Acta de l’Assemblea ordinària
L’Assemblea ordinària es reuneix dissabte 11 de maig de 2019, a les 11:00h, a
la sala de Pica d’Estats del Centre.
Es reuneixen 46 socis (incloent-hi la Junta Directiva)
Amb el següent Ordre del Dia:
1. Benvinguda
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
3. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2018.
4. Informació de les activitats de les seccions i grups del 2018
5. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2018.
6. Presentació de la nova web.
7. Treball en grup per l’actualització del Pla estratègic del Centre 2019-2021.
8. Programa d’actuació i pressupost 2019.
9. Presentació i aprovació si s’escau de la proposta de modificació d’estatuts
10. Precs i preguntes

1. Benvinguda
Montserrat Morera introdueix l’Assemblea exposant els reptes aconseguits aquest
2018, com ha estat aconseguir professionalitzar alguns càrrecs del Centre, amb 2
persones a jornada completa i 2 a temps parcial.

2. Aprovació de l'acta de la reunió anterior.
Es fa un primer incís respecte a la delegació de vots per a l’Assemblea. S'han
acceptat delegacions signades en paper i delegacions rebudes per correu electrònic.
Però hi ha hagut 17 delegacions de vot per WhatsApp que s’ha considerat que no
són pertinents. S’han acceptat 6 delegacions de vot.
S’aprova l'acta de l’Assemblea anterior, amb 45 vots a favor (6 dels quals delegats),
amb 1 abstenció (ja que no ha rebut l’acta per correu electrònic).
3. Memòria d’activitats de l’any 2018
S’inicia el joc Kahoot, amb diverses preguntes sobre l’activitat al Centre durant el
2018. La guanyadora del Joc és Míriam Benavent, seguida de Sara i Ricard.
La Montserrat Morera procedeix a repartir la memòria entre els assistents i fa un
resum d’aquesta. Destaca les funcions escolars, i l’augment d’espectacles de teatre.
Així com les funcions de dansa i música, que tot i no ser molt nombroses incideixen
a què vinguin moltes més persones al Teatre. Cada setmana han assistit unes 1000
persones.

En relació als membres de les seccions del Centre, hi ha gran quantitat d’homes, no
molt habitual en el món associatiu, però això es degut a l’equip de futbol. Sense
tenir-los en compte estem en paritat.
4. Estat de comptes de l’any 2018
Es presenta l’estat de comptes del 2018 per part del vici-president (Antoni Manich).
L’import final de la despesa ha estat de 273.047,84€ amb un resultat positiu de
1.320,09€. Es destaquen 36.000 € més d’ingressos respecte a l’any 2017, resultat
dels canvis que hem anat realitzant, professionalitzant els càrrecs.
Davant la crisi econòmica, hi ha una inseguretat sobre les subvencions que rebem.
Hem de ser capaços de generar un suport econòmicament no tant depenent, poder
generar recursos que es sostingui cada vegada més en l’activitat del Centre i no
depenguem de canvis polítics. Es destaquen les 3 primeres partides (quotes de
persones associades, ingressos per activitats i prestació de serveis) que suposen
més del 60% i que mostra aquest increment de recursos propis del Centre.
En relació al préstec per a la reforma del Teatre, al començar l’any 2019 havíem
amortitzat 52.020,36€. La meitat de les despeses financeres d’aquest any són
amortització per retornar el crèdit i l’altra meitat el pagament dels interessos. Cada
any l’interès serà menor i aquesta part anirà a retornar més acceleradament al
capital.
Es realitzen preguntes per part dels assistents en relació a la quantitat de persones
contractades al Centre. Es pregunta també per quin és el deute actual en relació a la
reforma del Teatre. Al finalitzar l’any el deute era de 197.979,64€. El préstec
inicialment era de 250.000 € però s’han d’afegir els interessos.
Es procedeix a la votació de l’aprovació de la memòria d’activitats. S’aprova la
memòria 2018 amb 51 vots (6 dels quals delegats), amb una abstenció.
Es procedeix a la votació de l’aprovació de l’estat de comptes 2018. S’aprova l’estat
de comptes 2018 amb 48 vots (6 dels quals delegats), amb quatre abstencions.
Es pregunta pels tabalers, que no apareixen a la memòria. S’informa que això és
perquè dues persones del grup de tabalers són sòcies però que el grup no és una
secció del Centre.
5. Presentació de la nova pàgina web
Es presenta la nova pàgina web per part de la Marta Fontanet.
A partir de dilluns estarà penjada. S’invita als assistents que facin els seus
comentaris i proposin les modificacions que considerin.
Es mostra que en aquesta s’han enllaçat les pàgines web d’algunes seccions i que
es pot fer amb tota la resta.
S’informa que des de l’escola Sagrat Cor un grup d’estudiants ha col·laborat amb
algunes Seccions (Bambolina, Orfeó i Dolça Petxina) per tal de crear una pàgina
web, com a pràctiques dels seus estudis.

Això comporta que tindrem més xarxes i apareixerem a les xarxes amb prioritat.
Es proposa una nova estructura de la pàgina web: Un apartat per Arts escèniques
(que inclogui teatre, dansa, música) i un altre de Cultura popular (que pugui incloure
Castellers, que ara està a l’apartat d’Esports).
6. Treball en grup per l’actualització del Pla estratègic del Centre 2019-2021
Es formen 4 grups de treball, amb un portaveu cadascun per tal de tractar 4
preguntes diferents, les conclusions de les quals es tindran en compte per a
l’actualització del Pla estratègic.
GRUP 1 (Delegada Carolina Negre): Com es podria involucrar més als socis/es i a
les seccions en la gestió del Centre?
-

Cal respectar a les persones sòcies que no vulguin implicar-se. S’haurien de
fer reunions, que es fan, però mirar d’informar a les seccions i transmetre la
importància de cada secció, perquè es senti dins del Centre i cada una senti
amb què se la necessita.

-

Hi ha aportació del públic que destaca que per això hi ha el Consell de
Delegats, amb membres de les Seccions.

-

Potser el que falta és la comunicació interna, que les persones de les
Seccions no se n’assabenten quan fem alguna activitat o esdeveniment comú.

-

Fer més esdeveniments comuns.

GRUP 2 (Delegada Núria Ribas): Esteu satisfets/es amb els serveis que s'ofereixen
als socis/es? Què es fa al Centre que no agrada i es podria canviar?
Es transmeten alguns aspectes concrets en relació als serveis oferts als socis:
-

Lloguer sales: el preu és massa car, hauria de ser més barat per a socis. I
s’hauria de diferenciar segons hores, que no sigui el mateix per 2 o per 6
hores.
o Es comenta que estan en marxa algunes modificacions respecte a
aquest tema

-

Descomptes per a socis en les entrades: podria augmentar el percentatge de
descompte en les entrades. Normalment només són 2€ de descompte.

GRUP 3 (Delegat Ramon Noguera): Quines activitats s'haurien de mantenir i quines
no? Quines s'haurien d'incorporar?
No es considera que s’hagi de treure cap activitat, totes funcionen. Unes van creixent
i altres es van mantenint. Algunes propostes:
-

Cinefòrum un dia fixe del mes (p.ex. primer dimecres de cada mes) i debat
posterior. A un baix cost pels socis.

-

Crida al sector juvenil: Treure pes a la paraula Esbart i potenciar la paraula
dansa, més engrescadora.

-

Potenciar les activitats extraescolars: en aquest sentit poden haver-hi
propostes il·limitades. Però ha de ser professional, que generi una imatge de
confiança pels pares i mares.

-

Proposar a la secció de futbol que es creï una secció femenina.

-

Retransmetre òpera en directe dins el Teatre. Això ja es fa en alguns
cinemes. El dubte és el cost que pot suposar, però es pot valorar.

-

Fer cinema infantil

GRUP 4 (Delegada Gemma Burrull): En quins àmbits organitzatius us involucraríeu
per donar suport de forma voluntària al Centre? Alguns àmbits possibles:
Manteniment i ordre, Recerca finançament econòmic, Economia (seguiment
comptes), Comunicació amb el Teatre en relació a aspectes tècnics (Responsable
Josep Torres), Comunicació amb el barri.
Alguns socis i sòcies s’han volgut incorporar per donar suport a algun dels àmbits:
-

Ricard Julià Bergés: Recerca i finançament econòmic

-

Manel March: Economia i seguiment de comptes

-

Natàlia Giralt: Suport tècnic al teatre

-

Pere Pons: Suport tècnic al teatre

7. Programa d’actuació i pressupost 2019.
Es presenta el programa 2019:
-

Activitats comunes Centre (presentat per Míriam Benavent):
o Festa Sant Josep: L’any 2018 vam començar a sortir al carrer, per
ensenyar als veïns i veïnes el que fem. Ho hem d’animar perquè costa
que vingui la gent. Aquest any hem repetit, i ha estat un èxit i s’ha vist
el creixement de la Festa. L’objectiu és fer créixer aquesta festa cada
vegada més.
o Festa Major: Cada secció té la seva implicació.
o Estel de Natzaret: s’incideix en impulsar la participació juvenil i animar
a totes les Seccions a prendre-hi part i que se sentin seu l’Estel.

-

Relacions institucionals amb l’Ajuntament (presentat per Ramon Noguera)
o Relacions amb el Consell de barri: S’ha aconseguit pas de vianants al
C/Anglí , i que davant el Centre no es pugui aparcar.
o Relacions amb el Consell de ciutat: Línia L9 que comunicarà al barri.
Estem involucrats amb la nova direcció que pugui tenir BTV. Si estem
involucrats tenim l’opció d’aconseguir quelcom, sinó segur que no.

-

Federació Ateneus Catalunya (presentat per Manel March)
o Missió principal: la força que podem tenir 24 ateneus federats treballant
en comú, més que per separat. Aquest any s’ha celebrat el 6è
Congrés.

-

Taula entitats de Sarrià (Ricard Julià):
o En els últims anys, la Montserrat Morera ha estat la vicepresidenta del
Consell de Ciutat i això també ha obert la porta a relacions amb
l’Ajuntament.
o Dissabte 15 de juny serà la pròxima Mostra de la Taula d’Entitats, en la
qual el Centre participarà donant a conèixer les activitats que es
realitzen. Actuaran alguns grups del Centre.
o La Taula d’Entitats ha acordat en Assemblea que finalment no es
presentaran com a acusació popular al cas de les casetes que afecta
als joves de l’Ateneu Popular de Sarrià que anteriorment ocupaven
l’espai i que degut a l’incendi serà reconstruït i destinat a altres fins.

-

Programes (presentat per Marta Fontanet):
o Estan especificats a la memòria i al presentar aquesta s’ha fet un resum
de totes. Són programes de caràcter social
Escola de Teatre i Casal d’Estiu (presentat per Marta Fontanet)

-

o Els ingressos del Casal d’Estiu han augmentat considerablement, s’ha
potenciat molt. Així com les extraescolars amb l’Escola de Teatre. Els
pares i mares estan contents amb les noves talleristes. La majoria
d’infants que participen en el Casal són participants de l’Escola de
Teatre. El 19 de juny és la representació final dels nens i nenes de
l’Escola, que serà una mostra del que s’ha fet durant l’any.
-

Orfeó Sarrianenc (presentat per Gemma Burrull)
o El Cor Jove ha agafat una gran empenta i dintre de poc faran un
intercanvi. El problema que hi ha és que al cor infantil són molt pocs i
s’hauria d’impulsar perquè s’apuntessin més nens i nenes.
o Realitzen una mitjana d’1 concert al mes i comencen a tenir solistes.
Han fet algun intercanvi amb la Coral. Els agradaria fer-ne més.
o Demanen que tots els espectacles i activitats de música no coincideixin
amb dijous, doncs al ser el dia d’assaig llavors ningú hi pot assistir.

-

Cineclub (presentat per Sandra Tous)
o El Centre s’ha adherit aquest any a la Federació Catalana de Cineclubs
per tal d’inaugurar el Cineclub i gaudir dels avantatges que ofereix.

-

Amics de la Poesia del CPS (presentat per Manel de Ramon). Un nou grup
del Centre amb molts participants.

-

Sarrià refugi (presentat per Toni Pérez)
o Representa el Centre en aquest grup. Agraeixen tenir la possibilitat de
reunir-se habitualment al Centre.

-

Activitats i propostes àmbit organitzatiu (presentat per Carme Ferrer)
o Pla estratègic: incorporarem els resultats comentats en els grups de
treball.
o Comunicació: estem fent un esforç per professionalitzar-la.
o Pla d’emergència i seguretat al Teatre i al Centre: Previsió simulacre
evacuació per la Festa Major
o Estan finalitzant les obres de reforma del C/Major, s’inaugurarà
l’entrada del C/Major per la Festa Major.
o Aïllament acústic i tèrmic de les sales. Termini 2022 (per terminis de la
subvenció).
o Contracte nou de gestió i servei del bar. Abans de l’estiu encarregarem
la redacció del projecte de reforma i aquest s’iniciarà abans de Nadal.
o Constitució del Consell Social del Centre: persones de rellevància
ciutadana que puguin afavorir l’interès social del Centre, o assessorarnos.
o Secció juvenil: està inactiva, aconseguir reactivar-la.
o Història del Centre: Creació equip de treball per redactar un llibre sobre
la nostra història a Sarrià. Presentar projecte a beques anuals FAC i
IRMU
o Organització: Junta Directiva, Consell de Delegat, AGO (seria bo poder
fer alguna trobada extraordinària durant l’any per fer més participatiu el
Centre).
o Comissions de treball: eina de participació dels socis per desenvolupar
els diferents projectes del Centre.

-

Secretaria (presentat per Carolina Negre)
o Qualsevol queixa o aportació es pot dirigir a la Carolina i ho transmetrà
a la resta
o S’estan repensant els preus de lloguer de sales
o Es volen iniciar classes de música

-

Pressupost 2019 (presentat pel tresorer, Ricard Julià)
o Es presenta el pressupost per l’any 2019, amb un import de 287.062,00
€.
o Increment dels grups infantils en el 2018 i aquest 2019 es preveu una
estabilitat.
o Subvencions: hem mantingut el criteri de preveure ingressos
equivalents a l’any 2018. Els contactes a les institucions ens han deixat
veure que tindrem uns ingressos similars.
o Reparacions: es preveu un pressupost similar, per necessitats de
manteniment.
o Algunes despeses estaven previstes en l’any 2018, al ser plurianuals.
o Pla d’emergència no només pel teatre, també per les sales del Centre.
▪

Tenim present tenir planificacions previstes per a presentar-nos
a subvencions en cas que apareguin.

o Aportacions per part dels socis i sòcies assistents:
▪

Hi ha una partida per l’Estel i per nous decorats per aquest, però
es necessitaria una despesa prevista per a renovacions al teatre
(p.ex. renovació llums que s’hauran de canviar totes per
il·luminació led). S’aclareix que aquesta despesa estaria inclosa
en la partida “reparacions i conservació”.

▪

Es considera molt barata la despesa per assegurances.
S’aclareix que això és degut a que la parròquia és qui gestiona
la pòlissa del Teatre.

▪

El magatzem del bar desapareixerà per fer gran la secretaria. El
nou magatzem que s’ha habilitat pel bar, és de difícil accés i té
molta humitat i no és òptim per guardar aliments. S’informa que
el problema no són les inundacions, el magatzem té infiltracions
que es repararan.

Es procedeix a la votació per a l’aprovació del pressupost 2019. S’aprova el
pressupost 2019 amb 40 vots (4 dels quals vots delegats) a favor i 6
abstencions (dos dels quals vots delegats).
8. Presentació i aprovació si s’escau de la proposta de modificació d’estatuts
Es presenta la proposta d’esmenes als estatuts, en relació a:
-

Fer constar la paraula “Cineclub” als estatuts per tal de poder-nos adherir a la
FilmoXarxa i gaudir dels seus avantatges.

-

Fer constar l’excursionisme com una de les activitats del Centre, per tal de
poder adherir-nos al grup d’excursionisme que s’està creant per part de la
Federació d’Ateneus de Catalunya

Es procedeix a la votació per aprovar les esmenes i s’aprova la modificació dels
estatuts amb 45 vots (6 dels quals vots delegats), i una abstenció.
9. Ratificació candidatura de Nuria Ribas com a vocal de la Junta Directiva
Es presenta la candidatura de Nuria Ribas com a vocal de la Junta Directiva, per a la
seva ratificació.
Es procedeix a votar i s’aprova la seva candidatura per unanimitat.
10. Es projecta el vídeo del Congrés dels Ateneus
11. Torn de paraules
- Montserrat Morera agraeix el suport que dóna la Fada a les activitats del
Centre i del Centre i a la presència en tota l’assemblea de Jordi Pardinilla,
periodista d’aquesta publicació.
-

Es pregunta si igual que hem votat la incorporació de la Nuria Ribas a la Junta
Directiva, no faltava fer la ratificació de la Junta tal com es va fer l’any
anterior. S’aclareix que no es fa cada any.

-

Els pròxims anys, per a la delegació de vots, s’enviarà un document per tal de
facilitar delegar els vots, tot i que no es vol incentivar la delegació de vot, si no
l’assistència a l’Assemblea.

Acords:
-

-

S’aprova l’acta de l’Assemblea ordinària anterior
S’aprova la memòria d’activitats de l’any 2018
S’aprova l’estat de comptes de l’any 2018
S’aprova el pressupost de l’any 2019
S’aprova esmenar els estatuts, per tal de poder adherir-nos com a Cineclub a
la FilmoXarxa i al grup excursionista que posa en marxa la Federació
d’Ateneus de Catalunya
S’aprova la candidatura de Nuria Ribas com a vocal de la Junta Directiva

Barcelona, 11 de maig de 2019

Secretària
Carme Ferrer i Vidal

Presidenta
Montserrat Morera i Isern

