ACTA FUNDACIONAL

Al Barri de Les Arenes, Castellar del Vallès, Comarca del Vallès
Occidental, a 14 de Novembre de mil nou-cents noranta quatre, s'han
reunit els següents senyors, tots majors d'edat i veïns de Les Arenes
(Castellar del Vallès):
.-Siervas de Maria, Ministras de los enfermos
seu legal representant)
.-Maria Teresa Anca Aldave
.-Anselm Rornaguera Sarda
.-Teresa Soley Figuls
.-Francisca Samaranch
.-Pepita Creus Casanovas
.-Josep Antonell Roca
.-Merce Roca Hors
.-Joan Antonell Masip
.-Joan Font Creus
.-Núria Moratonas Casanovas
.-Núria Casanovas Dosrius
.-Santi Corbera Paré
.-Elisabet Romaguera Casanovas
.-Francesca Casanovas Dosrius
.-Sílvia Martí Casanovas
.-Susanna Romaguera Casanovas
.-Josep Casanovas Gisbert
.-Jaume Martí Lacasa
.-Santiago Martí Casanovas
.-MªAntonia Gisbert
.-Feliu Casanovas Dosrius
.-Fatima Casanovas Gisbert
.-Francesc Romaguera Hernandez
.-Mª Rosa Casanovas Dosrius

(representada pel

.-Francisca Dosrius Font
.-Jose Casanovas LLonch
.-Carles Casanovas Dosrius
.-Lita Gilabert Solé
.-Gemma Romaguera Casanovas
.-Carlos Raurich Hors
.-Ivet Tiana Casablancas
.-Pere Tiana Planell
.-Antoni Gregori Jam
.-Eulalia Esteve Soley
.-Roser Argemí i Relat
.-Merce Argemí i Relat
.-Enric Argemí Feliu
.-Ma Teresa Relat Tarrats
.-Montserrat Argemi Relat
.-Ramón Freixes Illueca
.-Enric Argemí Relat
.-Georgina Carnicer Gassió
.-Merce Gregori Esteve
.-Pere Moratones i Dalmau
.-Elisabet Casablancas Morral
.-Francisca Duran Samaranch
.-Bernat Font i Creus
.-Montserrat Vaqueiro i Subirats
.-Antonio Cuervo López
.-Juana Gómez Moreno
.-Iris Miralles Dalmau
.-Marc Miralles Dalmau
.-Carme Alcazar Domínguez
.-Salvador Miralles Alcazar
.-Rosa Dalmau Zamora
.-Anna Mari Casablancas Morral
.-Francesc Esteve Soley

.-Salvador Esteve Casablancas
.-Joan Esteve Casablancas
.-Mireia Pons Pladellorens
.-Antoni Gregori Esteve
Als efectes d'ordenar la celebració de la present reunió, s'elegeix
per majoria a en Pere Moratonas Dalmau perquè presideixi la mateixa
i es designa també per majoria a en Salvador Esteve Casablancas
perquè actuí de secretari i aixequi acta dels fets que es desenvolupin i
dels acords que puguin adoptarse.
El president de la reunió pren la paraula i manifesta als assistents
la idea de constituir una associació que tingués com a fins socials
canalitzar la participació dels veïns en la defensa dels interessos del
Barri de Les Arenes, afegint que aquesta idea havia estat concebuda
ja, encara que aïlladament, per alguns dels presents a la reunió, la
qual, per aquesta mateixa raó, té per principal objecte decidir sobre la
fundació de l'entitat, així com unir criteris respecte a determinats
extrems fonamentals sobre l'estructura i regim de funcionament
d'aquella.
Intercanviades impressions pels assistents i acarades per la
Presidència certs dubtes sobre els que intervingueren, fen ús de la
paraula, els senyors Joan Font, Joan Esteve Casablancas, Antoni
Cuervo, Feliu Casanovas, Francesc Romaguera, Enric Argerní Relat,
Pere Tiana i Josep Antonell Roca.
A continuació, els reunits tenen un ampli canvi d'impressions
respecte a la idea de constituir una associació que estarà domiciliada a
aquest Barri que tindrà per objecte canalitzar la participació dels
veïns en la defensa dels interessos del Barri de Les Arenes. Fan
constar expressament que els mou a crear aquesta associació el fet de
que necessiten aglutinar esforços per defensar els interessos del Barri,
promocionar la convivència en ell, fomentar la cultura del seus
membres, i molt específicament buscar sol.lucions pel problema de
l’escassetat d'aigua, la prevenció d’incendis ... .
Immediatament, els reunits examinen un text d'Estatuts que,
amb anterioritat, han encarregat a un advocat perquè els redactés, i
sobre el contingut del seu articulat es porten a terme determinades
modificacions, que no al tenen substancialment el seu articulat, i que

passen a discutir-se.
1 després d'una breu del.liberacio, per unanimitat s'adopten els
següents acords:

PRIMER: Constituir en el Barri de Les Arenes, de Castellar del
Vallès, una associació que s’anomena "ASSOCIACIO DE VEINS DE LES
ARENES" i que tindrà com a fins:
a) Assumir la representació i agrupar als socis veïns de la
demarcació ciutadana que s'especifica en l’àmbit territorial, adoptant
aquelles resolucions que afectin als interessos dels mateixos, i actuant
en bé de les millores de la comunitat i el seu desenvolupament humà i
ciutadà, en busca d'una millora de la vida comunitària de la zona i del
poble.

b) Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar per
si mateixa o per tercers, en aquest cas però sota la seva vigilància, els
estudis, actes, espectacles, en general quantes iniciatives es considerin
d’interès i conforme a la seva actuació per la millora i
desenvolupament de la comunitat.
C) Promoure especialment la formació complementaria de la
joventut del barri, mitjançant activitats culturals-recreatives,
col·laborant en aquest fi amb les altres organitzacions existents a la
localitat.
d) L'Associació serà particularment el mitjà aglutinador de les
reivindicacions comunitàries dels seus socis i gestionarà en front de
tercers els interessos comuns, defensant els mateixos amb les
màximes possibilitats que permet la normativa legal vigent.
e) S'exclouen dels fins d'aquesta Associació la propaganda i
difusió partidista.
f) Per adaptar i concretar els fins d'aquesta Associació a 1'Article
51 de la Constitució Espanyola i legislació posterior que els
desenvolupi, com e1 Decret de la Generalitat de Catalunya 429/83 del
18 d’Octubre, pel que es creí el registre d'organitzacions de
Consumidors i Usuaris de Catalunya s'especifiquen els objectius de la
mateixa per fomentar l'educació, informació, defensa representació i
promoció dels drets dels consumidors i usuaris en general i en
particular dels seus associats i que a tito1 enunciatiu es determinen
els següents objectius:

*Protecció contra els riscs que puguin afectar la seva salut o
seguretat.
*Protecció dels seus legítims interessos econòmics i socials.
*Indemnització correcta sobre diferents productes o serveis i
l'educació i divulgació, per facilitar el coneixement sobre el seu
correcta ús, consum o gaudiment.
* Audiència en consulta, la participació en el procediment
d'elaboració de les disposicions generals que els afectin directament i
la representació per una defensa eficaç dels seus legítims interessos.
* Protecció jurídica, administrativa i tècnica en les situacions
d'inferioritat, subordinació o indefensió.
* La protecció prioritària dels drets dels consumidors i usuaris
quan guardin relació directa amb productes o serveis d'ús o consum,
ordinari i generalitzat.
g) Potenciar la convivència i amistat dels qui composen la
comunitat.
h) Fomentar el respecte a la natura i al medi ambient.
i) I totes aquelles funcions de naturalesa anàloga i que
es considerin necessàries o convenients pel compliment dels seus fins i
per a la defensa dels legítims interessos de llurs membres i de la
comunitat.

Pel bon compliment dels objectius enumerats, 1'Associació
assignarà vocalies, les seccions i els departaments d’assessoria, de
formació i serveis -tant interns com externs- que siguin necessaris."

SEGON: Aprovar els Estatuts socials pels que s'haurà de regir
l'anterior Associació, que han estat llegits en la present reunió,
incorporant al seu text les modificacions acordades, i que forma un text
de sis Títols, agrupats en quaranta dos articles.

TERCER: Remetre a la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
un exemplar triplicat, firmat pels fundadors, copia d'aquesta acta amb
els Estatuts esmentats en l'acord anterior.

QUART: Facultar a l'Antoni Gregori Esteve perquè en nom i
representació dels fundadors, subscrigui els escrits i realitzi les
gestions necessàries o convenients al seu judici per obtenir de les
autoritats competents la inscripció de 1'Associació que es constitueixi
en el Registre corresponent.

I no havent-hi més assumptes per tractar s'aixeca la sessió, de la

que s'exten la present Acta fundacional que es firmada en senyal
d'aprovació, per tots els assistents.

