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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 31 DE MARÇ DE 2017 

Data: 31 de març de 2017 

Lloc: Espai Cívic la Rosaleda 

Hora d’inici: 20.15h 

Hora finalització: 21.30h 

En representació de la Junta Directiva assistiren a la reunió els següents membre: 

Josep Plazas Plazas 

M. Àngels Cedacers 

Carlos Baserba 

Dolors Resplandis 

Anna Vinaixa 

Gerard Martínez 

Adrià Plazas 

Assumptes tractats a la reunió: 

1r.- Presentació dels membres de la Junta. 

Tenint en compte que la Junta directiva està dins del mandat actual, presentem els nous 

membres de la Junta així com la renovació de càrrecs pertinents: 

CÀRREC ANTERIOR ACTUAL 
PRESIDENT JOSEP PLAZAS  M. ÀNGELS CEDACERS 

VICEPRESIDENT 1 M. ÀNGELS CEDACERS CARLES CLEMENTE 

VICEPRESIDENT 2 CARLOS BASERBA CARLOS BASERBA 

SECRETÀRIA DOLORS RESPLANDIS DOLORS RESPLANDIS 

TRESORER XEVI BELLMÀS EDUARD MARTINELL 

VOCAL  ANNA VINAIXA ANNA VINAIXA 

VOCAL  GERARD MARTÍNEZ GERARD MARTÍNEZ 

VOCAL JOAN ALTIMIR JOAN ALTIMIR 

VOCAL  ADRIÀ PLAZAS ADRIÀ PLAZAS 

VOCAL  IMMA BLANCH SALVADOR GUARDIOLA 

VOCAL  MARTÍ TERÉS CARLOS ESPORRIN 

VOCAL  JOSEP PLAZAS 
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S’aprova la nova Junta. 

2n.- Presentació i aprovació del balanç i la memòria del 2016 

Balanç i memòria 2016 

DESPESES TOTALS                                                                                      49.632,05€ 

DINAMITZACIÓ SUBTOTAL  26.941.9€ 

Coordinació 18.267,69€ 

Carnestoltes 227,00€ 

Sant Jordi 1.492,36€ 

Temps de Flors 60,00€ 

Sant Joan 325,54€ 

Festa Major 2.373,49€ 

Vermuts 2.198,65€ 

Nadal 276,93€ 

Casal Setmana Santa  285,00€ 

Concerts 665,50€ 

Difusió 116,80€ 

Esfera Lúdica 653,40€ 

APORTACIONS ALTRES ENTITATS SUBTOTAL2.476,05€ 

A la Plataforma Salvem la Devesa 1.626,05€ 

Del vermut solidari a EREC 500,00€ 

Del vermut solidari a ICC 350,00€ 

CURSOS SUBTOTAL16.200,80€ 

ESPAI DE LECTURA SUBTOTAL852,62€ 

DESPESES ADMINISTRATIVES SUBTOTAL3.160,68€ 

Telèfon i material oficina 1.493,75€ 

Gestoria, assegurances i d. bancàries 1.666,93€ 

7INGRESSOS TOTALS 37.334,28€ 

SUBVENCIONS                   SUBTOTAL 11.113,34€ 

Pressupostos Participats 2015 4.796,60€ 

Carnestoltes 225,00€ 

Festa Major 972,00€ 

Espai de Lectura 5.119,74€ 

ACTIVITATS SUBTOTAL6.974,37€ 

Casalet S.Santa 2016 316,00€ 

Vermuts 2016 3.101,00€ 

Sant Jordi 2016 1.920,00€ 

Festa Major 2016 1.637,37€ 
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CURSOS SUBTOTAL17.145€ 

QUOTES SOCIS SUBTOTAL 2.055€ 

DESPESES ADMINISTRATIVES SUBTOTAL46,57€ 

Telèfon 46,57€ 
 

 

BALANÇ 2016  

DESPESES TOTALS 49.632,05€ 

INGRESSOS TOTALS 37.334,28€ 

BENEFICIS TOTALS (O PÈRDUES) -12.297,77€ 

SALDO ANTERIOR 25.285,66€ 

SALDO A 31/12/2016 12.987,89€ 

 
S’aprova el balanç i la memòria 2016. 

 
3r.- Programa i pressupost 2017 

CALENDARI D’ACTIVITATS 2017 

 CARNESTOLTES  11 de febrer (taller al matí a la Rosaleda, rua+xocolatada 
a la tarda a la Plaça M.Palol). Coorganitzat amb l’AIEG Joan Pons. 

 PRIMER SOPAR DEL DIA DE LA DONA8 de març (a la Regolta) 

 SANT JORDI  22 d’abril a l P. Miquel de Palol signatura dels contes i jocs de 
cucanya 

 SANT JOAN  23 de juny FOGUERA. A petició d’alguns veïns va sorgir la idea 
de fer sopar popular, aquest any ho intentarem però necessitem l’ajuda de 
tots per a què surti. 

 CURSOS D’ESTIU  Juliol (enviar propostes fins a finals d’abril) 

 FESTA MAJOR  16-17 de setembre (Si hi ha alguna activitat que us 
agradaria fer, ja ens podeu enviar a parcdevesa@gmail.com les vostres 
propostes) 

 NOU CURS  Les noves propostes pel curs 2017-2018 s’han de presentar al 
mes de juny de 2017 

 NADAL  Tió i patge. Amb més temps d’antelació ho demanem més 
probabilitats que tinguem el tió el dia que volem. 
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PRESSUPOST 2017 

PRESSUPOST 2017 
 DESPESES INGRESSOS 

DINAMITZACIÓ 28.625€ 28.625€ 

COORDINACIÓ 19.000€  

CARNESTOLTES 800€ 225€ 

SANT JORDI 3.000€ 2.000€ 

SANT JOAN 700€  

FESTA MAJOR 3.500€ 2.500€ 

NADAL 600€  

ALTRES ACTIVITATS 1.025€  

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS  23.900€ 

QUOTES SOCIS  2.500€ 

ALTRES ENTITATS 1.000€  

CURSOS 17.000€ 19.000€ 

DESPESES ADMINISTRATIVES 3.500€  

TOTAL 50.125€ 50.125€ 

 
S’aprova el programa i el pressupost del 2017. 
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4rt.- Espai Cívic la Rosaleda 

 Horari: de dilluns a divendres de 10-13h i de 16-20h 

 Contacte: 654464482, parcdevesa@gmail.com  

 SERVEIS: Premsa, espai de lectura, jocs de taula, el 2n i 4rt divendres de mes 
Esfera Lúdica (espai lúdic familiar). Consulteu els horaris de “l’Espai del soci” 
per poder gaudir d’aquests serveis. 

 CURSOS:  

Els cursos que hem realitzat aquest any són: 

- Anglès: infants, jubilats i adults 

- Fotografia: iniciació i tècniques 

- Scrapbook 

- Ioga: kudalini i hatha 

- Gimnàstica suau 

- Marxa Nòrdica: adults i gent gran 

- Moviments i Estiraments 

- Bridge 

En total hem realitzat 16 cursos dels 19 ofertats (no hem pogut realitzar el curs 
de tècniques pictòriques, el de lindy hop i els tallers de coaching personal). 
Aproximadament hi ha una mitja de dos socis per curs. I aquesta norma també 
es compleix amb els socis potencials, és a dir, gent que viu al barri però que no 
són socis. 
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 REPTES PEL 2017 

  Per aquest 2017 apostarem per continuar potenciant l’Espai Cívic la Rosaleda 
com a punt de trobada veïnal i potenciar la participació dels veïns ens les 
activitats que l’associació organitza per barri. com a eines per incentivar la 
participació veïnals proposem: 

- Trobades trimestrals amb la regidora de barri, Glòria Planas 

- Juntes trimestrals obertes 

- Continuar amb les accions comunitàries:  

o Afavorir les festivitats populars 

o Cursos a la carta, tan d’estiu com durant l’any 

o Projecte els capgrossos del barri 

o Associació de gent gran?  

o Associació de dones del barri: Arrel del primer sopar de la dona del 
barri va sorgir aquesta idea. 

o Activar l’espai de lectura, projecte sorgit dels pressupostos participats 
de 2015 

- Ampliar la base social i potenciar el teixit associatiu. Com més mans siguem, 
més força tindrem. Un veí pregunta per la situació d’altres associacions de 
veïns. En general la tendència és la mateixa, a excepció de veïns amb una 
història de fa molts anys com Santa Eugènia-Can Gibert o Sant Narcís. En el 
nostre cas, de 6.000 habitants tenim 160 socis familiars. El nostre objectiu és 
que la gent se senti seu aquest espai. Som conscients que el centre neuràlgic 
és la plaça Miquel de Palol, per això intentem fer les activitats populars a la 
plaça, sempre que el temps ho permeti, i altres tipus d’activitats al local. Tot 
i això, hem de ser els veïns i veïnes els que ens apropiem de la Rosaleda. En 
aquest sentit apostem pel diàleg i el feedback constant amb l’objectiu de 
millorar el teixit associatiu i potenciar aquest empoderament veïnal. 
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5è.- Principals temes en cartera 

 PLA ESPECIAL / PLATAFORMA SALVEM LA DEVESA 

Aprofitant que hi ha els companys de la Plataforma Salvem la Devesa, en primer 

lloc els valorem la feina silenciosa i minuciosa que estan fent. Estan treballant 
molt dur i sobre temes molt complexos per tal d’assegurar-nos que el parc de la 

Devesa es conservi i estigui al servei dels ciutadans i no d’entitats privades amb 
fins dubtosos. Els companys de la Plataforma comenten que ara per ara el Pla 

Especial és una incògnita ja que de moment no està feta la memòria. En 

qualsevol cas ells continuen treballant sense parar i ens conviden a diferents 
actes públics que tenen les properes setmanes: 

- 26 d’abril: Taula rodona a l’auditori Josep Irla a les 19h. 

- Concurs fotogràfic: durant tot el mes d’abril 

- Exposició fotogràfica: del 12 al 21 de maig 

- 7 de maig: pedalada popular 

Un altre veí pregunta si la regidora del barri no podria explicar-nos alguna cosa. 
Li expliquem que la Devesa hi estan implicats molts regidors, cadascun des del 

seu àmbit, però no la regidora del barri. 

Per acaba, la Ma Àngels exposa que el Pla Especial és una aposta política i la 

Plataforma és un ens que impedeix que els polítics facin el que els dóna la gana. 

 Pressupostos participats 

2014 

(32.967,03€) 

2015 

(41.938,05€) 

2016 

(41.971,38€) 

Estat dels 

projectes 

2017 

(41.444,27€) 

Romanent 

5.617,81€ 

Cobert Plaça 

10.000€ 

Cobert Plaça 

12.000€ 

 Pendent     

 d’execució 

Cobert Plaça 

10.000€ 

 Cartellera 
(1.350€) 

Pista de 
bàsquet 

(6.550€) 

Pendent Circuit esport 
(6.000€) 

Dinamització 

(15.910,06€) 
Justificar set14-

set2015 

Dinamització 

(23.983€) 
Justificar set15-

set2016 

Dinamització 

(23.900€) 
Justificar set16-

set2017 

Del 2016 hem 

cobrat el 80% 
a data 7/04/17 

Dinamització 

(24.000€) 
Justificar set17-

set2018 

 Espai Lectura 
(6.000€) 

 Cobrat i en 
procés 

Dip-Salut 
Camp Mart 
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 Projecte Capgrossos del barri 

L’objectiu és treure’ls per la Festa Major del 2017, per fer-la més dinàmica i popular. Ara 
estem a l’equador. Ens trobem un cop al mes, de moment al taller d’art La Pampalluga. 

El proper dissabte 29 d’abril farem una sessió oberta per batejar-los. Ara ja tenen cara i 

ulls i els hem de posar nom i definir el caràcter. Aprofitem per fer una crida a la gent, 
que els vinguin a conèixer i en la mesura que puguin s’apuntin i donin un cop de mà, 

encara que no sigui cada dissabte de mes, si un dia poden venir, totes les mans i idees 
seran benvingudes. Expliquem que tenim un mascle i una femella inspirats en 

personatges de la Devesa. És un projecte intergeneracional. Els més petits estan fent un 

drac ja que els capgrossos eren massa pesats per ells. 

 

6è.- Precs i preguntes 

- Una veïna pregunta perquè no fem activitats per conèixer el barri, li 
expliquem que fa un parell d’anys fèiem rutes poètiques i també vam fer 
l’instawalk, concurs fotogràfic a través de l’aplicació Instagram. En qualsevol 
cas totes les idees seran benvingudes i si ara té una idea que vol compartir 
amb nosaltres, plegats mirarem de tirar-la endavant. 

- Una altra veïna apunta que si entre tots coneixem algú que pot fer alguna 
activitat interessant al barri, doncs li proposem fer-la. 

- Una veïna pregunta per la parada d’autobús, per tal de facilitar l’apropament 
dels veïns i veïnes al local. Per tal que posin una nova parada d’autobús cal 
que hi hagi una demanda veïnal i s’ha de fer a través de la bústia d’avisos. 

- Un altre veí pregunta per la xarxa d’establiments i comerciants. Li expliquem 
que ara per ara l’Associació de comerciants del barri no funciona. 

Per acabar, la Ma Àngels, la nova presidenta explica que feia temps que havíem sentit 

que en Lites necessitava deixar la presidència però que tots havíem fet veure que no ho 
sentíem i anàvem fent. Per sobre de tot, donem les gràcies en Lites per la seva implicació 

i dedicació. Es presenta com una persona de consens a qui li agrada treballar en equip. 

Per continuar, cal gent que tingui ganes de fer coses, tan si som socis com si no, fem 
barri!  

Moltes gràcies a tots els assistents. 
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