
Acta de l’assemblea ordinària de l’Associació de veïns i veïnes del Baxaidor 

La reunió va ser convocada en l’Espai del Mar el 18 de setembre de 2022 en Castelldefels a les 

11h. 

Assistents: 

Presidenta: Cristina Vázquez 

Vicepresidenta: Àngels Rodriguez 

Tresorer: Juan Luis Domínguez 

Secretaria: Victoria Girona 

 

Ana Sáez, Carmela Planell, Alfons Ferré, Rosa Pla, Simona, Vicente, Conxita Hill, Alessandro, 

Alessia, Rosa Blázquez, Ferran espino, cristina Alonso i germana, Francesc sardà i Àlex 

Agramunt 

S’inicia a les 11h, en format presencial, amb el següent ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea de 2021 

2. Informe memòria d’activitats 2021/2022 

3. Balanç econòmic de l’any 2021 

4. Precs i preguntes 

 

 

 

1. S’aprova l’acta, per unanimitat i sense cap canvi 

2. La presidenta informa en aquest punt sobre la situació que es troba l’associació 

després de la pandèmia, que ha portat a una disminució d’activitats respecte a la festa 

del barri, havaneres, entre d’altres... però la junta ha seguit treballant durant aquesta 

època i fonamentalment en reunions amb l’ajuntament i diferents entitats. 

La presidenta passa a informar de diferents temes: 

• Planificació d’eixos verds: Front del mar. Comenta que sobre el paper la idea 

és bona (eixos naturals de muntanya a mar , però al llegir la lletra petita pot 

haver la intenció de fer construcció de pisos. 

S’obre un debat entre els diferents assistents de l’assemblea, que és concreta 

fonamentalment en: la idea és bona, han de ser entorns preparats al canvi 

climàtic, habitatge social (hi ha una falta important d’aquests habitatges a 

Castelldefels), però no està especificat el detall i hi ha una sospita d’interessos 

urbanístics. San nostre barri hem de estar atents al carrer Mèxic i al frontal del 

mar al costat del Fosbury. 

S’acorda penjar a la pàgina web de l’associació la informació sobre 

“Planificació d’eixos verds: Front del mar” 

 

• Procés participatiu sobre l’ordenança, tinença i protecció d’animals. S’ha 

iniciat el procés participatiu i s’acorda posar la informació a la pàgina web per 

poder contestar l’enquesta (link) i informar als socis 

 



• Reunió amb el SIEP per gestionar l’oci nocturn. Son reunions que s’adrecen 

fonamentalment als joves com a col·lectiu vulnerable i s’han creat processos 

de mediació. Es comenta que l’associació no ha rebut queixes dels veïns pels 

temes del soroll. Es comenta que el Tiburon segueix plantejant problemes als 

veïns propers cada día, però fonamentalment els caps de setmana 

 

3. Balanç econòmic de l’any 2021 

El tresorer explica el balanç econòmic que s’acompanya a la presentació que s’adjunta 

a l’acta. No es van cobrar quotes l’any 2021 i el saldo és de 18180,86 euros. 

 

4. Precs i preguntes 

S’obre un torn de paraules per plantejar temes els assistents a l’assemblea, sense 

arribar a cap acord degut a que l’Assemblea extraordinària que està convocada a les 

12:00 escollirà la nova junta que serà la responsable de liderar els diferents temes. 

Els temes que es discuteixen son:  

• Pagament de quotes el 2022 

• Soroll dels trens a la nit 

• Equipaments a la platja 

 

A las 12:10 es dona per conclosa l’assemblea i s’inicia l’assemblea Extraordinària 

 

 

 

 

 

Signat: Cristina Vázquez     Victòria Girona 

 Presidenta      Secretària 

 

 

 


