
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I 
SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MAR DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
 
DIA: DISSABTE 25 DE MARÇ DE 2017. 
HORA: 19:30 
LLOC: PASSEIG MARÍTIM 73, VILANOVA I LA GELTRÚ. 
NOMBRE DE SOCIS ASSISTENTS: 28 
 
S’inicia a les 19:30 la reunió de l’Assemblea ordinària de socis i sòcies per a 
tractar la següent ordre del dia: 
 
 
 

1. Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta anterior. 
A causa d’un error administratiu es posposa l’aprovació de l’acta anterior per 
a la propera assemblea ordinària. 
2. Memòria 2016. 

Les reunions de presentació de la nova junta de l’AV del barri del barri de Mar,  
tant a entitats del barri com de la resta de la Vila:.Confraria de Pescadors, 
Escola l’Arjau, Policia Municipal/Policia de barri, Col·lectiu Platja de la República, 
Centres Cívics de la ciutat, Club Nàutic Vilanova, Associació Comerç de Mar, 
Ports de la Generalitat,  Associació d’ Amarristes del Trajo de Garbí, AV Ribes 
Roges, Federació d’Associacions de Veïns, Pòsit Casa del Mar,  Pati 
Obert/Esplai, Mossos d’Esquadra, Partits Polítics de la ciutat, Mossèn de 
l’Església de Mar, ADEG, Associació Gent Gran de Mar, Banc i Gestoria, 
Ajuntament. 

El nombre de reunions realitzades fins a data del dia de l’Assemblea on s’han 
realitzat demandes concretes: 5 Consell Municipal d’Associacions de Veïns, 4 
Consell de Medi Ambient, 5 Ajuntament, 1Comissió de Seguiment de la façana 
Marítima, 2 Consell de Ports, Veïns i Veïnes del Bosquet de Baix a Mar, Amics 
de l’Ortoll, Associació Comerç de Mar,  CAPI Baix a Mar, Organització Mitja 
Marató, Associació d’Amarristes del Trajo de Garbí. 

Es comenta la sortida de dos vocals membres de la junta, Àngeles Arregui i 
Lourdes Andrés i l’entrada com a nou vocal de l’Orazzio Saco.  

 

 



S’explica la feina realitzada fins ara:  

• Participació a cursos: Llei Protecció Dades i Curs Fiscal per Associacions. 
• Posada a disposició dels veins i veïnes del barri d’un servei 

d’assessorament d’un advocat. 
• no renovació del contracte de l’administrativa de l’Associació per tal que 

els diners que s’estalviaran en nòmines i gestoria puguin revertir en el 
barri.  S’ha reorganitzat la secretaria i s’ha creat un nou programa intern 
per a la gestió de socis i comptabilitat 

• S’han aconseguit treure comissions bancàries per a poder domiciliar les 
quotes de soci. 

• Canvi horari de secretaria: dimarts i dijous de 6 a 8. 
• Actualització d’adreces d’email, creació d’una nova pàgina web i 

comptes de  Facebook i Twitter. 
• Actualització del sistema de gestió dels cursos. 
• Publicació del no. 49 de la Revista de l’Associació. 
• Instal·lació de Cartellera i bústia de suggeriments al Mercat de Mar i 

Cartellera al CAPI Baixamar. 
• Publicació de 19 articles als diaris i participació en tertúlies i entrevistes. 
• Participació: en reunions dels representants del veïnat de Les Llunes per 

a tractar el tema de la possible contaminació per les emissions de 
l’empresa Componentes. Suport  i participació en les mobilitzacions de 
l’escola l’Arjau en contra del tancament d’una línia de P3. Penjada de 
pancarta a l’escola l’Arjau davant el Pas sota via d’Adif per tal de 
demanar un pas lliure per a tothom. 

• Presentació de 5 instàncies a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
circulació de cotxes per la Rambla de la Pau, entre d’altres i temes 
diversos i al·legacions per al projecte de la Plaça del port. 

• 2 Assemblees Obertes. 
• Projecció dels documentals: “Santuaris de l’Antifranquisme” i “Astral” a 

la Casa del Mar i a la sala del Pòsit de Pescadors respectivament. 
• 2  Caminades pel Barri:  en la primera caminada pel “Front Marítim” 

amb una participació de 38 persones i en la segona “Des del Parc de 
Baixamar fins a la platja de la República” 105 persones. 

• Organització del Concert d’Havaneres per les festes de Sant Pere. 
• Col·laboració en la Gimcana Festa Major. 
• Ofrena Francesc Macià 11 de Setembre. 
• Organització de la Castanyada Popular Infantil. 
• Gestió de l’exposició Visions de Baix a Mar. 
• Participació en l’AMO (ponència sobre edifici de Calderes i terrenys del 

Parc de Baix a Mar). 
• Organització del Vermut en la Festa Immaculada. 

Comentades totes les actuacions,  es fa esment que la Junta actual no se sent 
satisfeta,  donat que entén que una de les seves funcions principals és defensar 
el barri i donar solucions i que de moment, no s’ha aconseguit cap resultat en la 



defensa de problemes del barri com són: l’obertura del pas sota via de Renfe, la 
circulació de cotxes per la rambla de la Pau etc. No s’ha pogut avançar en 
accions perdurables. 

3. Estat de comptes. 
Va informar el tresorer Carles Galisteo. Lectura de l’estat de comptes de 
l’exercici de l’any 2016. 
Ingressos:  22.145,38 
Despeses: 21.937,47 
                    ------------------ 
Total:         207,91 Euros 
 
Saldo a 31/12/2016: 11.084,01 Euros 
 
Es comenta per part del Tresorer que es pot consultar en qualsevol moment 
l’estat de comptes o preguntes sobre aquest en hores d’oficina. 
  
4. Modificació dels Estatuts per adaptar-los a normativa vigent i incloure-hi 

canvis importants. Es van signar els Estatuts el 30 de maig de 1997.  El 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha anat 
introduint modificacions legals i cal adaptar-los a la normativa vigent, 
"Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil Català, relatiu a 
les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts". Si no s’actualitzen, 
quedarien anul·lats. 
Aprofitant la regulació dels Estatu, s’han recollit suggeriments dels socis 
que se sotmetran a votació. 
4.1 No caldrà viure a Baix a Mar per tal de fer-se soci de l’AV de Baix 

a Mar. 
28 socis a favor 0 en contra  0 abstencions 

4.2 Admissió de nous socis a partir de 16 anys. 
27 socis a favor 1 en contra  0 abstencions 

4.3 Canvi de nom de l’Associació a: Associació Veïnal de Baix a Mar. 
S’anul·la la primera votació perquè es demana de deliberar i en 
segona votació el resultat és: 
20 socis a favor 7 en contra  1 abstenció 

 



5. Activitats i projectes 2017. 
- Properament es projectarà un nou documental amb posterior taula 

rodona. 
- Es demanarà a l’Ajuntament permís per a tirar endavant una iniciativa en 

la que hi participarien: Tronats de Mar, Confraria de Pescadors i AV del 
Barri de Mar. Es tracta d’organitzar una foguera de Sant Joan com les 
d’abans. S’intentaria involucrar les escoles del barri per tal que 
col·laboressin portant andròmines i s’encendria amb la flama del Canigó. 
Es tractaria d’una foguera itinerant, cada any en un lloc diferent del 
barri. 

- Cicle de cinema a la fresca. Es projectarien pel·lícules o documentals 
relacionats amb el mar a l’aire lliure. Cal demanar permisos. 

- Mini- Festival de Jazz amb músics de la ciutat. Cal demanar permisos. 
Es demana col·laboració en els actes que organitzi l’AV. 
 
Pressupostos participatius: des de l’Ajuntament de la ciutat s’ha difós una 
campanya (fins a finals d’abril) en la qual es poden fer propostes de fins a 
30.000 euros per tal que siguin invertits en els barris. Els ciutadans poden 
aportar idees a l’AV o directament a l’Ajuntament. 
 
6. Precs i preguntes. 
- Un soci comenta que al Passeig Marítim entre els números 104-106 hi ha 

arbres que s’estan morint. S’han podat en excés i no ha pogut contactar 
amb la persona responsable. 

- Els banys de la platja de Ribes Roges es troben tancats a l’hivern i hi ha 
una manca de serveis. 

- Es comenta que les arrels d’un arbre feien aixecar la tapa del registre de 
l’aigua que sobresortia. Un veí va avisar per evitar accidents i ja s’ha 
arranjat. A la mateixa zona hi ha un pàrking privat on la vorera s’està 
enfonsant i queda aigua acumulada. Es comenta que es comunicarà als 
serveis de l’Ajuntament. 

- Una sòcia comenta que la façana Marítima entre Rambla Pirelli i Rambla 
de la Pau no s’ha rehabilitat des de l’any 1.900. Comenta la seva 
participació en l’AMO exposant el tema i que a l’Ajuntament la seva 
aportació consta com “aprovada i fet”. Sembla que es farà quan s’arrangi 
la façana marítima. Des de l’AV del barri de Mar, es demanarà que els 



resultats sorgits “aprovats i fets” de l’AMO, siguin veritables i no es 
guardin en un calaix. 

- La mateixa sòcia fa esment que els jardiners del Tegar que s’ocupen del 
manteniment de parcs i jardins, sembla que no els dirigeixi ningú i que a 
vegades, seguen allà on no toca. 

- Un soci comenta el mal estat en que es troba el pas interior que va del 
carrer del Gas a la Rambla de la Pau. S’hi formen bassals quan plou, està 
ple de grafits i en general, molt deteriorat.   

- Una sòcia comenta que baixant en cotxe pel carrer del Gas i amb 
intenció de girar cap a l’esquerre pel passeig Marítim direcció el Far, com 
que al Passeig els cotxes estan aparcats en bateria, no hi ha visibilitat i 
més, quan hi aparquen furgonetes. Demana la instal·lació d’un mirall en 
aquesta zona del passeig per tal d’evitar cap col·lisió a causa de la falta 
de visibilitat dels cotxes que s’incorporen al passeig. Es comenta des de 
l’AV que es farà instància a l’Ajuntament per a sol·licitar l’esmentat 
mirall. 

-  Es demana també la instal·lació d’un mirall a la intersecció entre carrer 
Àncora i Canàries donat que els vehicles que es volen incorporar a 
Àncora des de Canàries, tenen molt poca visibilitat.  Comenta una de les 
promotores dels Camins Escolars que aquest punt està considerat com a 
punt crític. Des de l’AV es demanarà també la instal·lació d’un mirall en 
aquest punt. 

 
A les       finalitza l’Assemblea Ordinària de l’Associació de Veïns i veïnes del 
Barri de Mar. El número de socis i sòcies assistents va ser de 28 persones. 
 
 
Fèlix Senabre i Juncosa      Roser Guasch Mañé 

President             Secretària 
 
 
 
   Carles Galisteo Moral 
           Tresorer 

 
 


