
ACTA DE LA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS 

3 DE MARÇ DE 2018

Inici de l’Assemblea a les 19:00h.

Assistents:  Mercè  Acero  Florez,  Lourdes  Alegre  Rubio,  Emilia  Alfaro  Morella,  Clara
Alfonso Ballart, Merce Baliu Obiol, Mariano Baraut Baraut, Jaume Bosch Romay, Mercè
Botey  Terés,  Maria  Pilar  Cabrerizo  Lahoz,  Manuel  Carmona  López,  Joan  Carrasco
Montes,  Elisabeth  Cebrian  Raimundo,  Ferran  Cebrian  Raimundo,  Mª Dolors  Cebrian
Raimundo,  Neus  Comellas  Laparra,  Cristina  Concha  Enríquez,  Maria  Carme  Conde
Perez, Pietat Cubel Aguirre, Joan Escude Gonzalez, Gloria Farrerons Cascante, Mª Rosa
Ferrer Teixidó, Joan Fitó Ibáñez, Antonia Fontcuberta Beal, Antònia Fornas Villagrasa,
Isabel Garcia Abad, Catalina Garcia Barrio, Carme Garcia Garcia, Claudi Garriga Rostey,
Carmen  Gaspart  Manso,  Griselda  Gil  Vilaseca,  Joaquina  Gil  Vilaseca,  Alicia  Gracia
Samitier,  Francesca  Gras  Serret,  Mª  Àngela  Grau  Genové,  Roser  Grau  Ribó,  Josep
Guasch  Pamias,  Joan  Guillen  Domenech,  Antoni  Jerez  Soriano,  Albert  Jiménez
Barrachina,  Pilar  Lahoz  Orad,  Núria  Làzaro  Castejon,  Victor  Lopez  Alejos,  Salvador
Marin Bellido, Carme Márquez Garcia, Araceli Martínez Arenas, Olga Martinez Ros, Elias
Martínez Serna, Oriol Masip Tressera, Francesca Massanés Miriel,  Francesca Mateo
Majench, Mercè Oller Casas, Remei Ortiz Pla, Jesus Ortiz Romero, Aitor Pagès Miranda,
Manel Pamplona Peralta, Mª Rosa Pardo Martínez, Angel Santiago Perez Martin, Mª
Teresa Planta Alonso, Salvador Pons Ballester, Antònia Porta Clavero, Josefa Pueyo
Loron, Manuel Querol Viñals, Isabel Maria Reina Prieto, Lluís Ripolles Gamell, Ana Rubio
Tutusaus, Mariona Salleras Sala, Armand Sanmamed Zanuy, Fernando Sanz Barbadillo,
Xènia  Sanz  Cebrian,  Josep  Selga  Sarro,  Ricard  Sentís  Sabaté,  Pau  Serra  Balaguer,
Francesc Tarès Millan,  Antònia Vallve Melich,  Miquel Vaquer Pintanel,  Olga Ventura
Jariod, Mari Carmen Villarreal Escura i Antoni Viñas Vallverdu.

78 socis assistents amb dret a vot.

Assemblea  General  Extraordinària  de  Socis  convocada  a  les  18.30  en  primera
convocatòria i a les 18:45 en segona convocatòria, amb la següent ordre del dia:

1. Memòria de les activitats de l’any 2017.

2. Altes i baixes de socis a l’any 2017.

3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2017.

4. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2018.

5. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.

6. Anàlisi general de l’Entitat.

7. Lectura i aprovació, si s’escau, de propostes rebudes segons article 16.

8. Torn obert de paraula.



1. Memòria de les activitats de l’any 2017.

Pren la paraula la Vicepresidenta d'Activitats Olga Ventura.

La Memòria d'Activitats conté les activitats realitzades per l'entitat i per les diferents
seccions i  grups.  A  continuació es  destaquen aquelles  que involucren més socis i
sòcies:

Cursos que es fan any rere any i es van consolidant

Exposicions de diferents temes

Festes de Primavera: un munt d'activitats al llarg de dues setmanes

Participació a les festes del barri i la Fira Boja

Activitats solidàries: recollida de joguines i menjar

Activitats culturals i  esportives:  Cursa,  Concurs de Teatre,  Obert  d'escacs...  
dirigides al públic general.

Trobades de socis amb actuacions

2. Altes i baixes de socis a l’any 2017.

Pren la paraula el Vicepresident d'Econòmiques Toni Jerez.

Presenta gràfics de socis i el moviment d'altes i baixes amb distribució per sexe, edat i
secció. Continua la tendència negativa iniciada a 2013: l'any 2017 hem tancat amb 781
(a data de l'assemblea,  800).  Aquesta data és molt  negativa des del  punt de vista
econòmic  i  social  i  s'ha  d'aturar  aquesta  baixada,  que  afecta  a  totes  les  franges
d'edats. Moltes més baixes que altes, el que vol dir que ve gent nova a fer activitats o
cursos però no es queden. S'espera recuperar amb les obres de remodelació, que faran
més atractiva l'entitat, i cal fer activitats que puguin atreure nous socis.

Al gràfic per seccions s'observa que només 5 seccions complirien el requisit estatutari
per constituir-se com a secció (superar els 100 socis).

3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2017.

L'any 2017 hem tancat amb un superàvit de 653€ però no ha estat un gran any. No s'ha
aconseguit l'objectiu dels pressupostos 2017 que era estalviar 5000€ per la caldera.

Part positiva: encara tenim més ingressos regulars (quotes i lloguers) que despesses
regulars (suministres, impostos, nòmines), el que ens permet funcionar sense pèrdua.

Part (molt) negativa: desviament de -3500€ respecte la previsió de tancament d'any per
dos  motius  principals:  davallada  de  socis  que  redueix  els  ingressos  en  quotes  i
davallada dels cursos, habitualment una bona font d'ingressos, que produexen menys



benefici. Aquestes dades s'han compensat amb una bona contenció de costos i l'atuo-
finançament de moltes activitats del Foment, de vegades gràcies a petites aportacions
dels socis. Hem aconseguit no tocar els 35000€ que tenim en termini fix.

Les comptes han estat aprovades per la Comissió Revisora (Judith Ripollès, Elisabeth
Cebrian i Jaume Bosch) i poden ser consultades en detall pels socis que ho demanin.

No es presenta cap esmena i s'aproven per unanimitat les comptes de l'exercici 2017.

Es presenta la comptabilitat total del Foment Martinenc, amb l'estat de comptes de les
seccions i grups. El detall d'aquesta comptabilitat també s'ha de presentar oficialment,
està subjecte a revisió fiscal i s'ha de portar al dia.

4. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2018.

Es presenta la situació actual d'ingressos per quotes, per sota de la quantitat òptima
per funcionar (70000€). De continuar la tendència negativa de socis, dependriamos de
fonts d'ingressos externes per poder funcionar mínimament, o hauriem de pujar les
quotes.

Es presenta  un pressupost  amb una previsió  de  -7889€.  En general  és  continuista
respecte 2017 excepte:

Derrama segura de 4000€ de la finca del carrer Provença per obres a la façana.

La caldera: s'ha pressupuestat (5000€) perquè caldria canviar-la, però s'ha de 
mirar si val la pena fer-ho ara, perquè al 2019 començaran les obres. No és  
segur que s'executi aquesta despesa.

Despeses pressupostades en 2017 que no s'han fet i no es faran amb motiu de 
les obres imminents: canvi de làmpades a la sala d'actes, pintar l'escenari i  
arranjar l'aparador.

Reptes  del  pressupost:  guanyar  més  amb els  cursos,  aturar  la  baixada  de  socis  i
estalviar amb un canvi a l'assegurança (amb la cooperativa de la Federació d'Ateneus)
quan comencin les obres i la gestoria (l'actual gestor no ha fet bé la seva feina i ens
han recomanat un altre, fiable i més econòmic). Aquest estalvi està estimat en 3000€.

Per últim, es mantenen els preus de les quotes de l'entitat i les seccions, llevat de la
derrama d'Escacs adult/juvenil que puja de 40€/20€ a 50€/25€.

S'obre el torn de paraula:

Elias Martínez pregunta quin és el problema amb la caldera i si realment funciona bé.

La  Presidenta  respon  que funciona,  tot  i  que  només al  50%,  però  va  molt  
forçada, cada any s'ha d'arreglar i ja no es fabriquen les peces. Té 40 anys.

El Vocal de Manteniment explica que no hi ha recanvis perquè és molt vella,  
només  funciona  una  de  les  dues  calderes  i  si  falla  ens  quedarem  sense  
calefacció.



Alícia Gràcia proposa que les seccions es facin càrrec  de la  despesa del  canvi  de
caldera.  Respecte  la  davallada  de  socis,  diu  que  cal  donar  un  millor  servei  de
benvinguda a la gent que ve nova: quins interessos té, quines activitats li agradarien...

El Vocal de Manteniment respon que l'ideal seria canviar la caldera quan es  
facin les obres per fer una instal·lació global. El problema és si la caldera vella 
no aguanta.

El Vicepresident d'Econòmiques comenta que la col·laboració econòmica de els
seccions es benvinguda però no és possible per totes ni en tots els temes.  
Explica que per renovar l'inventari de taules ja funciona així, però en principi  
correpon a les seccions fer activitats i a l'entitat el manteniment.

Ferran Cebrian fa una estimació de 5€ per soci de cada secció per financiar la caldera
(és a dir, l'aportació de cada secció seria proporcional) i diu que realment és un tema
que afecta a les activitats de les seccions.

Francesc Tarès (Quico) pregunta quantes persones, de les que han vingut al Foment al
llarg de 2017 a demanar informació, després s'han fet sòcies i quantes no.

El Vicepresident d'Econòmiques respon que aquesta data no està registrada  
però potser convindria fer-ho d'ara endavant.

Francesc  Tarès  proposa  que una  persona  fes,  potser  dos  cops  al  mes,  una  visita
guiada a la gent que ve a preguntar, per tal que vegin les instal·lacions. Ell ho fa quan
veu gent que ve a informar-se.

El Vicepresident d'Econòmiques respon que en teoria aquesta tasca la fa el  
secretari o el conserge, i que si les seccions o els socis detecten que no s'està 
fent ho comuniquin.

Francesc Tarès crida a fer “Fomentisme” i no “Seccionisme” i mostrar als nouvinguts
l'entitat, no només mirar per la secció pròpia.

La Presidenta està d'acord en què això, preocupar-se de la secció pròpia i no de
la resta, malauradament és habitual i és un dels problemes greus de l'entitat.

 El Vicepresident d'Econòmiques fa un recordatori al secretari i al conserge i  
anima als socis a imitar el Quico i ensenyar el Foment.

No es presenta cap esmena i s'aproven per unanimitat els pressupostos 2018.

5. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.

El Vicepresident d'Econòmiques recorda que, segons els Estatuts, la funció d'aquesta
comissió  és  revisar  les  comptes  a  principis  d'any,  abans  de  que  es  presentin  a
l'Assemblea. Normalment la reunió es fa a principis de febrer.

Es presenten voluntaris i la Comissió Revisora de Comptes queda formada per Jaume
Bosch, Neus Comellas i Quico Tarès.



6. Anàlisi general de l’Entitat.

Pren la paraula la Presidenta Cristina Concha.

Comença per presentar dues de les tres noies que s'encarregaran de gestionar el Bar
Social a partir d'ara. Pren la paraula Gisela Boada, del Bar Social. Presenta a la seva
germana Maria. Anuncien que obriran el Bar el 12 de març. La tercera companya, Sindy,
s'hi  incorporarà  més  endavant.  La  Presidenta  demana  paciència  i  suport  al
començament d'aquesta nova etapa.

Anàlisi general de 2017:

Caiguda d'empenta de la nova junta directiva després de dos anys de feina i canvis,
compensada per l'activitat de les seccions. La JD ha perdut membres i al mes de juny
es  va  fer  una  crida  per  reforçar  l'equip,  amb  bona  acollida,  especialment  per  part
d'algunes seccions. S'han format comissions per donar un cop de mà a la JD.

Cal fer una reflexió profunda sobre la davallada de socis i a les reunions de Consell
s'ha de treballar, JD i seccions, per capgirar la situació perquè ens afecta a tots. Una
solució és fer les activitats més atractives i engrescar més gent. 

També hi ha hagut una davallada als cursos, que sempre havien funcionat molt bé. Un
motiu  pot  ser  que  hi  ha  hagut  un  canvi  de  professors  a  causa  de  la  normativa.
Qualsevol persona que treballi  al  Foment ha de tributar,  tots els professors han de
facturar i alguns no han pogut o volgut continuar. S'han de buscar nous cursos, nous
interessos. Alguns cursos nous no han funcionat. Sembla que el problema no és el
preu dels cursos.

Pel  que fa al  funcionament de l'entitat,  a l'assemblea anterior la JD havia demanat
ajuda  per  afrontar  el  volum de  feina  que  suposa  fer  funcionar  el  Foment.  Es  van
proposar  cinc  comissions  per  reforçar  les  vocalies:  Celebracions,  Comunicació,
Cursos,  Joves  i  Cultura.  Totes  estan  treballant  excepte  Joves  que  encara  no  s'ha
constituït. Les comissions contribueixen a que hi hagi una major implicació de socis i
seccions en el funcionament del Foment, tot i que en algunes seccions costa. 

Crida als socis joves, menors de 30, a muntar una comissió perquè ningú millor per
saber quines activitats podrien ser atractives per aquest segment.

S'ha recuperat la Festa de Cap d'Any, organitzada per Esbart amb més feina i esforç
però amb gran èxit.

Les seccions i grups són molt fortes i han portat el pes de l'activitat del Foment. Petits
Somriures  ha  renovat  la  seva  junta  i  després  d'un  any  de  transició  ja  funcionarà
plenament al 2018. També hi ha hagut relleu a la junta de Pensionistes i tot va bé. Ha
desaparegut el grup Musidansi, que havia perdut gent des que va plegar la persona que
portava el projecte.

Estem implementant la LOPD, ara estem a la segona fase i molts socis encara no han
actualitzat les seves dades i firmar el document de la LOPD.



Molt aviat estarà de nou en funcionament el bar, recuperem el bar i la normalitat als
horaris.

Un dels fets destacats de 2017 és que s'ha posat en marxa el projecte de les obres de
remodelació.  Temporalment  ens  posarà  problemes  i  ens  limitarà  però  caldrà  tenir
paciència i intentar minimitzar el seu efecte.

7. Lectura i aprovació, si s’escau, de propostes rebudes segons article 16.

No s'ha rebut cap proposta.

8. Torn obert de paraula.

Pren la paraula el Vicepresident d'Econòmiques.

El  proper  any  complirà  12  anys  com a  Tresorer  del  Foment  i  a  l'Assemblea  2019
deixarà la JD i la Comissió d'Obres. Fa una crida a que algú agafi el relleu, de moment
per anar conèixent com funciona tot i per agafar la responsabilitat més endavant. Al
llarg de 2019 continuarà amb feines de tresoreria per posar al dia a la nova junta, però
ho anuncia ja per què tothom vagi pensant en un relleu.

No hi  ha  més peticions de paraula  i  la  Presidenta  tanca l'Assemblea  a  les  20:03h
agraïnt a tots els presents la seva assistència.

Secretària General Presidenta

Patricia Llaneza Vega Cristina Concha Enríquez


