ACTA DE LA 1ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE LES ARENESS

Reunits a Les Arenes els socis de l´A.V.L.A., comença la 1ª Assemblea General
Ordinària al garatge de cal Argemí a les 18:45., en segona convocatòria. President de
taula: Joan Esteve. Secretari d’acta: Mercè Argemí.
El president de taula, Joan Esteve, dona la benvinguda als assistents i indica que
s’intentarà ser breus i que al final s’obrirà un torn de paraules per a que tothom pugui
participar. Passa la paraula al president de la Comissió Gestora, Pere Moratonas, que la
passa tot seguit a Maria Teresa Argemí, per a que faci un recordatori a la persona del
Sr. Joan Antonell (q.e.p.r.), que enguany ens ha deixat. Es fa un minut de silenci en el
seu record..
Punt 1:
Seguidament reprèn la paraula en Pere Moratonas que agraeix l’assistència als
presents i dona la paraula a Joan Esteve, que indica que en aquell moment el quòrum és
d’un 64,5% dels socis – en persona o per representació feta a un delegat-, i fa la lectura
de l’ordre del dia (Punts 2 i 3).
Punt 4:
Pere Moratonas fa una breu exposició de les activitats dutes a terme per la
Comissió Gestora des del dia de la seva constitució:
-durant l´ hivern es van preparar els estatuts per presentar a la Generalitat, i es
van fer arribar a la gent per a que els signéssim, fet que va ser difícil perquè ja no
estàvem a Les Arenes i va fer perdre temps. Comenta una anècdota: l’avi Anselm és el
tercer dels socis a firmar. En total són 62 socis fundadors.
-els Estatuts es van presentar el mes de novembre i van ser aprovats en data del
mes de març de l.995. A partir d’aquest moment, es prepara la convocatòria de la 1ª
Assemblea General Ordinària, i en Toni Gregori, proposat com a possible futur
President, comença a repartir tasques.
-durant les reunions, a més a més, es pensà en els problemes de l’aigua que es
van tenir el darrer estiu. Es donaren alguns suggeriments a Les Serves de Maria, que
volien deixar Les Arenes pels problemes d´ aigua, suggeriments que es tingueren en
compte i elles contentes.
-a través del Josep Argemí es presentà un pla contra incendis a l’ajuntament de
Castellar del Vallès i, arrel d’això, s’ha convocat una reunió amb l’alcalde per finals de
juny.
-s’aconseguí que FECSA tallés branques de les línees que passen per Les
Arenes.
-per contactes fets per Josep Argemí, el Sr. Comas va venir, el mes de novembre
de 1.994, per mirar possibles emplaçaments per a dipòsits d’aigua on puguin carregar
els helicòpters.
-el mes de novembre es va anar a Gallifa per veure un safereig-dipòsit.
-es feren visites a SERNA i es va assistir a la reunió de totes les ADF de
Catalunya, que es cel.lebrà a Castellar del Vallès.
-informació de Josep Argemí sobre el projecte d’ampliació del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt.

-s’han mantingut contactes amb el Sr. Casamada, president de l´ADF de
Castellar del Vallès. Té molt interès que entrem a formar part de l’associació.
En definitiva, en 8 o 9 mesos s’han fet 11 reunions, en les que ha col·laborat qui
a pogut, i s’ha fet amb un cost molt petit però que caldrà recuperar:
4.000 pts. presentar Estatuts a la Generalitat
4.000 pts. Subscripció a la revista “La Forja”
5.000 pts. Fotocòpies
que toca a 500 ptas.x 62 socis, aprox.
Finalment, en nom de tota la comissió, dona les gràcies a tots els col·laboradors:
Josep Antonell, Joan Font, Jaume Martí, Carles Casanovas, Salvador Esteve (afegeix
que gràcies a ell i als seus consells com a legalista, a la Generalitat li van dir que els
nostres Estatuts eren dels pocs que havien estat aprovats sense cap esmena, que havíem
passat tots els requisits a la primera), Josep Argemí ( per tot el que sap d d’incendis i per
tot el que se’l valora i se’l coneix en aquest cercles), Toni Gregori ( que es el tecnòcrata
de l’equip), a Joan Esteve, i la resta de la Comissió l’anomena a ell mateix. Tots han
format un bon equip. També s’agraeix la col·laboració de tots els socis fundadors. Pere
Moratonas diu que espera que les generacions que venen ens recordin per haver tirat
endavant aquesta Associació, que va començar per la preocupació pels incendis
forestals i per l’escassetat d’aigua. Acaba dient que el que pretén l´AVLA és el que
diuen els mateixos Estatuts, al punt 2-g: “Potenciar la convivència i amistat dels qui
composen la comunitat”, entenent la comunitat com a col·lectiu que supera la mateixa
Associació de Veïns.
Punt 5:
Es procedeix a l’acceptació de nous socis, que quedaren fora de l’acta
Fundacional per diversos motius:
-Josep Argemí
-Manolita Medina
També s ´ informa que Joan Antonell és baixa
Punt 6:
Es procedeix a elegir el nou president:
-6.1- Presentació de les candidatures, en aquest cas només una, la de Toni
Gregori.
-6.2- Toni Gregori diu unes paraules de presentació: diu que ell és més aviat el
candidat presentat per tota la Comissió Gestora, i que el que pretén és seguir en la línea
que ja s’ha iniciat en aquest període, sobretot pel que fa al tema d’incendis.
-6.3- Votacions. Resultats: sobre 49 vots ( entre presents i vots delegats/
corresponents a un 77,8% dels socis):
*47 vots a favor del Toni Gregori
* 2 vots en blanc
-6.4- Paraules del nou president electe: en Toni Gregori agraeix la confiança i
diu que es seguirà treballant en els temes que més ens preocupen: incendis forestals i
escassetat d’aigua. Però hi ha altres temes d’interès: Festa Major, actuacions al camí i el
pont, sol·licitar que els cables de corrent siguin soterrats ( intervé el Sr. Josep Casanovas
dient que ja es va intentar però hi ha la pedra molt arran de superfície), activitats
culturals (sobretot dedicades a conèixer i conservar l’entorn). Segona Toni Gregori
caldria actuar com si l’activitat a Les Arenes no acabés al setembre sinó que durés tot
l’any , i que tothom hi participi. També cal que ens mirem la tasca a fer des d’una
perspectiva global, desde fora, per evitat obcecar-nos amb els problemes.
Punt 7:

Presentació de la Junta Directiva: s’ha intentat aprox. Que hi hagi un
representant de cada casa o família:

President: Toni Gregori
Sots-president: Josep Argemí
Secretari: Salvador Esteve
Tresorer: Pere Moratonas
Vocals: Josep Antonell i Joan Font, viabilitat/”urbanisme”
Joan Esteve i Salvador Miralles, Activitats culturals/rodal
Jaume Martí i Mercè Argemí, Festa Major
Es diu que aquest vocals no són sinó representants administratius de cada
vocalia, però que això no ha de servir per a que tothom es desentengui de tot, sinó que
la col·laboració i la feina feta entre tots ha de seguir igual.
Es procedeix a ratificar la Junta. Francesc Romaguera pregunta si els càrrecs
duren tres anys i es respon que si, segons els estatuts. Jaume Martí informa que un 25%
dels socis poden sol·licitar canvi de Junta.
S’aprova la Junta per unanimitat, a mà alçada.
Punt 8:
Presentació del pressupost pel 1995:
Explicació de les actuacions immediates que el justifiquen: arreglar la Bassa de
Can Barceló i facilitar-ne l’accés dels helicòpters: es compta ja amb ajut de la
Generalitat de Catalunya, Dep. d’agricultura, Ramaderia i Pesca de 820.000 pts. Es
proposen unes quotes de 1500 pts. Anuals per soci, que cada any s’incrementaran
segons convingui (augment del cost de vida, despeses especials, ect.). Mª Teresa
Argemí intervé dient que caldria comprar un toldo. Es parla de les subvencions
atorgades per l´Ajuntament de Castellar per a Festes Majors. Es contempla un
pressupost extraordinari de Festa Major per aquest any 1995 ( no llegit davant Família
Antonell-Roca : Es destinarà a l’organització d’un partit de futbol commemoratiu en
honor del Sr. Joan Antonell). El pressupost és de 7.077 pts. i queda compensat amb les
entrades de capital previstes.
Punt 9:
Aprovació de les quotes: la primera quota serà de 2.000 pts. perquè inclourà les
500 pts. per soci que pertoquen per cobrir les despeses de la Comissió Gestora.
S’aproven per unanimitat, a mà alçada.
Punt 10:
Aprovació del pressupost: Josep Argemí proposa que s’hi afegeixi la quota de
subscripció a la revista Forja.
S’aprova per unanimitat, a mà alçada, incorporant la sol·licitud feta.
Punt 11:
Sol·licitud d’ingrés a l´ADF de Castellar del Vallès.
Josep Argemí explica l´interès que té per nosaltres entrar-hi a formar part, bàsicament
per demanar ajudes i participar en la gestió dels recursos i la presa de decisions. Diu que
tenim molt bona entrada, el mateix president de l´ADF té interès en qui entrem. Com a
menbres actuals hi ha SERNA, Parc de Bombers Voluntaris i l´Ajuntament. A Castellar
funciona molt bé. La quota és gairebé simbòlica (aprox. 100 pts/Ha de terreny).
S’aprova per unanimitat.
Carles Raurich pregunta quines són les actuacions de l´ADF en concret. Josep
Argemí respon que tenen un cotxe, que fan actuacions de prevenció d’incendis
(demanen subvencions i permisos,...).

Punt 12:
S’obre el torn de paraules:
-Carles Casanovas opina que troba la quota de socis molt baixa. Joan Esteve i Toni
Gregori responen que ja modificarà segons el moviment que s’observi.
-Sr. Josep Casanovas proposa que s’hauria de fer un estudi de les possibilitats de tenir
aigua a Les Arenes. Es podria fer una perforació a les basses del Espígol? Diu que
l’aigua és i genera riquesa i que aquest estudi interessa a tots els propietaris.
-Toni Gregori apunta que sembla que la Generalitat de Catalunya busca l’aigua de la
bassa de l’illa per fer-hi una zona de lleure. Caldria parlar amb la Sra. Valero per
obtenir-la nosaltres abans.
-Sr. Cuervo informa que hi ha unes fons que no s’han assecat mai: la de l’illa, la de Can
Manyosa, i la font del Carme, que encara que ragi poc mai no s’atura, s’hi podria buscar
aigua.
-Carles Casanovas diu que l´Ajuntament de Castellar treu aigua dels bullidors del
Pinetó, que podríem sol·licitar que en sortís una boca cap a Les Arenes. Ja que formem
part del municipi n´hem de poder gaudir els serveis. L´Ajuntament ens hauria de
proporcionar la pressió necessària per fer arribar l’aigua aquí.
-Josep Argemí proposa que es faci socia de l´AVLA a la Sra. Propietaria de Can
Sabater. Li pot interessar a ella i a nosaltres per posar-nos d´acord en els temes de
l´aigua.
-Mª Teresa Argemí prega a la Junta que procuri conservar la bona convivència
d’aquesta comunitat. Diu que s’ha de tenir cura que les normes no ofeguin el nostre estil
senzill, natural, “rural”, que fa que siguem una “ urbanització humana”.
També alerta de les excessives tales d’arbres, fa una crida per a que es talin només els
estrictament necessaris.
-Sr. Enric Argemí agraeix a Pere Moratonas l’haver estat el promotor de l´AVLA i
demana informació sobre el safareig que han construït las Siervas de Maria. Vol saber
quin paper hi tenen els veïns afectats.
-Pere Moratonas respon dient que tot s’està negociant però que, en principi, hi ha bona
voluntat per part d’elles.
Punt 13
Es dóna per acabada la 1ª Assemblea General Ordinària de l´AVLA, i es
reparteixen pastes i cava per cel.lebrar-ho.

Signat el original pel President Sr. Toni Gregori Esteve a Les Arenes el 10-Juny-1995

