ACTA DE L'ASSEMBLEA DE L'ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ DE SARRIÀ
Divendres 15 d'abril de 2016, a les 20h, es reuneix l'assemblea a la sala Pica d'Estats del Centre
Parroquial Sant Vicenç de Sarrià, amb l'assistència de trenta socis i dos vots delegats.
La relació de socis, la memòria anual, el tancament dels comptes del 2015 i el pressupost de 2016
consten com a documents adjunts a aquesta acta.
1- Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior.
Aprovació per unanimitat sense relectura, ja que s'ha fet pública al web.
2- Aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitat de l'any 2015.
La presidenta, Montserrat Morera, fa la presentació del document ressaltant:
 Hem augmentat el nombre de socis en trenta-tres, majoritàriament dones, però els
responsables de les seccions són més freqüentment homes.
 Presenta el personal contractat del Centre i els responsables de les comissions (instal·lacions,
teatre, comunicació, economia i coordinació dels grups i seccions)
 El 2015 han fet ús del Centre 33.024 persones.
El soci Lluís Reverter demana que consti en acta la felicitació a la directiva per totes les activitats que es
fan al Centre, de què es beneficia tot Sarrià i que l'han convertit en un referent.
Ramon Noguera, soci membre de la junta directiva, proposa que publiquem un resum de la memòria
d'activitat a la propera revista L'empremta del Centre.
La sòcia Gemma Burrull felicita l'equip que fa la revista L'empremta del Centre per la seva gran qualitat
en tots els aspectes (contingut, format,...).
Aprovem la memòria d'activitat per unanimitat.
3- Aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes de l'any 2015.
Ricard Julià, tresorer, explica amb detall l'estat de comptes. Aclareix la cobertura de l'assegurança (Arç
assegurances). L'estat de comptes 2015 queda aprovat per unanimitat.
Fem constar l'agraïment al soci Frederic Bou que fa donació dels llibres de poemes que publica, en favor
de la reforma del Teatre de Sarrià, i que ha aconseguit un degotall de donatius important.
4- Proposta de treball i projectes de les seccions i grups per a l'any 2016.
Carme Miralles de Imperial, secretària, explica la metodologia participativa per recollir l'opinió dels socis
sobre els grups i seccions (en comparació amb els que consten als estatuts del 1919, quan el nostre
Centre era l'Orfeó Sarrianenc), les obres i instal·lacions a programar (que cal endreçar per prioritats) i la
priorització de les activitats del pla estratègic. Per falta de temps, i a proposta de la sòcia Maria Rosa

Pujol, donem un termini (fins el 30 d'abril), perquè tots els socis, presents o no a l'assemblea, puguin fer
les seves aportacions.
5- Aprovació, si s'escau, del pressupost per a l'any 2016.
Ricard Julià fa la presentació del pressupost nou. Queda aprovat per unanimitat dels assistents.
6- Precs i preguntes.
−

Reclamen la senyalètica del teatre

−
Ramon Noguera: Comenta que una secció com la del futbol no participa a la vida del teatre, però
té molt dinamisme (1000 partits l'any). Creu que també és un dinamisme del Centre i que convé que el
tinguem en compte.
−
Ramon Noguera fa l'observació que no hem de dependre de les subvencions i hem de ser
creatius i imaginatius per a trobar altres fonts de finançament.
−
Frederic Bou: Fa constar en acta l'agraïment que ja havia fet constar Lluís Reverter i Gemma
Burrull i que hem fet constar en paraules anteriors.
−
Frederic Bou: Fa l'observació que convé fer servir un equip de so a l'assemblea perquè li ha
costat seguir les paraules del Ricard Julià.
−
Frederic Bou: Es queixa del poc espai entre fileres de butaques del teatre i que les butaques de
platea no tinguin sortida pel costat. Ricard Julià li respon que s'ha fet segons la normativa vigent.
−
Lluís de Rivas: Far constar en acta l'agraïment i orgull a la junta pel dinamisme que estan
imprimint al Centre. Pregunta què hi ha d'arxiu històric a la casa. Llorenç Codern, responsable de l'arxiu,
li fa saber que la documentació anterior a la Guerra Civil ha desaparegut. La posterior no s'ha conservat
en gran part, a excepció d'uns àlbums que va organitzar el Sr. Freixes, que va recollir moltes còpies i
alguns originals. Estem intentant reconstruir l'arxiu, ni que fos de manera virtual, amb documentació
d'altres arxius i una crida a l'empremta demanant que ens portin els documents que tinguin per poderlos escanejar i retornar als seus propietaris. En un mitjà termini esperem poder donar a conèixer
aquesta reconstrucció virtual.
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