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ACTA ASSEMBLEA PERSONES USUÀRIES I VEÏNAT 24/11/2022:  

Assisteixen: 

16 persones (12 dones, 4 homes) i l’equip tècnic del Casal. 

 

Es dona la benvinguda a les persones assistents. Per a l’assemblea, s’ha elaborat una presentació 

que acompanyarà els punts de l’ordre del dia, a fi de visualitzar i entrendre millor dades i altres. 

Es pot veure la presentació en aquest enllaç: https://bit.ly/cdb_assembleaod22 

Abans d’entrar en matèria, el Manel Pascual explica breument qui som i què fem: som una 

associació veïnal fundada al 1980, que funciona com a tal, que disposa de diferents comissions de 

treball (urbanisme, gènere, comissió de festes, comissió de gossos...), que acull dos grups de teatre i 

que gestiona, sota el paraigües de la gestió cívica, el casal de Barri Bac de Roda-Poblenou. Aquest és 

un espai de proximitat i una reivindicació de l’associació des de fa anys. L’objectiu del casal de barri 

és ser un espai d’interrelació social, on qualsevol persona que s’hi apropi trobi una activitat per 

realitzar o pugui oferir alguna activitat per fer. Actualment sortim a concurrència cada 3 anys, fa 12 

que gestionem l’espai i des del 2021 disposem d’una subvenció de 58.000€. 

S’explica que el Casal, a part de poder oferir activitats com a espais de trobada (es posa l’exemple 

del club de lectura), disposa de dos espais més de participació i governança per part de persones 

usuàries i veïnat: La comissió de gestió, on es tracten peticions i activitats no ordinàries (com la 

inclusió de nous espais de trobada, entre altres), i l’assemblea d’usuàries, on es rendeixen comptes 

de l’ús que se’n fa del casal i la subvenció i on també es pot explicar el què s’espera del Casal. 

 

1. Situació econòmica i de participació. Evolució 

El Manel explica que aquest octubre-desembre de 2022 es confirma una petita recuperació 

econòmica, sobretot si comparem amb l’últim any que considerem “normal” abans de la pandèmia. 

El gràfic que s’observa en pantalla demostra aquesta gràfica decreixent al 2020 i 2021, i creixent al 

2022. S’explica que, aquests ingressos nets previstos per al 2022 de 25.079€ no són beneficis 

entesos com a lucre, sinó que venen a complementar els 58.000€ de subvenció a fi de cobrir les 

despeses en recursos humans de les tres persones contractades. La Mònica Gómez explica que el 

Casal de Barri en gestió cívica no pot tenir benefici extraordinari i, que en cas de tenir excedent, 

aquest s’ha de reinvertir en millores per al Casal. El Casal passa auditories externes cada any, per 

part de l’Ajuntament, per a la justificació de comptes. 

Si observem el 2019, on el benefici va ser de 34.695€, encara estem lluny d’obtenir aquests resultats 

però estem contents perquè acabarem l’any sense aplicar cap ERTE a l’equip de gestió. 

Per altra banda, aquesta reducció d’ingressos repercuteix en les activitats que des del Casal podem 

oferir gratuïtes, i que preveiem que de cara a l’any vinent per exemple els espectacles, hauran de 

passar a modalitat de pagament (enlloc de gratuïts o taquilla inversa com han estat tots aquest any). 

Pel que fa a la participació, aquest trimestre és el primer trimestre que ha estat més o menys normal 

pel que fa a la participació. Si comparem amb el 2019, es confirma la tònica de “recuperació”, 
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sobretot respecte el 2021 i 2020, però no arribem al mateix nivell que el 2019. Estem aproxima-

dament a un 70% respecte el 2019 (es veu gràfic en pantalla): 1.768 usuàries úniques al 2019, 1.392 

al 2022. Constatem, però, la voluntat de fer més activitats a l’aire lliure per part del veïnat. 

 

2. Activitats del 2022 i previstes per al 2023 

Es projecta un gràfic on es visualitzen les activitats realitzades al 2022. En resum, serien 201 

activitats dividides de la següent manera: 

• 132 tallers de tot tipus: benestar, moviment, coneixements, artístics... 

• 18 xerrades: sobre benestar emocional, petita infància i criança, autosuficiència... 

• 9 espais de trobada: com el club de lectura, l’scrabble en català, el tennis taula... 

• 13 exposicions i activitats complementàries com les trobades d’autor 

• 11 espectacles per a totes les edats, i tots ells en format gratuït o taquilla inversa 

• 10 visites i sortides culturals 

• 4 campanyes singulars com les donacions de sang, el cicle d’activitats 8M o el 25N 

• 4 espais de treball comunitari regular, com radars o la xarxa antirumors al Poblenou 

De cara al proper any 2023, la idea és seguir en la línia actual d’activitats i propostes, incrementant 

els espais de trobada (de moment podem confirmar 2 nous espais, reiki solidari i el grup 

d’acompanyament al dol), seguir oferint una xerrada mensual, una sortida mensual, mantenir les 

campanyes singulars, una exposició mensual, una programació d’activitats trimestrals i un espectacle 

mensual. Sobre els espectacles expliquem que, per motius econòmics, preveiem que no podrem 

oferir-los en modalitat gratuïta o taquilla inversa o, almenys, no tots. 

 

3. Recull de propostes per part de les persones assistents 

Es pregunta a les persones assistents si tenen idees d’activitats noves o volen dur a terme alguna 

activitat d’espais de trobada. Sorgeixen algunes idees que recollim a continuació: 

- Seguint en la línia d’activitats a l’aire lliure, marxa nòrdica 

- Croxet o mitja, en taller o en espai de trobada 

- Activitats culturals i filantròpiques: conferències sobre geopolítica, art, etc. 

- Activitats o xerrades sobre nutrició (en col·laboració amb els CAPs) 

- Visites comentades a galeries d’art o museus 

- Activitats del món animal (proposta de la comissió de gossos de l’entitat) 

- Sessions de cinema, espai de comentari cinematogràfic estil club de lectura 

Pel que fa als espais de comentari cinematogràfic i similars, s’explica que la idea és que la mateixa 

persona que té la passió per aquest tema dugui a terme l’activitat a l’espai, més com un espai de 

trobada que com un taller. Perquè es recalca la idea que el Casal és un espai de tothom i per tothom, 

i que aquestes activitats no funcionen en format taller sinó com espais de trobada. 

Acordem que estudiarem la resta de propostes, juntament amb la comissió de gestió i que, 

d’aprovar-se, les anirem proposant al llarg de l’any, avaluant la rebuda per part dels i les usuàries del 

Casal. 
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4. Presentació del protocol contra agressions masclistes al Casal de Barri 

La Mònica explica que aquest protocol s’ha realitzat de forma participada amb persones voluntàries 

del Casal, la comissió de gènere de l’entitat, l’equip tècnic i la Cooperativa Trama, amb l’objectiu 

d’oferir un espai segur al Casal. Aquest protocol empara a persones tant usuàries com treballadores, 

i s’explica que qualsevol persona que vulgui el pot consultar. 

El Protocol conté una sèrie d’elements com per exemple, quines actituds considerem masclistes, en 

quin grau o nivell s’ubiquen certs tipus d’agressions, el pla d’acció, és a dir, quins passos seguirem en 

cas d’agressió masclista depenent el nivell on s’inclogui, etc. Com a dada addicional, comentem que 

moltes de les sitaucions definides al nivell 1, el que entenem com micro-masclismes, les hem viscut 

les persones (dones) que fem tasques d’atenció al públic al Casal de Barri. 

També expliquem que hi ha actuacions més concretes amb les que ja comptem, com els lavabos 

sense gènere, algunes que s’han dut a terme durant la setmana com els productes tipus tampax i 

compreses als WC, i altres que no depenen tant de nosaltres però que creiem necessaris com 

millorar l’enllumenat de l’espai públic i que iniciarem la petició amb l’Ajuntament. Les persones 

assistents convenen que efectivament l’enllumenat del carrer és molt pobre i que a més és un espai 

poc transitat, amb la qual cosa recolzen fermament la proposta. 

 

5. Festa de Nadal 

S’explica que tradicionalment fèiem xocolatada, encesa de llums, concert de Nadal i etc. Aquest any, 

però, no podem assumir-ho ja que hi ha masses costos, a afegir el de la tarima ja que l’Ajuntament 

no subvenciona ni aporta infraestructura. Finalment, es va consultar a la junta de l’entitat i en 

particular a la comissió de festes, si voldrien assumir una petita actuació al voltant de 500€ per 2 

persones, d’animació infantil, donat que les festes han anat econòmicament molt bé, i han dit que sí. 

Per tant, la festa de nadal finalment es realitzarà el dijous 22 de desembre per la tarda, i hi haurà 

una xocolatada solidària (la recaptació es donarà a l’Hospital Sant Joan de Déu), un concert familiar i 

l’encesa simbòlica de l’arbre de Nadal. 

En l’àmbit de les col·laboracions i activitats solidàries, diferents participants aporten altres idees a 

incorporar en el projecte del Casal de Barri, com per exemple: 

- Una exposició solidària d’artistes, on al final de l’exposició els quadres es venen i el recaptat 

es dona íntegrament a una ONG o entitat sense ànim de lucre. 

Des del Casal es recorda que aquest any també vam realitzar la campanya Una rosa pel càncer, 

proposta d’uns estudiants, i la recaptació es va donar a la Oncolliga. És a dir, el Casal contempla 

aquest tipus de campanyes en les seves línies d’acció. 

 

6. Torn obert de paraula 

En aquest espai sorgeixen diferents temes, i en concret el de les males olors que últimament són 

constants al barri, i la neteja dels carrers. 
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Sobre les olors, el Manel proposa que les persones s’involucrin en el proper Consell de Barri del 

Poblenou i aportin queixes de forma individual per fer veure a l’Ajuntament el descontent amb 

aquest tema. Sempre s’addueix que el cost d’actuació sobre el clavegueram és molt alt però també 

considerem que els habitants del Poblenou tenim dret a respirar un aire de qualitat. 

Sobre la neteja, algunes persones assistents comenten que hi ha poca freqüència de pas/recollida, i 

contenidors molt espaiats. El Manel comenta que la contracta de neteja està millorant la prestació 

inicial però que, no obstant, l’espai per a queixes d’aquesta temàtica seria el Consell de Barri, més 

enllà del seguiment que està fent l’associació respecte aquest tema. Sembla que en breu tindrem 

proposta per part de Districte per veure conjuntament l’estat actual de la neteja. 

També es recorda que el veïnat s’ha d’implicar i fer veure el seu descontent en els espais de debat 

públic del territori. Com a exemple, s’explica que en la crida al veïnat que es va fer per valorar 

conjuntament amb l’Ajuntament l’estat de neteja dels carrers, van baixar molts pocs veïns i veïnes, i 

a efectes d’impacte, dona la sensació que no hi ha preocupació per aquest tema. Si la preocupació hi 

és, s’ha de mostrar, i l’espai és el Consell de Barri. 

Després d’un breu debat sobre l’administració pública i el seu funcionament, finalitza l’assemblea al 

voltant de les 20 hores. 
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