ACTA DE REUNIÓ
ASSEMBLEA

DIA:
HORA
ASSISTENTS

19/02/2018
20:30 a 23:00
En construcción, Ambit viatges, La Petita, Vernita, Festuk, Cotilleria Mari, Fina Estampa, Vida
Meva, La cervecita, Hair, Ktring d ela Pepi, Espai Dental, Aimada, De peus a terra, Kids and us,
Nupur, Jacobo Qualitat, L’Atelier, Merceria Montserrat.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentació del President
Lectura i aprovació, en cas necessari, de l’acta anterior.
Memòria d’activitats i estat de comptes del període 2017
Pla d’actuacions i pressupost pel període 2018
Eleccions de membres de la Junta Directiva.
Precs i preguntes

ACTA

1. Parlament del President
● Es comenta des de la Presidència que estem plantejant fer les comissions i
parlem del tema concret que s’ha llençat avui al Whassap des de la restauració.
● El Miguel parla de la marca Poblenou i ens comenta que aquest cap de setmana
hi ha hagut un espectacle de Llums a Poblenou, però a la zona del 22@. La
Angie de la Cervecita comenta que a ella si li va anar bé aquest espectacles.
● Així que es demana participació i opinions sobre qualsevol de les qüestions. La
idea és potenciar la marca Poblenou barri.
● Es demana torn de paraula durant el parlament i s’acorda que es podrà anar
fent durant la reunió.
● El Isidro de Isidre Cosmètic, comenta que no s’ha donat resposta a algunes
qüestions que ha comentat de la Guia. Es demana disculpes.
● El Miguel parla de certa por de la Junta per fer les coses, ja que no tenim feedback per part del socis i hi ha certa inseguretat a decidir les accions.
● Es comenta també tots els problemes que s’estan tenint en quan a les llicències
i es demana paciència ja que hi estem molt a sobre.
● Tornem a parlar de la imatge del barri de Poblenou i que li hauríem de sumar el
que nosaltres som.

● El Miguel parla de que estem intentant arribar a un acord amb el 22@ per
poder portar treballadors al barri. La Núria de la Hair diu que quan els
treballadors surten se’n van cap a casa, excepte dos dies de la setmana, dijous i
divendres.
● Es comenta que el barri està tancat el dissabte a la tarda i molts migdies i això
tampoc ajuda a que vingui gent de fora. Es comenta la idea d’obrir algun migdia
per veure si hi ha repercussió.
● El Miguel continua amb el pla de potenciar la Marca de l’eix comercial i generar
i treballar sobre la Marca Poblenou (BARRI)
● Es comenta de fer públic un discurs per a que la gent de Barcelona vingui a
comprar i que els que estan a Poblenou no marxin.
● La Nancy de Nupur insisteix en que per fer totes aquestes coses s’ha de tenir
més mans. Totes les idees son benvingudes però som quatre a la Junta. Així que
es torna a demanar participació i col·laboració. Es recorda que va marxar la
Cristina de Vida Meva i no va haver relleu.
● La Marta d’Espai Dental pregunta que podríem posar-nos en contacte amb
d’altres eixos per veure com ho fan.
● El Miguel explica que estem en contacte amb Barcelona Turisme i amb els
hotels de la Zona, també amb la Fundació Barcelona Comerç i també amb
molts organismes que estan fent que l’Eix agafi posicionament. Que la resposta
de tots és que l’associacionisme està en crisis.
● El Miguel explica que moltes d’aquestes idees estan posades en el pla
estratègic.

2. Lectura i aprovació, en cas necessari, de l’acta anterior.
● S’aprova l’acta sense necessitat de llegir-la

3.
4.
5.
6.

Memòria d’activitats i estat de comptes del període 2017
Pla d’actuacions i pressupost pel període 2018
Eleccions de membres de la Junta Directiva.
Precs i preguntes
● Ens hem allargat molt, així que no es comenta la Memòria ja que s’ha enviat
per correu. Es demana si hi ha punts de dubte dels presents o inquietuds de la
Junta
● El comerç al carrer sembla ser que aquest any tindrem la llicència per fi
● Es comenta què passa amb la Pionera, la fira Mercat que es posarà a final de la
Rambla. El Miguel comenta que hem de recolzar la iniciativa tot i que no
estiguem d’acord. Ho faran igualment.
● Els presents demostren el seu desacord, en vers aquest acte de l’Ajuntament.
Pregunten per les llicencies, si seran legals els que es posin, com aconseguirem
que es mogui gent pel Poblenou, etc.

● La Nancy comenta que ens han dit de fer una reunió per donar resposta a tots
aquests dubtes i que si estan interessats ho farem.
● Es torna a parlar de la Fira d’artesans de la Rambla i es comunica que tenen les
llicencies per 15 anys i que ja no estan donant de noves.
● Laura de Vernita demana si es pot parlar amb l’ajuntament que il·lumini el
carrer Joncar que està fosc.
● La Angie, pregunta sobre les comissions bancaries que pugen 896 euros la
Montse comenta que s’han rebaixat respecte a l’any anterior i que ara estem
cobrant els gastos a qui els genera per impagament. També ens comenta si la
Junta es planteja canviar de banc.
● El Miguel parla de que estem mirant d’ajudar a les botigues que estan en crisis
ja que hem notat que moltes de les botigues que es donen de baixa ho fan
precisament per qüestions econòmiques, treballarem aquest any per això.
● La Nancy comenta que fa falta gent a la Junta i que es necessita col·laboració,
així que es proposa que les persones que formin part de la Junta no paguin
quota (fins a un màxim de 10 persones a la Junta). S’aprova per 17 vots a favor.
● El Miguel de la Petita, parla de la Marca Poblenou. I li agrada el lema Poblenou
Barri. També ens planteja un canvi de Logo de l’Eix Comercial Poblenou, ja que
el que hi ha actualment no li agrada.
● S’aprova el balanç i els pressupostos.
● Es demana que els cartells de Cor comercial es puguin treure ja.
● La Tere del Tio Che, parla de que una bona iniciativa pot ser anar als
restaurants per fer-los treure una taula per a que a sant Jordi no hi hagi tant de
follón.
● Es comenta que ja son 2 anys a la junta i que l’any que ve tocaria renovar-la.

7. Precs i preguntes
● Es tanca la sessió a les 22:30.

