Assemblea General ordinària
Data: 19 de febrer del 2020
Lloc: Escola Garcia Fossas
Primera convocatòria: 19:30h
Segona convocatòria: 20.00h
L'assemblea comença a les 20 hores en punt.

1- Presentació dels membres de la junta actual
El President Jose García presenta els membres de junta: Sr.Otger Costa, Sr.Jordi
Pelfort, Sr.Joan Teixidó i la Sra. Míriam València. Comenta que també hi és el
Sr.Javier Fernández, però que en aquest moment i per motius de feina en un projecte
propi, no està tant present, però que de cara a més endavant tornarà a col·laborar
activament.

2- Resum activitats de l'exercici 2019
Es passa el power point del resum de les activitats fetes el 2019.
Davant la pregunta de si tothom era soci, alguns dels assistents van dir que van venir al
sopar i que per tant creien que ja eren socis. El president diu que la informació és
correcta. Comenta que les persones que vinguin al sopar popular de l'associació,
automàticament seran socis i per tant renovaran la seva quota, també va aclarir que per
poder fer-se soci sense venir aquest sopar es podia fer pagant una quota de 10 € per
família. En el cas que haguessin pagat aquesta quota duran l'any i vinguin al sopar es
tornaria a renovar automàticament amb la nova data del sopar.
El Sr. Joan diu que com som poquets encara que hi hagi un punt de precs i preguntes
es pot fer preguntes en qualsevol moment. Tothom està d'acord.
En el resum d'activitats es parla del sopar que va comptar amb l'assistència d'unes 300
persones, incloses les autoritats, que es van fer visites guiades al refugi antiaeri que hi
ha a sota de la pista de l'escola Garcia Fossas, també hi havia una exposició fotogràfica
de com va créixer el nostre barri i les seves transformacions.
S'informa que l'Afa de l'escola Garcia Fossas va col·laborar amb l'associació deixant les
llums de colors.
S'anticipa que enguany s'està pensant de fer un format de festa major.
Es pregunta si es farà visita del refugi antiaeri i es diu que sí.
El Joan introdueix el tema de fer una cercavila amb els gegants.
Un soci pregunta que el fet de tenir el recull bibliogràfic de fotos, s'ha d'aprofitar per fer
un sentiment d'identitat del barri i que s'ha d'apostar pel fet de no ser un barri més, sinó
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un model de barri per la ciutat. El President diu que aquesta és la idea ja que el nostre
bari té 10.000 habitants i que és molt gran.
El soci tornar a preguntar si es pot mirar de fer alguna visita a la Torre de l’aigua (el
fortí). El President diu que per entrar s'ha de fer per un accés entre bloc de pisos privats
tot i que el fortí és públic, però que primer l'Ajuntament hauria d'avisar a les comunitats
de veïns que hi ha al voltant d’aquest fortí, per tal que n'estiguin informats de l’activitat
que es realitzarà. En qualsevol cas si volem fer alguna activitat, només caldrà fer la
petició a través d'una instància a l'Ajuntament.
Se segueix amb l'explicació de les activitats fetes el 2019.
Es diu que s'han canalitzat les demandes del veïnat fent-ho saber a l'Ajuntament.
Respecte al tema de l'incivisme, es comenta que l'Ajuntament va tapar les pintades que
hi havia al parc del Garcia fossas i va augmentar el dispositiu policial. També s'ha posat
més llum a una part fosca del parc que els veïns van marcar com a insegura.
Un veí pregunta en quines dates va ser això, perquè ara ho han tornat a pintar..., el
president diu que ara fan manteniment, que la resposta de l'Ajuntament va ser molt
ràpida, gairebé en el moment que es va dir. Però que ja és la segona vegada que han
tornat a embrutar aquestes parets en pocs mesos, degut l'increment del vandalisme, en
aquest moment el parc torna a estar arreglat i comenta que de cara a la tardor acabaran
d'arrenglar les plantes del parc que estan una mica deteriorades.
El president comenta que es té una carpeta compartida amb el regidor Miquel Vives amb
totes les pintades noves que apareixen al barri. També comenta que li ha arribat que
s'ha agafat "al gratifitero" i se l'ha multat.
Els veïns demanen que l'Ajuntament sigui proactiu i no reactiu.
Un veí diu que ens envia fotos de deposicions dels gossos i es queixa de l'incivisme
d'algunes persones. Fa una exposició del problema i acaba dient que des de l'associació
alguna cosa s'ha de fer, igual que des de l'Ajuntament.
Seguim amb les accions fetes comentant la campanya de reciclatge i la col·laboració
amb Reciclos.
Una sòcia diu, que 3 cops per setmana ve un responsable de l’Ajuntament, el Sr. Albert
Aguirre per mirar possibles millores que es poden fer al barri. Informen que per la nostra
part ens posarem en contacte amb ell per poder compartir aquesta informació.
El president comenta que a petició del Mossèn Xavier Bisbal es va comunicar a
l'Ajuntament la necessitat de posar bancs a la plaça de l'Església de la Sagrada Família,
ja que al ser totalment oberta a la ciutat s'està fent un ús públic i consideraven que era
necessari per fer d'aquest espai un lloc molt més amable. L'Ajuntament de seguida va
fer posar dos bancs per seure.
També s'explica que es va col·laborar amb Igualada Morning Show amb una xocolatada
dins la carrera infantil que es va fer al barri. Experiència molt positiva i donar les gràcies
als comerços que van col·laborar amb la nostra associació posant coques i xocolata
desfeta per tothom.
Arran d'una carta de la mancomunitat de veïns de la carretera de Manresa es va veure
que hi havia una plaga de coloms en aquesta zona del barri, generant un mal estar
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constant, ja que en molts indrets del barri estava ple de deposicions i no era saludable
per la salut de ningú. El president explica que es va fer una aproximació i un escrit
informant a l'Ajuntament de què es podia fer, com a resultat l'Ajuntament ens va posar
un dispensador anticonceptiu per a coloms perquè quan mengin deixin de reproduir-se.
També es va demanar a l'ajuntament que es demanés un estudi a veure com està el
tema de coloms a la nostra ciutat.
Un soci diu que posem un falcó.
S'explica també que vam posar els llums de Nadal en una part del barri aprofitant que
aquestes ja eren de propietat del veïnat d'aquesta zona, però que la nostra intenció es
seguir expandint aquest projecte per altres carrers. Comenta que el procés va ser:
Primer es va fer una consulta a tot el veïnat i quan tothom va estar d'acord es va fer la
consulta als comerços de la zona per si també volien col·laborar econòmicament tal com
ho havien fet el veïnat. Va explicar que dels 20 comerços representats en aquella zona
19 van participar econòmicament excepte la Caixa, que per motius de polítiques internes
de la mateixa entitat no van poder fer-ho.
S'explica, que es van redactar un seguit de propostes per aplicar al barri, com la seu de
l'Associació al local que hi ha en aquest moment al parc del Garcia Fossas i que en
aquest moment es fa servir com magatzem. Diu que se li va dir personalment a l'Alcalde
quan va venir al sopar popular del passat estiu i encara no s'ha obtingut resposta.
També se li va parlar de la restauració dels gegants del nostre barri i que daten del 1953.
Són gegants comprats per la comissió de consols del barri del Poble Sec i que van costar
unes 25.000 pessetes. Als anys vuitanta es va canviar els vestits i que ara ja portem
aproximadament quaranta anys que no s'ha fet res excepte el petit manteniment.
S'informa que tenim aparaulat un conveni amb Dessota, Associació gestora de la
imatgeria festiva d'Igualada, i que ells ens demanen permís per portar els nostres
gegants i nosaltres els hi cedim, quedant guardats a la casa de la festa. Es comenta que
l'Alcalde també va dir que ens ajudaria a trobar alguna fórmula econòmica per poder fer
la restauració dels gegants, ja que ara ja els hi fa molta falta i són un valor cultural de la
nostra ciutat que no es pot deixar perdre. També es comenta que per part de l'Associació
es vol començar a posar en marxa una campanya per tal de recaptar fons per restaurar
els gegants mitjançant la participació popular, ja que des de l'Ajuntament encara no hem
obtingut cap proposta.
Respecte de la Il·luminació de l'avinguda Barcelona; l'Ajuntament va fer una prova pilot
a la part alta del barri, que consistia a canviar les llums normals per leds. Es comenta
que aquesta llum és insuficient, ja que hi ha moltes zones fosques que caldria revisar,
sobretot als voltants de l'església de la Sagrada Família i una part de la zona de
començos. En aquest moment aquesta foscor genera inseguretat viaria, d'altra banda
se'ns ha dit des de l'Ajuntament que s'està treballant però encara no se sap quines són
les mesures que volen adoptar.
Es parla del tema d'atropellaments al barri i destacar que hi han passos de vianants que
son perillosos per la seva ubicació i d’altres que manquen de senyalització i a més
accentuats per la falta de llum. Es comenta que l'Ajuntament ha dit que s'ho estan mirant
i estudiant, però que des de l'Associació ja hem fet la petició tant a l'Ajuntament com a
tots els partits polítics del consistori. De moment no hem obtingut cap resposta.
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S'ha demanat la millora de l'accessibilitat a les escoles del barri.
Des de l'Associació i canviant de tema, es diu que s'ha demanat tot el que s'ha pogut
per nodrir de Fons econòmic a l'associació. El president comentà que a nivell de ciutat
ens agradaria que hi hagués una partida pressupostaria per a cada districte per fer
millores consensuades amb el veïnat i que estigués establerta per partida
pressupostària, però que ara mateix no és així.
Es diu que es van demanar de posar bancs per seure al carrer Lleida per tal de fer més
amable la seva pujada i que de les 4 possibles ubicacions l’Ajuntament va veure
convenient col·locar bancs a dues d’elles, a part del banc que ja hi havia.
Es parla també de la proposta del carril bici de la carretera de Manresa per anar a
l'institut que serviria per connectar amb el carril bici de l'avinguda Balmes.
Es parla del tema del fangar del nou pàrquing de davant del Monalco i que s'ha demanat
una solució tant per la pols que es genera amb la constant entrada i sortida dels cotxes,
com del fangar que es produeix els dies de pluja.
Es comenta que durant el 2019 es va posar a la venda la samarreta del l’Associació i
que per al Nadal també vam vendre loteria de la Grossa per mirar de repartir sort i al
mateix temps poder finançar-nos una mica.

3- Lectura i aprovació de l'estat de comptes de l'exercici 2019
S'expliquen els comptes i es voten. Queden aprovats per unanimitat.

4- Presentació programa de treball per l'exercici 2020
S'explica que es preveu fer el sopar de l'estiu però enguany en un format de Festa Major
de tot el dia, amb jocs per la mainada i inflables a part dels campionats esportius entre
el veïnat.
Tornar a col·laborar amb la Urban running show infantil al setembre amb coca i xocolata
Engegar el tema dels gegants, inventant una fórmula per poder fer possible la seva
restauració, que en aquests moments està pressupostada en uns 10.000€ per a tots
dos.
I seguint com fins ara, escoltant les propostes del veïnat per poder fer valer la seva veu
davant les institucions de la nostra ciutat.

5- Aprovació de pressupost per l'exercici 2020
Es presenta la previsió d'ingressos i despeses del 2020 per fer les activitats de l'exercici
en curs.
Aquí el President introdueix el tema que el districte del Pla de Sant Magí forma part de
la Comissió d'Estudi encarregada d'elaborar la memòria justificativa en el si del
procediment de municipalització del servei públic de l'aigua i que és la nostra associació
com a única representant.
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Un assistent pregunta com es prendrà la decisió del vot del poble Sec respecte al tema
de l'aigua. El President diu que la decisió serà consensuada; que s'informarà sempre al
veïnat i que si cal es farà una assemblea extraordinària per saber el vot del barri.
No hi ha preguntes als pressupostos i s'aproven per unanimitat.

6- Precs i preguntes
Un veí felicita la junta i comenta que ell com a particular ha posat queixes a l'Ajuntament
pel tema de la neteja i tot i que s'han posat en contacte amb ell, no ha obtingut una
resposta satisfactòria. Pregunta si s'ha reaccionat alguna vegada respecte al tema de la
neteja al barri... També diu que al carrer Santa Teresa que no hi ha papereres, que
també ha reclamat i li han dit que les papereres no afavoreixen el reciclatge...., ell
segueix pensant que manquen papereres. I finalment diu que s'hauria de fer alguna cosa
perquè els cotxes no aparquin sobre les voreres i en doble fila perquè és constant.
Es parla llargament sobre el problema de l'educació i les accions del mateix veïnat del
barri.
El Tresorer proposa que es facin arribar les propostes i es canalitzaran per l'associació
perquè tinguin més força. Diu que la nostra funció és molt pràctica: es detecta el
problema, es fa un informe i es presenta. Si donen resposta es fa arribar aquesta
resposta a tot el veïnat i en cas contrari i passat un temps prudencial s'informarà els
socis de l'estat en què es troben les nostres peticions.
Tot i això alguns veïns van comentar:
- Els passos de vianant insuficient i mal col·locats.
- La rotonda del punto blanc es diu que el temporitzador dura molt, així també com el de
l'hospital
- Un veí diu que el pàrquing públic de zones blanques no és una bona aposta per tal de
reduir la contaminació i l'ús del cotxe.
A les 22: 24 es posa punt final a l'Assemblea.
No havent estat sol·licitada constància en Acta de cap intervenció o oposició produïda,
i no havent-hi més assumptes a tractar i prèvia la seva redacció, pel Secretari de
l’associació. Aquesta acta, queda pendent d’aprovació fins a la propera Assemblea,
dintre de l’ordre del dia d’en què es faci la seva lectura i si s’escau la seva aprovació,
firmant-la a continuació el Secretari, Sr. Jordi Pelfort Gleyal i amb el Vist i Plau del
President.

El Secretari

El President

Sr. Jordi Pelfort Gleyal

Sr. Jose García Canales
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