ACTA DE LA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS
2 D'OCTUBRE DE 2021
Inici de l’Assemblea a les 18:30h.
Assistents: Mercè Acero Florez, Josep Aixa Capel, Montserrat Aizcorbe Sagrera, Clara
Alfonso Ballart, Joan Ramon Bernardo Mañé, Jaume Bosch Romay, Mercè Botey Terés,
Maria Pilar Cabrerizo Lahoz, Joan Carrasco Montes, Joana Casellas Bondo, Adolf
Castellví Serrano, Elisabeth Cebrian Raimundo, Ferran Cebrian Raimundo, Neus
Comellas Laparra, Cristina Concha Enríquez, Carmen Escobar Almeida, Albert Figueroa
Notó, Antonia Fontcuberta Beal, Catalina Garcia Barrio, Carme Garcia Garcia, Jesus
Gargallo Villarroya, Claudi Garriga Rostey, Joaquina Gil Vilaseca, Maria Àngela Grau
Genové, Maria Gutiérrez Atienza, Antoni Jerez Soriano, Pilar Lahoz Orad, Maria Teresa
Lanna Prats, Núria Làzaro Castejon, Patricia Llaneza Vega, Carme Márquez Garcia,
Araceli Martínez Arenas, Olga Martinez Ros, Francisca Massanés Miriel, Francesca
Mateo Majench, Josep Mayor Piñol, Fausto Núñez Romeo, Mercè Oller Casas, Joan
Orta Chamorro, Jesus Ortiz Romero, Francesc Palou Castelló, Àngel Santiago Perez
Martin, Mª Teresa Planta Alonso, Isabel Maria Reina Prieto, Juan Rodríguez Fernández,
Mariona Salleras Sala, Ricard Sentís Sabaté, Dolors Termens Pàmies, Pilar Valls Elipe,
Olga Ventura Jariod i Francesc Verdugo Martin.
51 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 2020.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2020.
4. Altes i baixes de socis a l’any 2020.
5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2021.
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.

Inici de l’assemblea a les 18:32. La Secretària recorda que l’Assemblea no s’ha pogut
realitzar al primer trimestre per la crisi sanitària i que la documentació (estat de comptes,
memòria d’activitats 2020 i acta de l’assemblea es publicarà al web de l’entitat el més
aviat possible.

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
Corregit el nom d’una assistent. 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 3 d’octubre de 2020.

2. Memòria de les activitats de l’any 2020.
•

Pren la paraula el Vocal de Cultura Ricard Sentís.

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 les activitats més rellevants
del Foment Martinenc.
L’any 2020 ha estat marcat per la COVID, amb activitats cancel·lades i/o adaptades.
L’activitat presencial es va limitar al primer trimestre (gener i febrer) i reobertura a la
tardor amb restriccions (octubre). El Foment, considerat com a “no essencial”, no va
poder funcionar presencialment durant molts mesos.
Agraeix a les persones que han col·laborat a les activitats, el seu esforç i empenta en
temps de pandèmia.
Activitats cancel·lades:
Diada Social: està previst ajuntar els medallistes dels anys 2020 i 2021 a un acte en
novembre.
Festes de Primavera, Certamen Literari, Nadal al Foment...: la intenció és reprendre
aquestes activitats en les condicions en que sigui possible.
Activitats realitzades a 2020:
Gener: carpa del Rei Blanc i participació en la cavalcada del barri per tancar les festes
de Nadal
Cafès-Tertúlia mensuals: gener i febrer.
Cursos i tallers trimestrals: primer trimestre (gener-febrer) i inici a l’octubre.
Activitats solidàries: el Foment ha col·laborat amb la Xarxa de Suport del Clot Camp de
l’Arpa i diverses entitats del barri des de l’inici de la crisi sanitària. Exemples: punt de
suport informàtic, recaptes de menjar i productes bàsics...
Recollida de regals per la gent gran (campanya de Nadal).

El document de la Memòria d’Activitats 2020 estarà disponible a la pàgina web del
Foment i en paper a la secretaria de l’entitat. Si algú troba a faltar activitats d’una secció
o algun error, es prega que ho comuniqui per corregir-ho.
Queda aprovada per unanimitat la Memòria d’Activitats 2020.

3. Altes i baixes de socis a l’any 2020.
•

Pren la paraula la Vicepresidenta d'Econòmiques Olga Ventura.

Presenta en primer lloc un gràfic amb l’evolució d’altes i baixes. A 31 de desembre de
2020 hi havia un total de 710 socis, amb una davallada important de socis, 71, en
comparació amb l’any anterior. Aquesta disminució es pot explicar per un nombre d’altes
inferior als anys anteriors, motivades per la situació sanitària que ens ha impedit fer gran
part de l’activitat prevista per l’any.
Continua la tendència pel que fa a la distribució per sexe i edat. Hi ha una pèrdua de
socis més joves per la manca d’activitat (per exemple, el grup infantil de teatre).
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 2020.
•

Pren la paraula la Vicepresidenta d'Econòmiques.

Saldo inicial a 1 de gener: 262000€. Amb l’activitat regular, l’any 2020 (amb menys
activitat per la pandèmia) hauria acabat amb 308000€.
S’expliquen les despeses (personal, subministraments...) i els ingressos (quotes,
lloguers, subvencions...). Les circumstàncies de 2020, que ha fet tenir el Foment uns
mesos tancat, ha provocat un descens d’alguns ingressos (billar, cursos...) però també
d’algunes despeses (menys activitats, ERTO del personal...).
Despeses extra: pagament en 2020 de l’IVA de la quantitat rebuda en 2019 per les obres
i despeses del bar.
Isabel Reina pregunta si els números son de Foment o incloses les seccions. La
resposta és que només són del Foment, però part d’aquests diners són el que s’ha rebut
per la permuta i s’haurà de pagar més endavant.
Les diferències entre la previsió i el tancament real són, per una banda, menys ingressos
del lloguer, més despeses de personal de les previstes i el tancament del bar. Per altra,
aplaçament de les derrames a 2021, guanys de loteria, subvencions extra i menys
despeses d’activitat.
Ferran Cebrian pregunta per què les despeses de personal són més del previst tot i
l’ERTO. La resposta és que va pujar una mica més del previst per l’incertesa de quants
mesos tancaria l’entitat.

Presentació del balanç de les seccions i grups, amb un any en general de pèrdues. Es
recorda que aquestes dades estan disponibles a la Memòria d’Activitats.
No hi ha més preguntes i queda aprovat per unanimitat l’estat de comptes de l’exercici
2020.

5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2021.
• Pren la paraula la Vicepresidenta d'Econòmiques.
Presenta els ingressos per quotes al 2020 i els objectius per mantenir una bona situació
econòmica.
Estem en risc i cal recuperar activitat per recuperar socis.
El pressupost 2021 és molt similar al del 2020. Després de molts mesos tancats,
s’espera una recuperació aquest últim trimestre, però la situació és similar.
Hi ha despeses confirmades per les obres de la comunitat de veïns: 25800€.
Tenint en compte aquesta despesa i l’activitat regular, el resultat previst seria -23124€.
Per altra banda, el Foment rebrà un altre pagament per les obres, el que farà que el
saldo sigui temporalment fictici perquè s’haurà de pagar quan es facin les obres i és una
quantitat de la que no podem disposar.
La quota de soci de l’entitat no canvia (90€ adult, 45€ menor). Cap secció ha comunicat
canvi de quota.
Toni Jerez proposa presentar per separat els comptes de les obres perquè es fa difícil
veure clarament la situació. S’acepta la proposta per futures assemblees.
No hi ha més preguntes i queda aprovat per unanimitat el pressupost 2021.

6. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.
• Es presenten voluntaris Neus Comellas, Olga Martínez i Jaume Bosch.

7. Informació sobre la situació arrel de la crisi de la COVID-19 i noves
mesures.
•

Pren la paraula el Vocal de Manteniment Jesús Ortiz.

Explica la importància de les mesures per cuidar la nostra salut i demana que es
respectin i compleixin.
Mesures individuals: obligatorietat de portar mascareta a l’interior del local, rentar-se
sovint les mans, cobrir-se amb la part interna del colze en tossir o esternudar...

Mesures col·lectives: seguim les indicacions del PROCICAT, que es reformulen
aproxidamant cada setmana. En aquest moment estan vigent mesures des del 30 de
setembre.
Han relaxat les mesures de registre i presa de temperatura a l’entrada. L’aforament
actual es situa al 70% (també per assemblees d’entitat). L’horari de tancament està fixat
a les 10 amb possibilitat d’allargar-se si hi ha actuacions. També hi ha una reducció de
les restriccions en les activitats esportives (ens afecta a escacs, excursionisme, tennis
taula i billar).
•

Mariona Salleras pregunta si es pot menjar i beure al local i quin és el límit de
persones per taula. La resposta és taules de 10 persones i es permet menjar i
beure, treient la mascareta únicament al moment de consumir.

•

Joan Ramon Bernardo pregunta què fer en cas que un soci no compleixi (per
exemple no fent servir la mascareta). La resposta és que qualsevol soci li pot dir.
Joan Ramon Bernardo considera que és feina dels treballadors de l’entitat.
S’acorda que sembla correcte adreçar-se al Marc o el Jaume per què facin
cumplir les mesures.

8. Informació sobre les obres de reforma de l'entitat. Anàlisi general de
l’Entitat.
•

Pren la paraula la Presidenta Cristina Concha.

Obres de reforma:
Es convida als membres de la Comissió d’Obres assistents a l’assemblea a intervenir si
ho troben necessari.
S’han patit problemes i endarreriments. Alguns eren comprensibles per la situació de
pandèmia, considerada situació de força major. En juny Oriol Masip ens comunica que
ha venut la finca a un tercer al que no coneixíem. Per nosaltres era com començar de 0:
es va fer un nou contracte i ens vam assessorar amb advocats. En fer el nou contracte
vam aconseguir deixar registrada al Registre de la Propietat la sortida de fums del futur
bar.
Als comptes del Foment de les obres tenim 280000€ cobrats per la permuta i 23000€
rebuts de l’ICUB. A més, Oriol Masip ens va fer un pagament que el Foment paga al
constructor.
El 17 de juliol es signa la venda, el 19 juliol inici d’obres, i va avançant ràpid. S’ha signat
amb el constructor Parés l’entrega del local el 31 de juliol de 2022 per poder
acondicionar-ho etc.

La segona part seria la remodelació del Foment, que no pot començar sense la
subvenció de l’ICUB, però han canviat les regles: ara cada any donen 200000€ a una
entitat. Amb això faríem curt en 300000€. Estem en negociacions: tenim cita amb Anna
Ramírez de l’ICUB per explicar-li tot. Ells coneixen el projecte, que tenia un cost superior
a 800000€, perquè van subvencionar la presentació. El Foment no té capacitat d’estalvi
per fer les reformes esglaonades en el temps.
Es faran totes les gestions possibles a tots els llocs on calgui per trobar els diners
necessaris per portar a terme el projecte.
•

Àngel Pérez pregunta si es pot denunciar. La resposta és que no perquè
realment no és una subvenció obligatòria, la poden treure quan vulguin o no.
Simplement han canviat els criteris i el nou reglament no ens soluciona tot.

•

Joana Casellas pregunta com funciona la permuta i es recorda com era l’acord,
explicat a assemblees anteriors.

•

Mariona Salleras comenta que la JD ha d’estar pensant molt per activitats del
Foment i no estar només bolcada en solucionar el tema obres. La resposta és
que s’està treballant en tot, i amb les gestions de les obres hi ha més gent
col·laborant.

•

Pren la paraula la Presidenta Cristina Concha.

Bar Social:
El bar va tancar l’1 de novembre seguint les mesures del PROCICAT. Com que
teòricament tancaria a finals d’any, es va liquidar ja tot i restava indemnitzar el Dani. En
principi tot estava parlat i arreglat amb la Gisela però finalment ho va haver d’assumir el
Foment.
S’anuncia que entre el 20 d’octubre i l’1 de novembre obrirà el bar amb un nou equip de
gestió. Vam obrir convocatòria al juliol i ara ha arribat un projecte interessant. El Foment
no cobrarà lloguer i es farà càrrec dels subministraments. Tindran dret de tanteig per al
futur bar nou. De moment es signarà un acord d’un any prorrogable automàticament.
Els horaris seran els següents: de dilluns a dissabte fins 9:30 del vespre i diumenges
obert només al matí, llevat d’activitats puntuals.
•

Àngel Pérez i Pilar Cabrerizo pregunten per la coincidència d’horaris de partits
del Barça. La Penya necessita el bar diumenges tarda i al bar els hi interessa.
La resposta és que els del bar tenien l’opció d’obrir només tarda i no matins però
van dir que no, però segurament adaptaran els horaris a la demanda. Aquests
horaris son els mínims que se’ls ha demanat.

•

Mariona Salleras pregunta si estan disposats a fer berenars, esdeveniments...
La resposta és que han dit que sí i poden reforçar el personal per esdeveniments
grans. Se’ls va explicar amb exemples el tipus d’actes habitual d’algunes
seccions i què es demanaria.

•

Jesus Gargallo proposa que les seccions expliquin a la gent del bar les seves
necessitats. Hi ha consens sobre que caldrà orientació, explicar com funciona el
Foment i les seccions...

•

Josep Mayor pregunta si el Foment queda obert a tothom si es fan
esdeveniments al bar. La resposta és que sempre ha sigut així, el bar no és
exclusiu de socis.

•

Antonio Jerez comenta que ja és un miracle que algú agafi el bar en aquestes
circumstàncies i demana comprensió i paciència.

•

Ferran Cebrian subscriu aquestes paraules. Sobre la gent de fora, si és per fer
ús del bar li sembla bé. Sobre horaris i peticions especials, demana esperar a
que comencin per anar amb exigències.

•

Pren la paraula la Presidenta Cristina Concha.

Anàlisi general de l’entitat:
Durant la pandèmia, tot i tenir tancat, la JD ha treballat més que mai. Principalment
perquè els temes administratius seguien oberts i els treballadors estaven en ERTO. Hi
ha hagut gestions, noves subvencions, contacte amb les seccions...
Des de l’inici de la crisi hem col·laborat en activitats amb la Xarxa de Suport del barri per
ajudar les veïnes i fer xarxa amb la resta d’entitats en un moment complicat per tothom.
Ara mirem el futur amb l’inici dels cursos i un nou projecte “Al Nadal el Foment és cultura”,
amb un programa cultural molt ample que s’anunciarà aviat.
Tornem a treballar i hem de recuperar l’activitat tots junts: la JD, les seccions i els socis.
Deixem enrere el COVID i tirem endavant.
Al novembre, dintre de les festes del barri, es farà el lliurament de medalles dels dos
anys pendents. També està en marxa l’organització de la Cursa, el 14 de novembre.
Agraeix als presidents de Seccions la feina durant la crisi i el confinament, a la Comissió
d’Obres i a la JD.
Lectura del text introductori de la Memòria d’Activitats 2020.

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

No s’ha rebut cap proposta.

11. Torn obert de paraula.
•

Francisca Massanés anuncia l’inici d’activitats de l’Àrea de Tertúlia el primer
divendres de novembre.

•

Jesús Ortiz comenta que degut al projecte d’obres s’havien anat deixant algunes
millores. Com que s’ha allargat l’espera, s’aniran fent millores sempre que la
despesa no sigui molt alta. Com exemple, Marc està instal·lant pantalles de
projecció a totes les sales. Agraeix a un soci de la Penya que ens ha posat en
contacte amb l’empresa Puma que ha fet la donació d’aquest equipament. Ara
totes les sales estaran acondicionades per fer conferències, xerrades... Una altra
actuació propera és pintar les rajoles dels lavabos. Els lavabos del primer pis
s’obriran de seguida.

•

Àngel Pérez comenta que es poden fer moltes coses petites, sense gastar molt,
de neteja de cara, per fer l’entitat més atractiva (pintura, decoració...).

•

Mariona Salleras pregunta pel sostre de la secretaria de Dones, amb problemes
d’humitat. S’ha parlat amb la gent de les finques, s’ha peritat i s’està mirant si el
problema és d’un veí o comunitari.

Es tanca la sessió a les 20:04h.

Secretària General

Presidenta

Patricia Llaneza Vega

Cristina Concha Enríquez

