
Assemblea General Ordinària
RAVALNET 2019 

Assistents
1. Abel  Camps, 
2. Xavi Aranda, 
3. Rosa Álvarez, 
4. Joel Camps, 
5. Anna Inglés, 
6. Luismi Castillo, 
7. Balbina Del Barrio, 
8. Helena Palau, 
9. Toni Domenech, 
10. Martina Mayrhofer, 
11. Anna Sánchez 
12. Eneida Iturbe (videoconferència)
13. Toni Tellez (marxa a les 18:05)
14. Núria Alonso (marxa a les 18:00) 

Ordre del dia

Dijous 20/06 a Rosa Sensat, a les 17:30 comença l’assemblea – Xavi Aranda; 
Martina fa l’acta

Abel recorda les normatives de reunions: no es toleren agressions, intentem no
repetir-nos, avancem. 

1 Aprovació de l’acte de la reunió anterior
Xavi llegeix acords de l’acte anterior que està publicat a la web/transparència. 

S’aprova l’acte amb anonimitat: 14 vots a favor

2 Aprovació balanç +  2018
a) Rosa presenta balanç de situació 2018 de Ravalnet, ha tingut pèrdues el 
2018

Total actiu corrent i no corrent: 83.526,46€

Total patrimoni net i passiu: 83.526,46€ 

S’aprova amb anonimintat: 14 vots a favor 



b) Rosa presenta del compte de pèrdues i guanys – veurem perquè Ravalnet 
ha tingut pèrdues 2018

Total ingressos: subvencions de diferents organismes públics, venta de serveis 
(Cintra, concerts), donacions 34.5000€ de Colectic i un premi (Retina): 
60.725,84€

Despeses i perquè hem acabat en pèrdues: Tasques educatives vinculades amb
els projectes Mediateca, Teixim i Ravalmedia; despeses de material, telèfon, 
oficina, factures talleristes Miquel i Waquar  Resultat de l’exercici: -6.879,92€→

S’aprova amb anonimitat: 14 vots a favor 

3 Aprovació pressupost 2019 
Rosa presenta el pressupost 2019 – previsió ingressos de facturació, subvenció
i despeses: Cintra fins a juny, Subvencions s’han presentat Ravalmèdia i 
Mediateca a AJ Barcelona i Diputació;

Previsió d’ingressos: 11.816,83€

Proposta de correcció formal: incloure previsió d’ingressos 4.100,58€ per 
deixar el pressupost 2019 en 0€.  

S’aprova el pressupost amb aquesta modificació de tancar en 0€ amb 
anonimat: 14 vots a favor

4 Presentació memòria 2018
Xavi presenta la memòria

Mediateca – amb espais de treball autònoms i individuals, formatiu, cessió 
d’equipament i espais, acompanyament en edició de vídeo, participació en 
festes i activitats comunitàries, forma part de la Taula de memòria democràtica
de Ciutat Vella; han participat 8 entitats i col·lectius en el projecte durant el 
2018, s’han fet 8 programes de ràdio, 10 documents digitals; 

Ravalmedia – radio, música comunitari, amb joves del barri i de ciutat vella, 
participants de Mediateca, alumnes de centres educatius, 2 sessions setmanals
amb grups escolars durant el curs, 6 hores setmanals dedicat a creació de 
propostes culturals; 13 peces musicals realitzats per joves 

Teixim – enfortiment i apoderament de la ciutadania, el lideratge des de la 
ciutadania però segueix sent un tema pendent; 45% dones i 55% dones 
participants, 33 persones en total. 

Xavi relata impacte dels projectes en eines digitals. 



5 Precs i preguntes 
Comencem precs i preguntes a les 18:00

Es demana des de l’assemblea a la junta que es faci passos legals per impedir 
la creació d’una entitat que utilitza la marca Ravalnet. 

S’explica que de moment s’ha enviat un burofax per explicar que es deixi de 
fer servir el mateix nom perquè causa confusió, s’ha enviat a l’adreça oficial a 
la seu de l’entitat. Hem demanat la composició de la junta, i els estatuts. 

La Junta Directiva explica que Colectic SCCL ha assumit durant el 2018 -i 
segueix assumint- el suport administratiu i de gestió econòmica, com també el 
suport en les subvencions, amb l’objectiu de reduir les despeses de gestió de 
Ravalnet. 

A les 18:25e s’aixeca l’associació. 
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