ACTA ASSEMBLEA GENERAL 16-11-2010
HORA: 20,00 H
LLOC: Al Col·legi d'Educació Infantil i Primària Progrés.
ASSISTENTS: Enca Marés, Obdulia Romero, Aniceto Ramírez, Daniel de Marco,
Albert Aliaga i Núria Alcázar com a membres de la Junta acompanyats per 11
veïns.

1. Fora de l’ordre del dia, la Presidenta Sra. Enca Marés, fa una crida a tots els
assistents reclamant una major implicació per part dels veïns a participar des de la
Junta en tots els temes importants pel barri. La situació que es vol transmetre és
clara: a la Junta cada vegada som menys i la feina cada vegada és més, afegint que
si la Presidenta se’n va cap membre de la Junta actual assumiria la presidència.
2. El Secretari, Sr. Daniel de Marco fa la lectura de l’acta de l’assemblea del passat
dia 16-06-2009 que és aprovada per unanimitat de tots els assistents.
3. El Sr. Aniceto Ramírez, com a Tresorer d'aquesta A.VV. presenta l'estat de
comptes i el pressupost anual. S'aprova per tots els assistents l'estat de comptes i
el pressupost anual.
4. Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes, la Presidenta fa un petit resum dels
compromisos adquirits per l’Administració envers al nostre barri:

•

•
•
•
•

al 2011 i al 2/2012 la finalització. Aquestes tres fases coincideixen en la manera
de fer el pagament de les obres.
Els jocs infantils de la Platja del Coco que arrel de les obres han estat
traslladats a la platja del Pont d’en Botifarreta seran retornats quan s’hagin
acabat les obres. Tenim compromís per escrit de l’Ajuntament.
Aprovat pel Consell d’Administració de Marina Badalona la construcció del canal,
l’Hotel, el sostre comercial i el Palau de Congressos al Port.
Inauguració de l’escola de vela al Port al febrer del 2011.
Inauguració del Museu del Còmic i d’Il·lustració a l’any 2012.
Aprovat el tramvia amb parada al Museu del Còmic.

5. Com a precs i preguntes podem fer al següent resum:
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Reclamar la construcció d’un dipòsit pluvial al barri. No volem que amb les pluges
surti tota la porqueria pel port. A Barcelona hi ha 35 i a Badalona cap, encara que
s’està construint un a la Rambla de Sant Joan.
Estudiar si seria interessant demanar barreres acústiques per evitar el soroll pel
pas del tren.
Reclamar la falta d’equipaments esportius al barri i aprofitar les obres del
passeig perquè les zones afectades (piscina exterior on es troba l’escola de rem,
p.ex.) es transformin en equipaments esportius.
Fer l’Assemblea a primers d’any per donar major sentit a la presentació dels
comptes.
Aprofitar la festa de Reis per mantenir la nostra tradició del fanalet i fer
“cagar” els reis amb la cançó “els Reis venen, venen de la muntanya....”
Un veí denúncia que al Pg. Marítim nº 15 s’han plantat dues palmeres juntes.
Uns veïns preocupats per la construcció de pisos de protecció oficial a la
cantonada del carrer Indústria amb Cervantes demanen que l’Administració
informi dels detalls de l’obra.
Una veïna de Pça. Patí de Vela diu que quan s’incorpora amb el cotxe per Eduard
Maristany no te visibilitat per l’alçada de les plantes. Es tindrien que podar.
Es trasllada a aquesta Junta la sol·licitud d’una barra de protecció que arribi fins
el pas de vianants des de la baixada del Pont de Pedra de la RENFE al carrer
Eduard Maristany.
Traslladar a l’Ajuntament l’estudi d’alternatives que compatibilitzin l’ús de la
bicicleta amb el pas de vianants en el futur Passeig Marítim.
Sense mes temes a tractar donem per acabada l'assemblea a les 22.15 h.

