Acta de l’Assemblea ordinària
L’Assemblea ordinària es reuneix dissabte 14 de desembre de 2019, a les 10:00h, a la
sala de Pica d’Estats del Centre.
Es reuneixen 33 persones associades.
Ordre del Dia:
1. Presentació de la Jornada per Montserrat Morera: “La participació en les entitats
socials i culturals”
2. Treball per grups
-

Distribució de funcions: organització interna i gestió del Centre.

-

Ofertes de treball voluntari al Centre per part dels socis i sòcies

-

El Relleu generacional

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del nou Pla estratègic del Centre 2020 – 2024
5. Aprovació, si s’escau, de les tarifes dels diferents serveis per l’any 2020
6. Aprovació, si s’escau, de la modificació dels estatuts
7. Presentació i aprovació, si s’escau, de la tramitació de la declaració d’utilitat
pública de l’associació
8. Precs i preguntes
9. Vermut i Bingo musical

1. Presentació de la Jornada per Montserrat Morera: “La participació en les
entitats socials i culturals”
Montserrat Morera explica què és la participació, i com per participar cal conèixer. Fa
una activitat participativa sobre coneixement del Centre i del Teatre en petits grups i es
debaten les respostes en comú.
A continuació dóna les respostes de l’activitat participativa tot presentant les pàgines
webs i els seus apartats. En fa un repàs exhaustiu, fet que permet un coneixement
profund de les mateixes per part dels assistents.
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2. Treball per grups
Es fan grups mixtes formats per un representant de cada secció, per treballar cada
pregunta.
Pregunta 1: Distribució de funcions: organització interna i gestió del Centre
-

Necessitat d’un conserge per a aquells dies en què els grups assagen tard i no queda
ningú a secretaria i el Cèsar tampoc està → Assumir responsabilitat el propi grup

-

Es manifesta una pregunta important: Hem de créixer tant?
o El que tenim encara no funciona prou bé
o S’exposa que si tinguéssim més sales encara faríem més activitats, quan
potser no hauria de ser així
o Es comenta que s’amplien les activitats per una necessitat econòmica. I que
hi ha una necessitat de remodelació de les instal.lacions que fa necessari
tenir aquests ingressos econòmics. Es pregunta si és necessària invertir tant
en la remodelació.

-

Ha d’haver-hi obligacions per poder participar i formar part de les Seccions

-

Hi ha d’haver delegació de responsabilitats i que les persones que tenen una tasca
la puguin exercir amb autonomia

-

Es transmet la importància que es faci el que s’acorda

-

Es proposa fer que els delegats formin part de la Junta

-

Poca relació entre la Junta i les Seccions. Falta activar la responsabilitat de cada una

-

Es proposa que cada Secció realitzi una part de l’activitat d’una altra Secció, per
generar vincles entre aquestes. Ja es va fer un any anterior, per la Festa de Sant Josep

Pregunta 2: Ofertes de treball voluntari al Centre per part dels socis i sòcies
-

Voluntariat més organitzat, amb un responsable del voluntariat que pensi les
tasques, les estableixi en una graella i les presenti perquè la gent es pugui apuntar

-

Les persones es poden comprometre més si existeix aquesta organització

-

S’exposa la major eficàcia de demanar persones voluntàries per accions en concret.
A curt termini i amb objectius concrets.

-

Es comenta que en altres països el voluntariat s’entén de forma diferent i que també
ha de ser un compromís per part de la persona voluntària. Realitzar cursos de
voluntariat, signar un contracte...

-

El voluntariat ha de ser atractiu
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-

Sòcies no son voluntàries, la majoria són obligades per les activitats que realitzen.
Per això hem de pensar en com fer perquè es facin seu el Centre

-

Una proposta és demanar persones voluntàries per fer una repartida de
programació mensualment

Pregunta 3: El Relleu generacional
-

Falta continuïtat. El barri de Sarrià és un barri canviant

-

No hi ha presència de les Seccions joves a l’assemblea, només de l’Esplai. S’ha de
seguir treballant en aquest sentit.
o L’Esplai comenta l’esforç que han fet per a participar més i se li reconeix
aquest. L’únic que es van alternant ja que per disponibilitats una sola persona
no es pot comprometre. I es parla de donar més llibertat a canvi d’assumir
responsabilitat, poder-ho parlar i acordar.

-

Integrar a la gent jove a les comissions

-

Falten joves en els grups de teatre

-

Falten joves a l’Esbart. Hi ha petits/es i grans però no joves.

-

La secció de futbol diu que al no fer l’activitat directament aquí , els pares no venen
físicament al centre. Van directament als camps de futbol.

3. Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
Es llegeix el resum de l’acta i s’aprova aquest resum per unanimitat.

4. Aprovació del pla estratègic 2020-2024
Es fa un resum del pla estratègic, el qual conté 5 eixos estratègics:
-

Governança
Activitats i comunicació externa
Instal·lacions
Gestió econòmica
Identitat

Es demana l’opinió de les persones assistents sobre el Pla.
Es comenta que s’enviarà a totes les persones de les seccions i s’aprova per unanimitat.
S’adjunta el document aprovat.
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5. Aprovació de les noves tarifes 2020.
Per aplicació immediata per a les noves contractacions o adhesions.
Mossèn Salvador insisteix en la implicació dels socis a l’assemblea. Que sempre som els
mateixos. Que intentem parlar més amb gent d’altres seccions i fomentar les relacions
entre seccions. Cuidar la relació personal.
S’aprova la proposta de noves tarifes i es demana fer un estudi per segmentar més els
preus dels lloguers a presentar en la propera assemblea.

S’adjunten les tarifes

aprovades.

6. Modificació dels estatuts.
Es presenten i s’aproven per unanimitat les següents modificacions als estatuts en quant
al vot en assemblea:
-

Incloure el dret a vot pels joves de més de 16 anys

-

Incloure la representació a l’assemblea dels pares dels menors socis/es (amb
veu sense vot)

-

Concretar el mode de delegar el vot

7. Declaració d’Utilitat Pública
Aprovació de la tramitació per obtenir la declaració d’Utilitat pública de l’associació, la
qual comporta un seguit d’obligacions en relació als comptes anuals i la memòria de
l’entitat, així com uns beneficis que permeten gaudir de certes exempcions i beneficis
fiscals, beneficis econòmics i assistència jurídica gratuïta.

8. Precs i preguntes
-

Es pregunta per l’estat del terra de la Sala Pica d’Estats, posterior a la
inundació i la necessitat d’arreglar-lo per a les activitats. El tresorer Ricard
Julià explica que s’estan estudiant pressupostos per canviar el terra. La
problemàtica és deguda al funcionament de les bombes de la fossa, de les
quals també s’està estudiant el pressupost per a la seva millora. És previsible
que la renovació no es pugui fer fins els període de setmana santa.
4

-

Es debat sobre les condicions de les sales, el seu ús i fer més accessibles les
tarifes per a les persones associades.

En acabar l’assemblea Mossèn Salvador Bacardit insisteix en que cal reforçar la
implicació dels socis a l’assemblea, fomentant la participació de tothom., treballant per
primer la comunicació i les relacions entre totes les seccions i grups, cuidant molt les
relacions personals.

9. Vermut i bingo musical
Es va tancar la jornada de forma festiva, amb un vermut i un Bingo musical ben variat,
incloent-hi algunes cançons de l’Estel, l’Orfeó Sarrianenc, la Dolça petxina i el Lipdub del
Teatre. Les dues primeres persones en fer fila s’enduen unes entrades al Teatre i la
guanyadora que fa bingo s’endú unes entrades pel Teatre i uns dolços de Foix de Sarrià
en forma de tubs d’orgue.

Barcelona, 14 de desembre de 2019.
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