ACTA DE LA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS
3 D'OCTUBRE DE 2020
Inici de l’Assemblea a les 18:30h.
Assistents: Mercè Acero Florez, Jaume Bosch Romay, Mercè Botey Terés, Lidia Cabré
Fiol, Maria Pilar Cabrerizo Lahoz, Anna Calero Solsona, Joan Carrasco Montes, Alfonso
Carreño Serra, Miquel Àngel Casado Serrano, Joana Casellas Bondo, Elisabeth Cebrian
Raimundo, Ferran Cebrian Raimundo, Neus Comellas Laparra, Cristina Concha
Enríquez, Maria Carme Conde Pérez, Jordi Curtiella Martínez, Joan Escudé González,
Joan Fitó Ibáñez, Antonia Fontcuberta Beal, Catalina Garcia Barrio, Jesús Gargallo
Villarroya, Joaquina Gil Vilaseca, Ramon González Gargollo, Alícia Gràcia Samitier,
Roser Grau Ribó, Maria Gutiérrez Atienza, Vicens Inocentes Sivilla, Antoni Jerez
Soriano, Pilar Lahoz Orad, Núria Làzaro Castejon, Patricia Llaneza Vega, Carme
Márquez Garcia, Enric Martí Gòdia, Olga Martinez Ros, Francisca Massanés Miriel,
Francesca Mateo Majench, Josep Mayor Piñol, Rafael Molina Isaac, Fausto Núñez
Romeo, Mercè Oller Casas, Jesus Ortiz Romero, Montserrat Pagès Farré, Àngel
Santiago Perez Martin, Mª Teresa Planta Alonso, Salvador Pons Ballester, Antònia
Porta Clavero, Manuel Querol Viñals, Isabel Maria Reina Prieto, Josep Ribas Roca, Juan
Rodríguez Fernández, Mariona Salleras Sala, Fernando Sanz Barbadillo, Xènia Sanz
Cebrian, Ricard Sentís Sabaté, Antoni Serra Pera, Dolors Termens Pàmies, Rafel Torró
Flores, Pilar Valls Elipe, Olga Ventura Jariod i Antoni Viñas Vallverdu.
60 socis assistents amb dret a vot.

Assemblea General Extraordinària de Socis convocada a les 18.00 en primera
convocatòria i a les 18:30 en segona convocatòria, amb la següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
2. Memòria de les activitats de l’any 2019.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2019.
4. Altes i baixes de socis a l’any 2019.
5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2019.
6. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.
7. Informació sobre la situació arrel de la crisi de la COVID-19 i noves mesures.
8. Informació sobre les obres de reforma de l'entitat.
9. Anàlisi general de l’Entitat.

10. Lectura i aprovació, si s’escau, de propostes rebudes segons article 16.
11. Torn obert de paraula.

Aquesta assemblea estava inicialment programada per dissabte 21 de març de 2020 i
es va ajornar amb motiu del l’estat d’alarma que va obligar a tancar l’entitat uns mesos.

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
• No s'ha rebut cap esmena anterior a l'assemblea i no es presenten esmenes. Queda
aprovada per unanimitat l'acta de l'Assemblea General Ordinària del 16 de març de
2019.

2. Memòria de les activitats de l’any 2019.
• Pren la paraula la Vicepresidenta d'Activitats Elisabet Cebrian.
Es presenta la Memòria d'Activitats, que conté les activitats realitzades per l'entitat i
per les diferents seccions i grups. A continuació es destaquen aquelles més rellevants.
Cursos i tallers trimestrals i Cafès-Tertúlia mensuals.
Gener: carpa del Rei Blanc per tancar les festes de Nadal
Maig: Actes de Festes de Primavera, amb la sortida al carrer «Enganxa’t al Foment» i
el Cafè dels Poetes, col·laboració entre Dones Foment i la Vocalia de Cultura.
Estiu: Revetlla de Sant Joan i festival de dansa oriental al juliol
Novembre: Cursa Popular Clot-Camp de l’Arpa, sortida de Camins d’Ateneus i Fira
Boja
Desembre: Nadal al Foment i recapte solidari
La Secretària Patricia Llaneza anuncia que el document de la Memòria d’Activitats
2019 estarà disponible a la pàgina web del Foment.
Queda aprovada per unanimitat la Memòria d’Activitats 2019.

3. Altes i baixes de socis a l’any 2019.
• Pren la paraula la Vicepresidenta d'Econòmiques Olga Ventura.
Presenta una sèrie de gràfics amb l’evolució d’altes, baixes i distribució per gènere i
edat dels socis i les sòcies del Foment Martinenc.
Hi ha una lleugera baixada: puja una mica en joves i el grup majoritari segueix sent el
de gent gran, la presència del qual també és molt majoritària en les activitats. En el

moment de tancar 2019 la distribució per gèneres era 434 socis i 348 sòcies, per un
total de 782, amb 99 altes aquest any per 114 baixes.
Finalment presenta la distribució per seccions i grups, on s’ha de tenir en compte que
hi ha socis que pertanyen a més d’una.

4. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2019.
• Pren la paraula la Vicepresidenta d'Econòmiques.
Explica les diferències entre la previsió i el tancament real:
En l’aspecte negatiu, el pagament de la loteria correspon a l'any anterior però es
paga a 2019. Una altra despesa són les quotes retornades.
En l’aspecte positiu, han pujat els ingressos per cursos i billar, i han baixat les
despeses regulars, on destaca l’estalvi per canvi de gestoria.
Es mostra el resultat de la gestió del Bar Social: la comparativa de despeses
(proveïdors, treballadors...) i ingressos resulta en -2000€ al mes. Això es compensa
amb les aportacions de les seccions. Després d’uns mesos amb l’entitat tancada pel
COVID-19, està coberta la gestió del bar fins el final de 2020.
Es presenta l’estat de comptes de les seccions, on destaca la liquidació de Petits
Somriures a l’any 2019.
La documentació es penjarà a la pàgina web del Foment perquè es pugui consultar
amb calma. Ferran Cebrian pregunta si cal penjar el desglosse de comptabilitat per
secció. La resposta és que seguint la llei de transparència la comptabilitat de
l’entitat ha de ser pública, i la màxima transparència és recomanable: es publica el
saldo de tots els comptes bancaris amb CIF del Foment.
Queda aprovat per unanimitat l’estat de comptes de l’exercici 2019.

5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2020.
• Pren la paraula la Vicepresidenta d'Econòmiques.
Presenta els ingressos per quotes al 2019 i els objectius per mantenir una bona
situació econòmica. Com és habitual, les quotes es passaran després de l'assemblea,
amb el canvi de que enguany no hi haurà l’opció de fraccionar el pagament. Com
sempre, si algun soci té problemes ho pot comunicar i s'hi parla. Som conscients de
que la situació és complicada i quan es passin les quotes 2020 veurem les dades reals
de massa social.
La quota de soci de l’entitat no canvia (90€ adult, 45€ menor) però pugen les de Tennis
Taula (35€) i Penya Blaugrana (10€).
El pressupost 2020 és més realista: s’ha ajustat el pressupost previst per presentar al
març perquè ja sabem què hem gastat al primer semestre. És un pressupost

continuista, tenint en compte que hi ha hagut menys activitat (exemple: s’ha suprimit
un trimestre de cursos) amb el Foment tancat 6 mesos.
No s'esperen ingressos ni despeses extraordinàries i el repte és continuar reduint
despeses. En aquest sentit, seguint la línia de l’any anterior amb el canvi de gestoria,
s’ha canviat l'assegurança i l’electricitat; els estalvis es notaran a la comptabilitat de
2020.
Queda aprovat per unanimitat el pressupost 2020.

6. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.
• Es presenten voluntaris Neus Comellas, Olga Rodríguez i Jesús Gargallo.

7. Informació sobre la situació arrel de la crisi de la COVID-19 i noves
mesures.
• Pren la paraula la Presidenta Cristina Concha.
a) Resum de la situació econòmica:
El Foment ha estat tancat del 14 de març al 14 de setembre. S’ha fet un ERTO als
treballadors, el que vol dir que el Foment no ha tingut despeses de personal fins el 30
de juny; després ha començat a pagar progressivament la part de la Seguretat Social.
Hi ha hagut problemes per cobrar del SEPE i l’entitat ha avançat alguna petita quantitat
per ajudar algun dels treballadors.
La resta de despeses regulars han continuat igual excepte la quota d'Ateneus, que no
es pagarà fins que el Foment cobri les quotes de socis.
Ens han atorgat una subvenció extraordinària de l'Ajuntament per entitats tancades per
l’estat d’alarma. Això permet cobrir fins a 5000€ de despeses regulars.
Hem rebut les subvencions municipals de la convocatòria general. A la reunió amb el
districte no va quedar clar que s'hagin de tornar tot i no la reducció o cancel·lació
d’activitats. S'intentarà fer activitat i justificar les subvencions. Han donat més
flexibilitat per la justificació.
Lloguer de la botiga de la cantonada: la botiga va haver de tancar uns mesos i es va
pactar amb ells una rebaixa de 400€ de la quota anyal. Resta pendent el lloguer de 3
mesos, que es cobraran a partir de gener de 2021.

b) Resum de l’activitat durant el tancament:

• Diverses entitats i associacions hem estat en contacte per ajudar la gent del barri.
En col·laboració amb la Xarxa de Suport i el Banc d'Aliments es van realitzar tres
recaptes d'aliments i productes d’higiene i neteja amb bona resposta al Foment i una
tendència general de gran èxit de la primera, menor de la segona i mínim de la tercera.
A més, s’ha muntat a l’entrada del Foment un punt de suport informàtic per al veinat,
principalment per ajudar a realitzar gestions telemàtiques amb l’administració.
c) Reobertura i represa de l’activitat:
Noves mesures: reducció i control de l’aforament de les sales, registre i presa de
temperatura a l’entrada, obligació de dur mascareta, desinfecció d’espais després del
seu ús, dispensadors de gel hidroalcohòlic... Fa una setmana vam tenir inspecció de
riscos laborals i ens van felicitar per les mesures adoptades.
Inici d’un nou trimestre oferint tots els cursos que teníem abans del confinament.
Encara no se sap com aniran d’inscrits.
Represa d'activitats de les seccions. La gent ha tornat i la intenció és fer tota l'activitat
possible. El Foment és un espai segur si tothom és responsable. De moment el balanç
és positiu.
S’ha cancel·lat la Cursa i no hi haurà temporada 2020-2021 de Pastorets.

8. Informació sobre les obres de reforma de l'entitat. Anàlisi general de
l’Entitat.
• Pren la paraula la Presidenta.
a) Resum de la cronologia de les obres els últims mesos:
Octubre de 2019: signem la venda de la propietat horitzontal de la finca de Rogent
55/57. L’enderroc va anar de desembre a febrer, amb problemes burocràtics i
endarreriment de la neteja del solar.
A finals de març 2020, amb la nova situació sanitària i socioeconòmica arrel de la
pandèmia, Oriol Masip demana, i s’accepta, ajornar sis mesos el segon pagament. Les
obres començaran al mes de gener. S’acorda com a data límit per entregar-ho tot fet al
febrer de 2022.
Segona fase: obres de reforma integral del local del Foment. La subvenció del iCUB
prevista per cobrir el 60% no ha sortit (els diners han anat a lluitar contra la COVID) i

sense aquesta subvenció les obres no començaran. Esperem que surti l'any que ve. Els
diners ja rebuts són a un compte a part en espera de nous esdeveniments.
Intervenció de Joan Carrasco, membre de la Comissió d'Obres, que pregunta com
quedarà la connexió entre la finca vella i el Foment, ja que les obres del Foment patiran
un endarreriment. La presidenta confirma que quan les obres de la finca vella acabin el
Foment podrà fer servir l’escenari perfectament.
Intervenció de Ferran Cebrian, membre de la Comissió d'Obres. Comenta que cal
pensar un pla B perquè tindrem 2021 sense subvenció, sense obres, i l'altra obra potser
no estarà terminada al febrer 2022. La Junta i el Consell hauran de pensar què fer per
tenir una entitat activa en temps difícils, amb un bar molt limitat i sense escenari...
b) Anàlisi general de l’entitat:
L’any 2021 es presenta amb incertesa respecte el número de socis. Podrem fer-nos
una idea de quanta gent continua quan es passin els rebuts, les activitats que es
podran fer, què passarà amb les subvencions, si patirem nous confinaments o positius
de COVID al Foment... De moment ens trobem protegits per les institucions i
connectats amb la resta d'entitats. Esperem que aquests forts vincles continuïn al
2021 quan la societat «s'acostumi» a la nova normalitat.
L’equip del Bar Social va comunicar el 31 d’agost de 2019 que en dos mesos deixarien
el bar. El Foment no es pot permetre quedar sense bar, per caliu i per necessitat d’algú
que obri i tanqui l’entitat fora dels horaris del conserge. Es va fer una reunió amb les
Juntes Directives de les seccions i grups per tractar el tema i s'hi va acordar que
cooperarien i assumirien el cost econòmic d’un treballador. Això cobriria tot el primer
semestre de 2020 i amb el tancament ha quedat cobert fins el 31 de desembre. No és
sostenible allargar aquesta situació: es planteja tornar a licitar el bar però amb noves
condicions, sense pagar lloguer i amb les mateixes funcions. Es fa una crida als socis
a aportar idees i/o referències de gent que podria gestionar el bar.
S’obre ronda d’intervencions:
Nuria Lázaro comenta que s’ha de pensar bé perquè no es pot tenir a qualsevol
persona gestionant el bar.
Mariona Salleras comenta que ara mateix són moltes hores i no és gestionable per una
persona. Proposa fer un estudi d'hores i reduir hores entre setmana per poder cobrir
els caps de setmana.
Francisca Massanés pregunta si ja s’ha parlat amb el personal que hi ha ara.
Rafa Torró comenta que són moltíssimes hores i potser amb 2 persones és rentable
però es necessiten 3. Pregunta per què l'entitat està oberta tantes hores si la resta
d'entitats de l’entorn obren només a la tarda. A més, les instal·lacions del bar són molt
limitades.
Josep Major comenta que és complicat perquè un bar sense sortida al carrer no farà
negoci mai.

Alfons Carreño demana estudiar i valorar el cost de tenir obert amb aquests horaris
(exemple, reduir matins) aprofitant que es fa un registre d'entrada.
Mariona Salleras té l’opinió contraria: no es pot aturar l’activitat de l’entitat i reduir
horaris o dies d’obertura. Un altre tema seria reduir l'horari del bar.
La presidenta respon sobre els horaris que per exemple la secció de Billar té tanta
afluència al matí com a la tarda.
Ferran Cebrian considera que s'ha de fer activitat, s'ha d'aconseguir que entri gent,
seran moltes hores però s'ha d'oferir i es trobarà gent. Qui entri a gestionar el bar ho
farà en bones condicions, sense despeses regulars de lloguer o subministres.
Antònia Porta opina que són hores de feina com les d’una botiga i que no hi veu el
problema.
Toni Viñas proposa un model híbrid amb màquina auto-venda al matí i personal a la
tarda.
Alícia Gràcia comenta que hi ha hores que no entra ningú al Foment i que la gent vol
treballar poc i guanyar molt. Es pot fer que el bar obri només a la tarda, com a altres
entitats. A més, es queixa de manca de comunicació durant els mesos que el Foment
va estar tancat.
Joana Casellas comenta que amb les noves condicions possiblement la gent que és
ara al bar estaria interessada. La presidenta respon que ara mateix ja no paguen
despeses perquè són assalariats del Foment.
Josep Ribas comenta que el bar actual és molt bàsic i poc atractiu, sense fotos o
carta.
Jordi Curtiella troba que el Foment té problemes de comunicació, treballa molt poc les
xarxes socials... Si aconseguim donar-nos a conèixer podrem tenir més gent i més
socis voldrà dir també més clients per al bar.
Jesús Gargallo proposa facilitar que la gent del bar pugui fer servir la sala d'actes per
fer festes, perquè la facturació regular del bar no serà atractiva. La presidenta contesta
que és cert però la sala d'actes la fan servir les seccions, no se'ls hi pot treure, i menys
ara que aquesta sala tan gran serà encara més necessària.
Toni Jerez comenta que el problema de que el bar sigui rentable no es solucionarà fins
que acabin les reformes i el bar sigui nou. Per fer activitat fora de l'horari del conserge i
poder obrir o tancar el Foment dependrem dels socis, no de tenir un bar. Cal més
implicació per part dels socis.
La junta pren nota dels suggeriments i es tanca el torn d’intervencions. S’aprova la
proposta d’oferir la gestió del bar sense lloguer.

10. Lectura i aprovació, si s’escau, de propostes rebudes segons article
16.
• No s’ha rebut cap proposta.

11. Torn obert de paraula.
La presidenta obre el torn obert de paraula per fer una menció especial al Toni Jerez,
que s’acomiada de la Junta Directiva després de 15 anys i agrair la seva feina. Jerez
rep l’aplaudiment de l’assemblea.
Toni Viñas comenta que en 8 anys el Foment ha perdut 200 socis i ara han estat sis
mesos sense activitat, sense comunicació... però la situació econòmica de l’entitat
és bona, així que moltes altres entitats haurien fet una rebaixa de quotes com a
detall als socis.
La presidenta admet que no ha estat bé no comunicar més durant els mesos de
tancament. Respecte les quotes, contesta que realment el Foment no és car i surt
per poc al mes si a sobre tenim en compte la reducció fiscal. Sempre que algun soci
ha tingut problemes per pagar s'ha arreglat i si algú té problemes es pot arreglar,
però mai ningú s’ha donat de baixa per no poder pagar la quota. El Foment necessita
un coixí per imprevistos, obres a la façana...
Toni Viñas i Alícia Gràcia insisteixen en que no es tracta de la quantitat, sinó el
detall. Seria un gest de bona voluntat cap als socis i sòcies.
Francisca Massanés pregunta si l’Àrea de Tertúlia pot utilitzar la sala d'actes al matí
com feia abans. La presidenta respon que parli amb el secretari i Mariona Salleras
comenta que ja està solucionat.
Ferran Cebrian comenta que la rebaixa de quotes hauria estat un gest maco, tot i
que la gent diria que no calia. Pregunta si està previst organitzar o si està en marxa
el Certamen Literari. El Vocal de Cultura Ricard Sentís contesta que en principi havia
quedat congelat i ara que sabem les condicions de represa d’activitat la idea seria
recuperar-ho a la primavera 2021 per poder fer un lliurament de premis com cal.
Rafa Torró diu que sabrem la realitat de quants socis té el Foment quan es passin
les quotes, que cada vegada som menys i no és per un problema de tres euros. Cal
fer activitat i obrir-se al barri.
Joan Carrasco crida a preguntar-se què fan els socis per l'entitat i com ajudar
l'entitat a sortir de la crisi. Vol agrair personalment al Toni Jerez la feina a la Junta
Directiva, on van treballar junts en alguna etapa.
Isabel Reina no té la sensació de que els socis hagin estat desemparats durant els
mesos de tancament ni detecta manca de comunicació. Els socis pertanyen a
seccions i les seccions han fet coses, hi ha hagut reunions de Consell i els
representats de les seccions transmeten la informació als socis. Com a mínim
Excursionisme ha seguit funcionant i comunicant.

Josep Major també troba que la comunicació de la Junta amb les seccions ha estat
fluïda, en mig d’una situació excepcional que ha estat imprevista per tothom.
Considera que la Junta ha mirat de protegir els socis, que evidentment sempre es
pot millorar però no té queixa.
Alícia Gràcia aclareix que la queixa és simplement per no comunicar directament
amb els socis.
Ferran Cebrian també vol deixar constància del seu agraïment al Toni Jerez pels
anys a la Junta i demana un aplaudiment per al Consell Directiu per la feina
d’aquests mesos tan difícils.
Toni Jerez agraeix les mencions i comenta que la comunicació és un problema
històric que s'ha de millorar però entén que el dia a dia es menja molta energia i
aquests mesos s’ha notat. Les seccions també tenen responsabilitat de comunicar
als seus socis. Coincideix amb Carrasco en que cal pensar com podem els socis
ajudar l'entitat.
No hi ha més preguntes ni intervencions i es tanca el torn obert de paraula.
L'Assemblea finalitza a les 20:12h.
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