
 

 

 

 

 

Acta de l'assemblea general ordinària 

de l'Associació Taula de Cultura de Sant Esteve de Palautordera. 

 

Persones assistents: 

1.     Manel Anoro, càrrec de president de l’Associació 

2.     Alfons Bosch, càrreg de tresorer de l’Associació  

3.     Helena Masnou, càrreg de secretaria de l’Associació 

Més 3 vocals i 2 col.laboradors: Kati Riquelme, Paulina Tovo, Alba Raventós, Xavi Balaguer i 

Elisa de Diego 

Han assistit un nombre total de  20  participants entre socis i no socis. 

 

Ordre del dia: 

1. Rebuda dels assistents ( socis i no socis) 

2. Presentació- video de les activitats realitzades a la Taula de Cultura 

3. Presentació i breu resum de la Taula de Cultura i valors a seguir fomentant a càrreg de 

Manel Anoro i Helena Masnou 

4. Exposició del funcionament i organització la taula de cultura i quines activitats s’han 

realitzat al 2021 a càrreg de Paulina Tovo i Alba Raventós 

5. comptes i despeses del 2021 i previsió 2021 a càrreg d’Alfons Bosch i manel Anoro 

6. Exposició del repartiment de pressupostos per les tasques i activitats del 2022 a càrreg de 

l’Helena Masnou  i Kati Riquelme. 

7. precs i preguntes 

8. Votacions per a la continuïtat de la Junta que hi ha fins ara i per la proposta del programa 

d’activitats. 

9. Espectacle de Elisa de Diego  

10. Tancament de l’Assamblea 

 

 

Aspectes a destacar: 

 

Núm:	2 
Data:	30	de	Gener	de	2022 
Horari:	de					11			a		13	 
Lloc:	 Teatre	 Pare	 Casals	 (	 Sant	
Esteve	de	Palautordera 



1. Aquest any es mostra clarament la participació i vinculació de la taula amb altres entitats del 

poble, i on segueix sent una de les línies de treball de l’associació. 

 

2. es comenta la necessitat de seguir rebent voluntaris i socis per tirar endavant el projecte, 

degut a que cada vegada van arribant més propostes interessants però no es poden tirar 

endavant si no es formalitzen les comissions necessàries per realitzar la tasca 

 

3. s’especifica els diners destinats a una persona contractada durant tres mesos ( octubre-

desembre 2021) per portar a terme les tasques de comunicació de l’associació, però que és 

inassumible de costejar durant tot l’any. Seguim amb la necessitat de poder tenir un 

alliberat/da de l’associació que se li pogués costejar un sou anual per tasques de 

comunicació i altres. 

 

4. en breu obrirem la convocatòria del pressupost participatiu i les dates. També per consolidar 

un equip que porti a terme l’assemblea i la presa de decisions populars. 

 

 

Torn obert de paraula: 

 

1. dels participants a l’assemblea es mostra una gran valoració del projecte, de com amb els 

recursos que tenim estem creant una gran programació d’activitats i com creem aquesta 

identitat de facilitar i recolzar l’art i la cultura. 

 

2. també es rep l’oferiment de varis participants a formar part de la taula de cultura i donar 

suport en comissions 

 

3. es comenta la necessitat que la publicitat també estigui en format paper per les persones que 

no tenen habilitats per les xarxes socials, com tenir una cartellera davant les escoles amb 

l’anunci de les activitats. 

 

Acta realitzada per Helena Masnou 

S'aixeca la sessió i s'estén aquesta acta. 


