ACTA DE LA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS
7 DE JULIOL DE 2022
Inici de l’Assemblea a les h.
Assistents: Mercè Acero Florez, Montserrat Aizcorbe Sagrera, Lourdes Alegre Rubio,
Clara Alfonso Ballart, Elena Aparici Benedicto, Montserrat Aura Burriel, Joan Ramon
Bernardo Mañé, Jaume Bosch Romay, Joan Carrasco Montes, Alfonso Carreño Serra,
Elisabeth Cebrian Raimundo, Ferran Cebrian Raimundo, Neus Comellas Laparra,
Cristina Concha Enríquez, Maria Carme Conde Pérez, Josepa Domènech Miguel,
Carmen Escobar Almeida, Albert Figueroa Notó, Joan Fitó Ibáñez, Eva Font Concha,
Antonia Fontcuberta Beal, Lluis Fornès Palomar, Catalina Garcia Barrio, Carme Garcia
Garcia, Claudi Garriga Rostey, Joaquina Gil Vilaseca, Vicenç Girbes González, Josep
Guasch Pàmias, Joan Guillen Domènech, Maria Teresa Lanna Prats, Núria Làzaro
Castejon, Patricia Llaneza Vega, Carme Márquez Garcia, Francisca Massanés Miriel,
Francesca Mateo Majench, Maria Rosa Pardo Martínez, Maria Pilar Pérez i Ordóñez,
Josep Mayor Piñol, Jesus Ortiz Romero, Francesc Palou Castelló, Àngel Santiago Perez
Martin, Mª Teresa Planta Alonso, Manuel Querol Viñals, Isabel Maria Reina Prieto, José
Vicente Rocher Martin, Juan Rodríguez Fernández, Ricard Sentís Sabaté i Olga Ventura
Jariod.
48 socis i sòcies assistents amb dret a vot.
Assemblea General Extraordinària de Socis convocada a les 18.30 en primera
convocatòria i a les 19:00 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 2021.
3. Altes i baixes de socis a l’any 2021.
4. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2021.
5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2022.
6. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.
7. Informació sobre les obres de reforma de l'entitat.
8. Reforma dels Estatuts 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 19h. 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 2021 i acta de l’assemblea) es publicarà
al web de l’entitat el més aviat possible.

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 2
d’octubre de 2021.

2. Memòria de les activitats de l’any 2021.
Pren la paraula el Vocal d’Activitats Culturals Ricard Sentís.
Recorda que l’any 2021 el Foment encara ha patit per la pandèmia i ha vist les
activitats mermades. Esperem que l’any 2022 vagi tot perfecte.
Al 2021 el Foment va tancar un mes i quan es va reprendre l’activitat va ser amb
mascaretes, restriccions d’aforaments i tipus d’activitat, protocols sanitaris etc.
Es presenta la Memòria d’Activitats i es destaquen les organitzades per la Junta
Directiva del Foment Martinenc.
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A més, destaquem les activitats solidàries que venien ja de l’inici de la pandèmia,
com els recaptes de menjar i productes de neteja, i d’abans de la pandèmia, com
ara la recollida de joguines i regals per la gent gran.
Es recorda que aquest resum correspon a les activitats del Foment com a entitat.
La Memòria d’Activitats, disponible el més aviat possible al lloc web del Foment,
i en paper a la secretaria, detalla totes les activitats de l’entitat i de cadascuna de
es seccions i grups al llarg de l’any.
Queda aprovada per unanimitat la Memòria d’Activitats 2021 del Foment
Martinenc.

3. Altes i baixes de socis a l’any 2021.
Pren la paraula la Vicepresidenta d'Econòmiques Olga Ventura.
El 31 de desembre de 2021 hi havia un total de 680 socis. A dia d’avui hem tornat
a superar els 700veient una davallada de 29 socis en comparació amb l’any
anterior. Continuem tenint més baixes que altes, però s’ha frenat una mica la
tendència a la baixa que portàvem de l’any anterior. Hem aturat la davallada gran
però són no gaires altes en comparació amb els anys anteriors a la pandèmia.
Com és habitual, al Foment hi ha més sòcies que socis. Pel que fa a les franges
d’edat, totes baixen excepte el sector entre 18 i 40 anys, tot i que no hi ha
davallades destacades a cap franja.
Per últim es mostra la distribució de socis per seccions. Com sempre, algunes
persones són sòcies de més d’una secció i per això la suma supera la quantitat
total de socis.

4. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici
2021.
• Pren la paraula la Vicepresidenta d'Econòmiques.
Entrades i sortides pel que fa a l’activitat regular de l’entitat (arrodonint):
171200€ d’ingressos
181600€ de despeses
La previsió era un tancament negatiu de -23000€ i la realitat ha estat en torn als
-10000€.
Les entrades principals són les quotes, el lloguer del local del basar, i com a
ingressos irregulars les subvencions.
Les sortides principals són les despeses de personal i les despeses regulars
(subministraments i similars, alarma, comunitat de veïns).
Les diferències entre el pressupost i el tancament obeeixen a vàries raons:
Negatives:
•

en primer lloc, el benefici dels cursos ha estat menor de l’esperat perquè
només s’ha pogut fer un trimestre

•

les derrames de 2020 a les seccions es van pagar al 2021

•

els guanys de la loteria de Nadal 2020 s’han abonat al 2021

Positives:

•

més subvencions de les pressupostades

•

represa de l’activitat de billar

•

tornada a la normalitat del lloguer del local del basar

Les obres a la comunitat de veïns ja estaven contemplades al pressupost. El
Foment ha pagat un alt percentatge al 2021 i es seguirà pagant al 2022.
Es presenten per separat els saldos de funcionament i per obres. Hi ha +400000€
a la caixa que realment no es poden tocar per l’activitat general de l’entitat i estan
destinats a les obres de reforma.
Distribució d’ingressos: els principals són 37% procedent de les subvencions, 32%
de les quotes i 23% del lloguer del local.
Distribució de despeses: els principals són 44% en subministraments i serveis
(incloent-hi les obres de la comunitat) i el 37% en personal. Ha pujat la despesa
en activitats quan va tornar la normalitat al quart trimestre de 2021.
Igualment es presenta la distribució per seccions: entrades, sortides i saldo a
final d’any. Totes les seccions han tingut un resultat favorable.
S’obre torn de preguntes.
Àngel Pérez pregunta a quant puja la despesa de la comunitat.
Parla el Vocal de Manteniment. Explica que l’obra consisteix en arreglar patis i
fer una nova instal·lació d’aigua. A la primera fase (2021) van fer dos patis, en
queden 4 més i el ritme és 2 per any. La despesa al 2022 serà una mica més
baixa que a 2021 (al voltant dels 20000€). Al 2023 acaben aquestes obres.
Joan Ramon Bernardo pregunta quant paga el Foment.
Vocal de Manteniment: al voltant del 25% per coeficient en la finca de Provença.
No hi ha més preguntes. Es recorda que tot ha estat revisat per la Comissió
Revisora de Comptes.
Queda aprovat per unanimitat l’estat de comptes de l’exercici 2021.

5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2022.
• Parla la Vicepresidenta d'Econòmiques.
Presenta la previsió d’ingressos per quotes amb 700 socis. El Foment es troba a
prop del límit per poder asumir amb aquests ingressos les despeses regulars de
l’entitat.

Previsió d’ingressos i despeses per 2022. S’ha tingut en compte la informació de
com ha anat el quart trimestre de 2021, ja amb activitat normalitzada, i s’ha
ajustat amb dades reals de 2022.
En general, és un pressupost continuista pel que fa a ingressos. Moltes despeses
es mantenen, les de la comunitat ja estan contemplades, i s’ha tingut en compte
que pujarà l’activitat regular, a més de fer una previsió per obres menors de
manteniment.
La previsió és un tancament de -18000€. Com sempre, s’ajustaran despeses per
reduir aquesta quantitat.
S’obre torn de preguntes.
Teresa Planta comenta que seria millor mirar de no tenir pèrdues.
La Vicepresidenta d’Econòmiques contesta que això seria possible sense les
despeses per les obres de la comunitat.
No hi ha més preguntes.
La Presidenta recorda la importància de tenir calaix per quan passen aquestes
coses, perquè sempre hi ha imprevistos.
Queda aprovat per unanimitat el pressupost per 2022.

6. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.
• Es presenten voluntaris: Pilar Pérez, Neus Comellas i Jesús Carrasco.

7. Informació sobre les obres de reforma de l'entitat.
Pren la paraula la presidenta.
Recordatori de la composició de la Comissió d’Obres: Ferran Cebrian, Joan
Carrasco, Joan Ramon Bernardo, Francesc Palou, Jesús Ortiz i Cristina Concha.
Primera fase (obres Rogent): oficialment entregaran el local al desembre 2022.
L’any passat faltaven molts diners però s’ha aconseguit una subvenció de l’iCUB
de 200000€, que segons el reglament implica gastar 400000€, i resta per
aconseguir 300000€.
L’any que ve aquesta subvenció tornarà a sortir. Encara no se sap la quantitat
però s’està treballant per què arribi a cobrir les necessitats de les entitats.

El problema de tot aquest procès es que les obres s’allargaran en el temps però
la idea és anar fent, començant per adequar el local que ens entreguin nou. Cal
controlar tenir encara remanent: no es poden gastar tots els calers o no serà
possible fer la segona part.
En general, són bones notícies perquè a poc a poc ens apropem a l’objectiu.
L’important és poder fer les obres tot i que triguin més de l’inicialment previst.
S’obre torn de preguntes.
Teresa Planta pregunta si amb la primera partida es podran cobrir les necessitats
bàsiques.
La resposta és que sí perquè el fet de tenir un bar amb millors condicions (amb
entrada independent de l’entitat) i adequar la sala d’actes permetrà tenir
ingressos gràcies als lloguers.
Nuria Lázaro pregunta quin serà l’accés.
Resposta: bàsicament, l’antiga entrada de la Penya Blaugrana. El Foment tindrà
un soterrani per vestuaris i magatzem i recuperarà l’escenari com era abans de
les obres.
Mercè Acero pregunta si es tancarà l’entrada del carrer Provença es tancarà.
Respost: en el futur, quan tot estigui fet, serà entrada/sortida d’emergència i per
quan estigui tancat el bar.
No hi ha més preguntes i es tanca aquest punt.

8. Reforma dels Estatuts de l’Entitat.
Pren la paraula el Vocal d’Activitats Culturals.
Explica que la motivació és adequar els Estatuts a la realitat i a futures reformes
legislatives amb un text més inclusius i amb perspectiva de gènere. Però no és
només per obligació sinó per anar amb els temps. Com sempre, el Foment es
mou amb la societat i ha de ser una entitat plural, oberta, igualitària, integradora
i respectuosa amb totes i tots els seus membres.

L’objectiu és que als futurs Estatuts la representació a través d’una situació
d’igualtat dels gèneres s’hi asseguri a través d’un correcte ús del llenguatge.
Exemple: amb la redacció actual hi apareix la paraula “sòcia” una vegada, per 39
aparicions de “soci”. Un altre exemple seria la nomenclatura dels càrrecs.
Cal incloure totes les realitats socials. Caldria modificar no només la part
lingüística sinó també l’article 2 que defineix els objectius i valors de l’entitat i
adaptar-lo a la realitat actual.
Estem rebent assessorament des del teixit associatiu per part d’entitats que
treballen en un sentit inclusiu i amb perspectiva de gènere, gràcies a Ariadna
Robert (Gestora de l’Ateneu Barcelonès) i la Dra. Júlia Lull (Grup FemArt de
l’Espai CALADONA).
S’acorda la creació de una comissió d’un número indeterminat de persones per
analitzar els estatuts actuals, fer propostes de canvis (de qualsevol tipus, més
enllà d’aquests temes bàsics) i presentar les propostes a una assemblea
extraordinària per la seva votació.
Es presenten voluntaris Ferran Cebrian, Joan Ramon Bernardo, Eva Font,
Mariona Salleras (absent a l’assemblea però confirmada per la presidenta), Pilar
Pérez, Teresa Planta, Joan Carrasco, Lourdes Alegre i Ricard Sentís. Queda
constituïda la comissió.

9. Anàlisi general de l’Entitat.
Pren la paraula la presidenta.
Costa situar-se per parlar de 2021, un any passat mirant com sobreviure i com
adaptar-nos a la poca activitat possible. Bons records de la primera reunió de
Consell al setembre 2021.
A l´últim trimestre va haver-hi molta activitat: 13 cursos a la tardor, la Diada Social,
la cursa... Retorn a la normalitat.
La previsió era que el segon any de pandèmia seria pitjor que el primer en
número de socis però no ha estat així.

Econòmicament, molt contenta, tot i les pèrdues. Es va lluitar molt per aconseguir
subvencions i va sortir bé en uns moments complicats, perdent socis i sense
poder fer activitat. Es va aconseguir fins i tot ajudar els llogaters.
Agraïment a les juntes de les seccions pel seu suport i col·laboració a molts
nivells, sobre tot la comunicació amb la massa social. La junta de l’entitat ha fet
el que ha pogut i ens hem sentit recolzats pel Consell.
Ha estat molt important recuperar el bar, amb un bon equip que fa molt bona
feina en unes condicions pas ideals. Ells també estan contents a l’entitat i han
organitzat fins i tot un sopar per Esbart Sant Jordi amb 200 persones.
L’objectiu clar és remuntar el número de socis. La prioritat és arribar a les 90
altes habituals dels temps pre-pandèmia i anar pujant.
Agraïment especial i aplaudiment col·lectiu a Joan Fitó que acaba de deixar la
presidència de la secció de Billar. Es reconeix la seva gran feina sempre pel bé
l’entitat.
Recordatori de que l’Assemblea 2023, que es celebrarà al primer trimestre de
l’any, serà l’última d’aquesta Junta Directiva perquè es compleixen els 8 anys
marcats pels estatuts. Crida a començar a pensar en el futur i invitació a qui
vulgui agafar el relleu a incorporar-se a la junta actual per familiaritzar-se amb el
dia a dia.
Aquest és un tema molt important: el Foment necessita una junta nova, no una
gestora. Hi ha hagut moments pitjors i millors però el mandat passa molt ràpid.
Agraïment als assistents a l’assemblea.

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

No s’ha rebut cap proposta.

11. Torn obert de paraula.
•

Joan Carrasco pregunta per les quotes de l’entitat perquè no s’hi ha parlat.

La Vicepresidenta d’Econòmiques confirma que no hi ha canvis ni a les quotes
generals ni a les de seccions i grups.
•

Pilar Pérez pregunta quan es passaran els rebuts.

Resposta: dilluns 11 de juliol.

•

Ferran Cebrian pregunta per la gotera a la secció de la Dona. Si el Foment
ha de pagar a la comunitat, que arreglin això o es parli amb un advocat.
En qualsevol cas, posar-nos seriosos.

La presidenta contesta que aquesta és la idea. El marge és fins el primer
pagament de les obres de la comunitat. El Foment farà un depòsit però de
moment no pagarà.
El Vocal de Manteniment informa que l’assegurança ha vingut a mirar i se suposa
que s’ha arreglat, cal que es sequi i pintar. La comunitat ha canviat
d’assegurança i des d’aleshores no funciona bé. Ara tornaran a canviar i la
comunitat pagarà el que calgui arreglar (és a dir, el Foment pagarà 25%).
•

Ferran comenta també que la reforma dels estatuts és molt important. Cal
fer-ho bé i ser un model per més entitats. Comenta a més que si no hi ha
candidatura per la nova JD del Foment (com seria desitjable) caldria
plantejar-se una pròrroga o alguna fòrmula que permetin els estatuts, per
deixar engegat el tema de les obres.

La presidenta contesta que tot i que la JD actual es troba en un bon moment, es
sa per al Foment canviar de JD i implicar gent nova amb noves dinàmiques. Tot
i així, per sentit de responsabilitat, evidentment la voluntat és deixar aquest tema
engegat.
Ferran hi està d’acord però és un tema delicat i troba que estaria bé que la junta
actual, que ha fet un gran esforç, pogués fer la inauguració del local renovat.
•

Jesús Carrasco s’adhereix a la idea de fer la inauguració amb la junta
actual.

No hi ha més intervencions i es tanca la sessió a les 20:07h.
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