ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
25 DE FEBRER DE 2017

Inici de l'Assemblea a les 18.00 h.
Assistents:
Merce Acero Florez; Montserrat Alba Quintero; Lourdes Alegre Rubio; Clara Alfonso Ballart; Jorda
Amunategui Redon; Montserrat Aura Burriel; Roser Badia Sambola; Merce Baliu Obiol; Joan Ramon
Bernardo Mañe; Jaume Bosch Romay; Jaume Cañas Soler; Bernat Cañas Alba; Joan Carrasco
Montes; Joana Casellas Bundo; Ferran Cebrian Raimundo; Elisabeth Cebrian Raimundo; Carmen
Colina Torrillas; Neus Comellas Laparra; Cristina Concha Enriquez; Maria Carme Conde Perez;
Josepa Domenech Miguel; Joan Escude Gonzalez; Gloria Farrerons Cascante; Josep Mª Ferrer
Miquel; Jaume Figuera I Sanuy; Joan Fito Ibañez; Antonia Fontcuberta Beal; Merce Garcia Abad;
Catalina Garcia Barrio; Carme Garcia Garcia; Jesus Gargallo Villarroya; Claudi Garriga Rostey;
Ramon Gonzalez Gargollo; Alicia Gracia Samitier; Francesca Gras Serret; Mª Angela Grau Genové;
Blanca Guallarte Delpueyo; Joan Guillen Domenech; Maria Gutierrez Atienza; Marina Herranz
Casabona; Antoni Jerez Soriano; Pilar Lahoz Orad; Maria Teresa Lanna Prats; Nuria Lazaro
Castejon; Victor Lopez Alejos; Alfonso Mañas Ballestar; Mª Del Carmen Mañosa Ballescá; Carme
Marquez Garcia; Francesca Mateo Majench; Remei Ortiz Pla; Jesus Ortiz Romero; Francesc Palou
Castello; Monica Pedret Fagoaga; Angel Santiago Perez Martin; Salvador Pons Ballester; Maria
Antònia Porta Clavero; Judith Ripolles Villareal; Juan Rodriguez Fernandez; Josep Selga Sarro;
Jordi Selgas Catala; Ricard Sentís Sabaté; Marta Serra Robert; Ma Dolors Termens Pamies; Pilar
Valls Elipe; Josep Vallve Melich; Antonia Vallvé Melich; Soledad Vidal Casajuana; Antoni Viñas
Vallverdu
Assemblea General de Socis convocada a les 17.30 en primera convocatòria i a les 18:00 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 2016.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2016
4. Altes i baixes de socis a l’any 2016
5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2017.
6. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14 dels estatuts de l’Entitat.
7. Anàlisi general de l’Entitat.
8 Lectura i aprovació, si s’escau, de les propostes rebudes segons l’article 16
9. Torn obert de paraula.
0.- Montse Alba, vicepresidenta segona d’activitats, comença l’acte donant la benvinguda als 68
assistents a la sala, 67 amb dret a vot
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1. Lectura i aprovació, de l'Acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 12 de març de
2016.
No hi ha cap esmena a l’acta que queda aprovada per assentiment dels assistents.

2. Memòria de les activitats de l’any 2016.
 Pren la paraula la Vicepresidenta d’Activitats de l'Entitat Montse Alba.
Aquesta Memòria engloba les activitats de la Vicepresidència d'Activitats i les Vocalies d’Activitats
Culturals i Activitats Lúdiques.
Aprofita per fer la reflexió sobre el volum de feina que comporta l’organització d’actes i activitats
que normalment no queda visible i que es desconeix davant els resultats finals, així com també el
desconeixement de la quantitat de propostes que s’organitzen i que no acaben tenint sortida.
Divisió en cinc apartats:
1) Cursos del Foment Martinenc
Sobre els cursos programats n'hi ha de setmanals, quinzenals i mensuals, així com els intensius
que es porten a terme abans de l’estiu. Alguns dels cursos estan organitzats en col·laboració amb
la Vocalia de Cultura. De tot el ventall de cursos que apareixen en el llistat es comenta que el
nombre de propostes que no han funcionat ha sigut superior al nombre de cursos que han acabat
consolidant-se, això vol dir que hi ha tota una feina invertida que no fructifica ja que el soci no
acaba d’aprofitar.
2) Activitats puntuals


Cafè-Tertúlia: S'ha comptat amb la col·laboració de l'Alícia Gràcia i Carme Marquez. Tot i el
temps que fa que es porta a terme segueix essent una activitat desconeguda per gran part
dels socis i sòcies de l'entitat. Es recorda que són xerrades gratuïtes mensuals de temàtica
variada (normalment d'interès social), i que compten amb una assistència fidel. Al 2016
s'han fet 7 Cafès-Tertúlia.



Presentacions de llibres: L’activitat Tardes de Llibres es va fer la col·laboració de M.Pilar
Cabrerizo, es van portar a terme 3 presentacions durant l’any, algunes emmarcades en les
Festes de Primavera



1a Jam Session amb la col·laboració de l’AMUC (que tenen la seu al Foment Martinenc)

3) Exposicions
Enguany la Sala Camañas ha estat dinamitzada principalment per particulars i per exposicions
organitzades des de les Seccions. Detectem novament l’acostament dels socis per fer les
presentacions dels seus treballs en aquesta sala, amb la cessió gratuïta de l’espai.
4) Actes solidàries
Amb aquestes activitats busquem generar sinèrgies amb altres entitats del barri, més enllà de la
recollida d’aliments i de joguines.
Recollida de material per als Camps de Refugiats de Grècia + Xerrada de l’associació que
organitzava tot el dispositiu per aquesta recollida
Pel que fa a les recollides d'aliments i joguines, la valoració quant a la participació és bona, i aquest
any hem aconseguit fer-les més participatives, atès que les hem incorporat com a “tiquet d’entrada”
per assistir a algun acte.
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5) Activitats macro del Foment Martinenc
Són com els actes mare sobre els quals pivota el funcionament anual de l’entitat, tot i ser les
mateixes cada any, intentem dotar-les de petites millores que aportin qualitat i acostin els socis a
l’entitat, o que tinguin un tret diferencial respecte edicions anteriors.
Diada Social: acte més important de l'entitat
Festes de Primavera: bona valoració del 2016. Són molts dies i requereix un gran esforç de
coordinació entre l'entitat i les seccions i grups. Molt positiva la sortida al carrer, molt destacat el
Ball de Rams novament de l’ Esbart Sant Jordi i aquest any vam incorporar el dinar popular al carrer
amb l’arrossada
Fira Boja: trobada i participació amb entitats del barri. Aprofitem per treure tota la nostra imatge i
poder donar a conèixer el Foment
Certamen Literari: organitzat per la Vocalia de Cultura
Nadal al Foment: aquesta activitat ha tingut un gir, amb molt bona acollida per part de tots els
assistents.
LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
En darrer terme s’ha portat a terme l’activació del procés d’implantació de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades que permetrà al Foment Martinenc estar al dia quant a drets i deures vers l’ús
de dades de caràcter personal. Aquest procés inclou la regularització de diferents canals
d’enviament i recepció d’informacions vers els socis, i les seccions també estan fent els canvis
necessaris per estar dins la legalitat.
Aquesta llei demana que totes les persones associades signin un consentiment sobre l’ús de les
seves dades. Atès que el procés serà lent, aprofitem l’assemblea per demanar als socis que: tots
els socis que estan donats d’alta a data 25 de febrer de 2017 accepten la cessió de dades i l’ús que
n’estem fent i que si algú no hi està d’acord, pugui passar per secretaria a fer la rectificació del seu
consentiment. L’Assemblea serà el punt d’inici per posar al dia la LOPD de tots els socis que no
havien signat mai aquests documents. Mentre, des del Foment ens comprometem a activar tot el
procediment per anar obtenint les signatures dels socis.


Marta Serra: demana saber si el simple fet de notificar als socis la implantació de la LOPD
serà suficient per complir el que estableix la Llei
Al respecte s’aclareix que no, que tots els socis hauran d’acabar signant el consentiment,
però que s’aprofita aquest espai per anunciar que s’està fent i que qui vulgui, mentre es fa
tot el procés, podria passar per secretaria per actualitzar el seu acord o desacord.

La gestió de la Memòria queda aprovada per assentiment.

3. Altes i baixes de socis a l’any 2016.
 Pren la paraula el Vicepresident d’Econòmiques de l’Entitat Antoni Jerez.
Comença la intervenció comentant que no estem gaire bé. Hem tancat l’any 2016 amb 843 socis.
Hem baixat un total de 22 persones, hem tingut 113 altes i 135 baixes. Hi ha molt soci «estacional»
que ve al Foment, fa cursos, no el fidelitzem i després desapareix i aquest any seguim amb aquesta
dinàmica de no acabar de fidelitzar la gent que s’acosta a l’entitat.
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Aquest any posem dues senyals de perill quant a la davallada de socis i emfatitza la necessitat de
l’esforç col·lectiu per canviar aquesta dinàmica (Junta, Juntes Seccions, Socis...). A data d’avui
tenim 857 socis, estem en un moment d’alça, però és preocupant ja que després vindrà la davallada
al juny; del 2007 al 2011 el Foment va incrementar socis, a partir del 2011 hem anat perdent
associats. S'anima els socis a actuar com a ambaixadors del Foment a l'entorn de cadascú ja que
l’associació sense socis no té cap sentit.


Jordi Selgàs: demana si tenim aquestes dades classificades per Seccions
Antoni Jerez respon que sí, i que a les reunions mensuals de Consell es passa la relació
d’altes i baixes de socis per tal que les presidències de les Seccions en tinguin coneixement.
Tot i això és difícil fer una classificació de baixes per Seccions, perquè hi ha gent que és de
diferents Seccions alhora, per la qual cosa no acaba essent representatiu per a l’anàlisi de
baixes.

La pèrdua de socis ha estat repartida en grups d'edat. A la distribució de socis per edats s'aprecia
que el gruix segueix corresponent a majors de 60, on hi ha més socis i amb més participació. Com
a bona notícia trobem que aquest any, les franges baixes d’edat són les que han tingut creixement:
a la franja de 19 a 40 anys hem tingut 7 altes i la franja de menors, s’ha mantingut estable. Seguim
perdent socis a la franja de 41 a 60 anys i a les d’edat superior, que responen a baixes orgàniques.

4. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2016.
 Pren la paraula el Vicepresident d’Econòmiques de l’Entitat Antoni Jerez.
Es presenta el gràfic d'ingressos i despeses, amb el saldo a desembre 2015 i desembre 2016. Ens
hem quedat pràcticament igual i només hem tingut una despesa extra de 780,34€.
Les despeses de personal aquest any hem aconseguit que aquestes despeses hagin estat cobertes
amb les quotes dels socis, essent aquesta segona partida (quotes) més elevada, tal com ens
havíem proposat aconseguir i gràcies a la pujada de quota que es va aplicar l’any 2016.
Quan a les despeses regulars i finques i bar, trobem que encara tenim més despeses que
ingressos, però estem rebaixant la diferència respecte altres anys. La resta de despeses s’han
mantingut més o menys estables, tal com estava pressupostat. Hem tancat amb una desviació de
1.416,41 € sobre la previsió inicial de tancament del pressupost (previsió: 46.597,12 € - tancament
real: 45.180,71).
Sobre el pressupost del 2016 hem tingut un estalvi en la despesa de la llum gràcies al canvi en el
sistema de calefacció de les taules de Billar, no es contemplava l’increment de quotes que
finalment va decidir l’assemblea. I sobre les despeses hem tingut un augment de quotes
retornades, un augment de despeses de personal pel canvi en l’equip de treballadors i finalment la
implantació de la LOPD que no estava prevista inicialment i s’ha fet per necessitat de gestió de
llicències de la Secció Excursionista. D’altra banda, també s’han fet millores en algunes de les sales
(Sala Miralls, Sala d’Escacs, Sala d’Escacs, Sala Consell, Sala de la Dona) Seguim fent el Concurs de
Teatre (activitat deficitària que no té l’èxit que ens agradaria) i les subvencions a Seccions.
En general ha estat un any tranquil comptablement parlant i hem pogut incrementar en 5.000€
l’estalvi que tenim immobilitzat amb la finalitat de cobrir imprevistos, obres o altres que puguin
aparèixer sense deixar de fer res que l’associació demani.


Ferran Cebrian fa un apunt a l’import de tancament que respon a una partida en negatiu
quan s’ha presentat en positiu. Aquesta acta recull la informació de l’exposició ja esmenada
i per tant la informació de tancament de l’any correcta.

La Comissió Revisora de Comptes es va reunir i va revisar les partides de manera més específica
(sense el sumatori que s’ha presentat equivocat en la presentació) i van aprovar els comptes
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Jaume Figuera: per al·lusions a la SEFM quant a l’execució de la despesa de la implantació
de la LOPD, comenta que la demanda es va fer per necessitat i no pas com a caprici. Exposa
que és obligació de totes les entitats tenir-la implementada i evitar així les multes que
actualment s’estan imposant a les associacions que no l’apliquen
Antoni Jerez respon que evidentment no s’ha fet per caprici, era una despesa que s’havia de
fer dintre dels quatre anys d’aquesta Junta directiva però degut a aquesta incidència s’ha
hagut d’avançar, però no estava pressupostada.

No es presenten més preguntes ni al·legacions i l'estat de comptes de 2016 queda aprovat per
assentiment.

5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2017.
 Pren la paraula el Vicepresident d’Econòmiques de l’Entitat Antoni Jerez.
Es manté el mateix import de quotes que durant l’any 2016: 90€ per adults i 45€ menors. Només la
Secció d’Esbart apuja la seva derrama a 15 €
El pressupost parteix de la dada de 820 socis (que eren els que hi havia en el moment de preparar
els materials de l’assemblea, tot i que actualment som 857 socis)
Distribució de quotes: menors, adults, famílies. El total d'ingressos és 65.250€. Amb 820 socis
tornem a estar per sota dels 70.000€ d'ingressos de quotes que havíem aconseguit l’any 2016. Per
tornar a aconseguir l’objectiu dels 70.000€ calen 900 socis, cosa que ens permetria funcionar amb
certa tranquil·litat. Si seguim amb la davallada de socis ens trobem diferents supòsits com ara,
haver de pujar la quota (en cas d’arribar a 700 socis) o entrar en alerta de funcionament si la
davallada arriba fins a ser 500 socis. És una situació que no hem de desmerèixer, en tant que el
Foment viu gràcies als socis que el conformen.
Previsió d'ingressos de quotes (sense arribar a l'objectiu de 70.000€) i previsió d'ingressos de
cursos al nivell de 2016. Previsió d’augment dels ingressos de billar (han estat molt a prop dels
10.000€)
Previsió de despeses: les despeses de personal i regulars continuarien més o menys igual (les de
personal inferiors a l’any 2016). Finques i bar i despeses regulars es mantenen igual. I per a cursos i
activitats la previsió és conservadora, intentant fer coses noves
Despeses irregulars: acabar les millores a la Sala d'Actes, altres començades (aparador) i altres
tasques de manteniment (pintura, fontaneria...). També es pretén augmentar el coixí d'estalvi: hi ha
un increment d’estalvi per poder canviar la caldera durant l’any 2018 que s’estima en un cost de
6.000/8.000 € segons la potència que es vulgui donar. Els estalvis es preveuen sobre partides que
ho han de tenir despeses extraordinàries aquest any: personal, comunitat de veïns i factura de la
llum.
A part d’Esbart, cap altra secció comenta en Assemblea que vulgui fer un increment de la derrama
de secció.
Queden aprovats els pressupostos per assentiment .

6. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.
Antoni Jerez demana els 3 voluntaris per formar la Comissió Revisora de Comptes que tindria lloc a
principis de 2018 i expressa el seu agraïment als membres de la Comissió a l'any 2017.
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La Comissió queda constituïda per Judith Ripollès, Elisabeth Cebrián i Jaume Bosch.

7. Anàlisi general de l’Entitat.
 Pren la paraula la Presidenta de l’Entitat Cristina Concha.
En el discurs comença exposant la situació que a primera vista pot copsar el soci:
-

Econòmicament, no tenim problemes greus, i estem en disposició d’afrontar renovacions
importants com les de la caldera.
Socialment tenim un ambient immillorable, tant a nivell intern de les seccions, com en la
relació d’aquetes entre elles i amb la Junta Directiva.
Tothom està content amb el Bar Social, segons es desprèn del darrer Consell de 2016, i amb
els treballadors, La Magdalena, en Jaume i en Marc.

Però darrera d’aquesta realitat exposa quina és la situació en la qual es troba actualment l’equip de
Junta: tenim tres fronts oberts que ens preocupen molt perquè afecten directament la futur de
l’associació. Tres fronts que hem d’intentar encarar tots plegats, socis, seccions i Consell i que no
podem endarrerir més:
-

Una davallada continuada de socis els darrers anys. Hem passat en pocs anys de somiar
amb els mil socis a estar al voltant dels vuit cents. És cert que els temps estan canviant i
que associacions com la nostra no tenen l’acceptació que tenien anys enrere entre el jovent
i les persones de mitjana edat, però també és cert que no estem fent els esforços
necessaris per oferir a aquest públic potencial activitats atractives que els portin a
interessar-se per nosaltres i voler compartir la nostra associació.

-

Una crisi de voluntariat. El Foment Martinenc depèn absolutament de les persones que
voluntàriament decideixen cedir part del seu temps a que això tiri endavant, ja sigui a la
Junta Directiva, a les Juntes Administratives de les seccions, participant en comissions o
organitzant actes i activitats puntuals. Doncs bé, des de fa un parell d’anys ens és molt
complicat trobar gent disposada a col·laborar per aquest objectiu comú a tots els socis que
és tirar endavant el Foment Martinenc. Si no hi ha persones involucrades a la direcció del
Foment, no és possible tirar endavant les seccions.

-

Finalment, la darrera de les crisis oberta darrerament ha estat la de la llicència d’activitats.
Aquest any ens han denegat una activitat per no tenir la llicència d’activitats, la Festa de Cap
d’any. I és possible que en el curt termini comencin a exigir la llicència d’activitats a totes les
associacions com nosaltres.

En els dos anys que portem com a Junta Directiva, hem intentat encarar aquesta situació
mitjançant la implantació del projecte que vàrem presentar l’any 2015. En començar ja érem
mínimament conscients d’aquests problemes i preteníem donar la volta a aquesta situació i posar
les bases del que havia de ser el Foment del futur, però estem fracassant. Hem fet canvis
importants a l’associació i impulsat temes històricament ancorats, però cal el canvi profund que
dúiem en el nostre projecte i que necessita el Foment. Hem renovat tot el personal del Fomenti el
bar Social, hem canviat la imatge, s’han regularitzat els cursos, s’han canviat algunes de les
activitats principals, hem implementat la LOPD, som molt actius a les xarxes socials, s’ha
dinamitzat l’aparador, s’han renovat algunes sales, tenim nou programa de gestió, hem canviat
l’espai d’entrada, ... Però segueix la davallada de socis, i les activitats pròpies de Foment també
han patit una davallada: no hem estat capaços de fer activitat atractiva per atreure nous socis al
Foment.
Per què ens ha passat això?
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-

crisi de voluntariat. El Foment necessita de, com a mínim, deu persones que li puguin
dedicar un alt percentatge del seu temps lliure. Nosaltres només hem estat vuit, però el
problema és que no tots han pogut dedicar tot el temps que els hi hauria agradat.

No estem cansats i tampoc hem perdut motivació o il·lusió. Simplement les nostres obligacions
laborals i familiars no ens han permès dedicar tot el temps que el Foment demanava. El Foment té
un dia a dia que ocupa quasi a dues persones de la Junta; una altra està dedicada també quasi en
exclusiva a les tasques de manteniment; la secretaria, la comptabilitat i les xarxes socials tenen
dues persones més dedicades. Si la resta només poden fer aportacions mínimes, acabem fent les
tasques necessàries per poder seguir obrint la porta, però no per tirar endavant el projecte que li cal
al Foment. El Foment no el poden portar només 4 ó 5 persones, perquè es veuen superades per tota
la feina que hi ha i acaben cremant-se molt de presa. Potser el nostre fracàs ha vingut per
subestimar el temps de dedicació o per plantejar-nos objectius massa ambiciosos. Segurament ha
estat així, però continuem creient que si volem un futur per al Foment, qui estigui al capdavant se’ls
ha de plantejar, perquè només obrint cada dia, el Foment no va enlloc.
Després de moltes converses, hem arribat a la conclusió que aquesta Junta Directiva, amb les
persones que les conformen actualment, no és la idònia per estar al capdavant del Foment i creiem
que el millor és que, si tot segueix així, ho deixem i obrim la porta a unes altres persones que
puguin dedicar el temps que el Foment es mereix. El Foment necessita una Junta Directiva que
pugui tirar endavant un projecte de futur. Nosaltres tenim el projecte, però ens falta la gent per ferho.
Així doncs la intenció és:
donar un temps prudencial perquè pugui organitzar-se una Junta Directiva alternativa o per poder
incorporar a aquesta Junta més gent que s’ofereixi voluntària per seguir amb nosaltres. L’actual
Junta Directiva, seguirem al capdavant del Foment fins el juliol de 2017. Si en aquests cinc mesos
la situació segueix igual (les mateixes persones o bé no hi ha cap altra Junta alternativa) llavors
convocarem una assemblea extraordinària amb dos únics punts del dia: la dimissió de la Junta
actual i l’elecció d’una nova Junta Gestora.
Davant l’exposat, la presidenta posa en mans de l’assemblea la possibilitat d’escollir Junta Gestora
ara mateix. En cas que no surti aquesta opció, en el propers cinc mesos farem una crida a les
Juntes Administratives de les seccions per tal de compartir amb elles aquesta situació, copsar les
seves opinions i mirar de trobar persones que es vulguin incorporar al projecte de Junta Directiva.
Tot seguit es passa al següent punt de l’assemblea (sobre el qual no hi ha hagut cap aportació i
s’obre el torn de paraules)

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

9. Torn obert de paraula.
-

Alícia Gracia: proposa posar una persona que es dediqui a l’atenció del soci, tant en el
moment que es dóna d’alta com en el moment que es dóna de baixa, per conèixer més enllà
del full que emplena quins motius l’acosten o l’allunyen de l’entitat.

-

Jordà Amunetegui: agraeix a la Junta la feina que està fent. Sobre els temes plantejats
demana saber si la Junta s’ha plantejat el saber per què marxen socis i per què no n’entren
de nous. Què podem fer per atreure gent jove i què els podem oferir. Fa una reflexió sobre
les condicions dels espais (radiadors, sistemes de seguretat...) i la necessitat econòmica
per aconseguir aquestes millores (bescanvi dels edificis), il·luminació amb leds... Creu que
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falta gent jove i que és obligació de tots compartir aquestes reflexions. Ens hauríem
d’enfocar en les franges d’edat que manquen a l’associació.
o

Antoni Jerez respon que el projecte que vam presentar ja contempla que la franja
que hem de reforçar és la dels 18 als 40 anys. Sobre les instal·lacions, ja s’estan
implementant canvis per estalviar, com ara els LEDS que comentava. I sobre els
edificis és més complex perquè durant un temps algunes seccions es quedarien
sense sales i el projecte necessitarà molta dedicació per revisar plànols, etc. La
comissió d’obres està en actiu, s’ha reunit amb 10/12 constructors per buscar fer el
bescanvi d’edificis i amb els diners fer les millores necessàries més endavant. Si
això acaba sortint, tindrem una entitat renovada a la qual seguiran faltant socis.
Actualment hem fet passes per canviar imatge però tot això no ha estat suficient.
L’equip actual no arriba a tot el que cal.

o

Cristina Concha matisa que els diners que es tregui del bescanvi d’edificis aniran
adreçats a treure la llicència d’activitats. Pot ser que no arribi per acabar de posar el
Foment Martinenc a to, però la urgència és treure la llicència d’activitats ja que sense
aquesta, no podrem funcionar.

o

Montse Alba per al·lusions comenta que des d’activitats s’han programat cursos i
activitats per a gent jove que no han acabat de quallar del tot perquè primer calia fer
uns canvis previs de comunicació: donar a conèixer a l’exterior què fem. D’altra
banda es reforça que les seccions i grups que tenen gent jove, tampoc acaben de
consolidar aquestes franges d’edat. Al respecte acaba dient que internament cal un
canvi de mentalitat del soci que ha d’acceptar que puguin venir joves al Foment i
conviure amb activitats, sense que això generi els conflictes que altres vegades
s’han produït.

-

Antoni Viñas: veient les dades que s’han exposat, l’usuari fidel del Foment, actualment és
gent gran. Es parla del soci / usuari envers el soci / participatiu i implicat en el dia a dia de
l’entitat. No es pot perdre de vista la gent que es manté fidel al funcionament de
l’associació, la franja de gent que ve a un tipus d’activitat (sarsuela, etc) acollir-la i
incrementar-la ja que són el que realment, ara per ara, dóna estabilitat a l’entitat.

-

Ferran Cebrián: per fer activitats per a joves, es necessiten joves que ens exposin els seus
interessos, si mirem les entitats del barri veurem que la manca de joves és una tònica que
es repeteix en altres associacions. Sobre la davallada de socis ens poden ajudar els
presidents de seccions i les seves juntes, ells haurien de saber perquè un soci marxa de
l’entitat i quan es donen d’alta, explicar-los que formen part d’una entitat que els acull i
gràcies a la qual poden funcionar com a secció. Sobre el tema dels edificis demana si
sabem què val tirar a terra les finques velles? Del 2008 -2015 no hi ha hagut cap constructor
amb voluntat de fer una obra d’aquesta mena, atesa la crisi general del sector. Ara per ara
sembla que s’activa el sector, i creu que és el moment de fer les obres independentment de
l’equip de Junta directiva que hi hagi al capdavant del Foment Martinenc. Tot això en
paral·lel al funcionament i a les activitats per fer funcionar el Foment des de les Seccions i
la tasca que fan per donar a conèixer als seus socis el perquè de l’entitat, la quota, etc.
o

-

Antoni Jerez respon que el projecte de les obres està aturat en certa manera per una
incertesa personal, no el veu clar si no hi ha una Junta ferma al darrera ja que en cas
d’entrar en Junta Gestora aquesta només pot convocar assemblea per triar junta, no
pot convocar assemblea per fer un bescanvi d’edificis. Però entén i veu la necessitat
de fer les obres amb caràcter prioritari així com també la necessitat de la tasca
d’altaveu que han de fer les seccions vers els socis que no estan en actiu més enllà
de les pròpies seccions.

Marina Herranz: valorem el que tenim i treballem per acostar nova gent, però sense perdre
els socis fidels que també acullen la gent nova quan entra, com van fer amb ella. S’ofereix a
donar un cop de mà en el que calgui.
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-

Joana Casellas: comenta que les obres haurien de fer-se amb una constructora que pugui
fer front a la despesa inicial ja que posteriorment ells trauran beneficis dels pisos, sense
demanar l’aval dels propis socis. Agraeix la feina que s’està fent i anima a seguir endavant
per aconseguir fer les obres i posar-se d’acord amb una constructora.
o

-

Antoni Jerez agraeix els ànims

Jaume Bosch: sobre les intervencions exposades al respecte la llicència d’activitats demana
saber si estem en fals i en qualsevol moment ens poder tancar l’entitat
o

Cristina Concha: tenim una llicència d’activitats històrica (dels anys 40) que
actualment no ens serveix, per renovar-la hem de fer les obres de seguretat per
ajustar-nos a la nova normativa. Ens poden tancar el Foment Martinenc, sí, però el
districte coneix la situació de les entitats i de moment no entren en el funcionament
diari però sí que estan limitant les activitats extraordinàries.

o

Antoni Jerez: un dels interessats en el bescanvi va ser l’ajuntament de Barcelona per
fer pisos socials, que finalment es va desdir perquè no podien fer el nombre de
pisos que necessitaven, durant la visita els va acompanyar el tècnic que va haver de
fer ulls cecs a les instal·lacions. D’altra banda també exposa que estem en fals per
l’assegurança de responsabilitat civil, atès que sense llicència d’activitats, en cas
d’algun problema algú de la Junta o la Junta podria anar a presó.

-

Siscu Palou: sobre les intervencions de trobar nous socis, reforça la idea que la recerca de
socis s’ha de fer des de dintre... amb el suport de les seccions que han de ser partícips en
l’entrada de nous socis quan algun marxa. Si no es fa pinya entre la Junta del Foment i la
junta de les seccions serà complicat trobar gent... i la gent jove ja està al capdavant de
l’entitat. Cada secció hauria d’implicar-se en la recerca de gent jove i recerca de socis per al
Foment atès que tots som Foment.

-

Antoni Viñas: dubte sobre el bescanvi d’edificis que es planteja si comporta benefici
econòmic
o

-

Antoni Jerez: depèn del constructor, hem rebut diferents propostes. La idea és que el
benefici econòmic per al Foment arribi a cobrir el 40 % de diners que ens faltarien
sobre la subvenció de l’ICUB. Seria un bescanvi més un petit benefici.

Marta Serra: Tenim un pressupost de quin seria el mínim necessari per treure la llicència
d’activitats?
o

Cristina Concha: no, hi ha un servei de la Federació d’Ateneus que fan com la ITV
dels edificis. Hem demanat què costaria que ens fessin el servei i així saber quines
mesures hauríem d’implantar o actualitzar per poder fer el pressupost final de
millores. Sobre la consulta del Jordà i els radiadors que estan despenjats, són trets
de la Sala de Consell i estan aquí per instal·lar-los a Actes per subsanar la falta
d’escalfor de la sala. A la Sala de Consell s’ha instal·lat un radiador elèctric que
s’encendrà només quan hi hagi alguna reunió allà.

o

Jesús Ortiz confirma que els radiadors estan per canviar uns que no funcionen a la
sala d’actes, però cal esperar que acabi el fred per poder buidar tot el circuit de
calefacció.

Cristina Concha tanca la sessió a les 19:27h del 25 de febrer de 2017

Secretària General
Patricia Llaneza Vega

Presidenta
Cristina Concha Enríquez
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