ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL DIVENDRES 31 DE MARÇ DE 2017
Comença l’assemblea, en segona convocatòria, a les 20:30h. del divendres 31 de Març del 2017.
Compareixen a la taula el President de GEA XXI, Tomàs Jover Noguera i la Secretària, Marta Rovira
Gabarró. Assisteixen a l’Assemblea un total de 15 socis. No hi ha delegacions de vot.
Es segueix l'ordre del dia, que és el següent:
1 i 2. Benvinguda a tothom i aprovació de l’acta de l’última assemblea.
El President dóna la benvinguda a tots els assistents i mostra a través de la web de GEA XXI l’acta de la
darrera assemblea. Pregunta als assistents si l’han llegit i si algú en vol fer alguna esmena. Tothom es mostra
d’acord amb l’acta i queda aprovada per unanimitat: 15 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
3.- Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç 2016.
El President explica el balanç de les campanyes del 2016. Comenta que han tornat a ser prou exitoses i que
s'han mantingut els mateixos nivells de recaptació d’anys anteriors. Les campanyes de sensibilització han
recaptat 37.547,64 €, 538 € més que l’any anterior, i sense devolució de participacions de la loteria, però
amb recaptes extraordinàries com la de la Festa Holi i les de GEAtre. Les despeses també han estat molt
similars, 6.813,50 €, 133 € més que l’any anterior, quedant 30.734,14 € nets pels projectes que
subvencionem.
El President explica els 35.069 € pressupostats que s’han destinat als projectes en els que hem col·laborat:
-

12.000 € al Projecte Educatiu de Laia Foundation.

-

4.000 € al Projecte Educatiu que GEA XXI porta a terme a Addis Abeba.

-

15.000 € a Metges sense Fronteres per a l’emergència de desnutrició al Níger.

-

3.500 € al Projecte Ari de l’Hospital Clínic.

-

569 € al Projecte “Cap Plat Buit a Canet” que GEA XXI ja porta a terme en solitari.

També explica les partides pressupostades que finalment no es van fer servir:
-

Els 10.000 € al projecte “Cap Plat Buit a Canet” no s’han gastat perquè els Serveis Socials han
continuat sense mostrar cap interès en utilitzar-los i ens han continuat ignorant com sempre han
fet. Tal i com es va comentar a l’anterior assemblea, aquest era el nostre últim intent i, si tot
seguia igual, ens dedicaríem a ajudar directament a les famílies canetenques que ens demanessin
ajut, sempre i quan poguéssim corroborar que veritablement estan passant un mal moment. El
2016 vam ajudar a tres famílies i el cost dels aliments que han necessitat rebre per part nostre ha
estat tan sols de 569 €.

El balanç 2016 s’aprova per unanimitat: 15 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
4.- Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2016.
El President presenta l'estat de comptes del 2016. Explica que en les campanyes de sensibilització hem
tingut unes despeses de 6.813,50 € i en els projectes que hem subvencionat n’hem tingut unes de 35.069 €.
En total les despeses han estat de 41.882,50 €. Com el total del recapte ha estat de 37.547,64 €, ens queda un
saldo negatiu de 4.334,86 €.

A 01.01.2016 teníem un saldo acumulat de 43.154,76 € i restant-li el dèficit dels 4.334,86 €, a 31.12.2016
tenim un saldo acumulat de 38.819,90 € als bancs d’aquí. Si tenim en compte que a l’Índia hi tenim 13.115
€, GEA XXI té a 31.12.2016 un saldo de 51.934,90 €.
Els comptes de l’exercici 2016 s’aproven també per unanimitat: 15 vots a favor, cap vot en contra i cap
abstenció.
5.- Presentació del balanç de totes les col·laboracions entre 2001 i 2016.
a) Fons d’Estabilitat Social amb la Fundació Vicenç Ferrer.
b) Projectes propis de GEA XXI a l’Índia amb en Thomas i a Rani.
c) Microcrèdits per a les dones de Vedanthangal amb Laia Foundation.
d) Projecte Educatiu amb Laia Foundation
e) Col·laboració en emergències humanitàries amb Metges sense Fronteres.
f) Projecte propi “Cap Plat Buit a Canet”.
g) Projecte ARI de l’Hospital Clínic.
h) Col·laboració amb la Fundació Els Garrofers.
i) Col·laboració amb Catalunya-Casamance.
El President mostra a través de la web de GEA XXI com es poden consultar tots els projectes que s’han
subvencionat des dels inicis fins l’actualitat i anima els socis a mantenir-se al dia de les activitats i projectes
de GEA XXI consultant la web www.geaxxi.org.

6.- Presentació de propostes de col·laboració 2017.
a) Projectes educatius a Etiòpia i a l’Índia:
El President proposa a l’assemblea de continuar subvencionant amb 12.000 € les escoles de reforç de Laia
Foundation. Mostra el lloc de la web de GEA XXI on es pot consultar l’informe que en Lluís Compte, director
de Laia Foundation, ens envia cada any per mantenir-nos informats de l’evolució d’aquest nens i nenes i
mostrar-nos la importància del reforç escolar per tirar endavant els seus estudis i obrir-se les portes a un futur
millor.
El President proposa també destinar 5.000 € pel manteniment i estudis de 7 dels 12 nens i nenes que encara
tenim estudiant a Addis Abeba, Etiòpia, i dels que GEA XXI es va fer càrrec fa dos anys, deslliurant d’aquesta
responsabilitat als socis que ho havien estat fent de forma personal des del 2007.
b) Emergències humanitàries 2017:
El President explica que el Consell Municipal de Cooperació encara no ha decidit amb quina Emergència
Humanitària col·laborarà aquest any, però que GEA XXI proposarà el projecte que ha rebut de Metges sense
Fronteres per col·laborar amb ells en els camps de refugiats que la comunitat Rohingya està ocupant a
Bangladesh, fugint de la violència extrema que estan patint a Myanmar. És un dels projectes més urgents que
MSF ha d’afrontar aquest 2017 i seria un bon repte poder-hi col·laborar amb 15.000 € si som capaços
d’arribar-hi.
c) Projecte “Cap Plat Buit a Canet”:
El President demana poder destinar 2.000 € a ajudar directament a les famílies canetenques que ens demanin
ajut i puguem corroborar que veritablement estan passant un mal moment.

7.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2017.
El President presenta el pressupost del 2017, basat en les campanyes habituals de GEA XXI i les noves
propostes de col·laboració que s’acaben de comentar:
1.- Destinar 12.000 € al Projecte Educatiu de Laia Foundation.
2.- Destinar 5.000 € al Projecte Educatiu que GEA XXI porta a terme a Addis Abeba.
3.- Destinar 15.000 € a l’emergència humanitària que determini el Consell Municipal de Cooperació
per aquest any 2017.
4.- Destinar 2.000 € al projecte “Cap Plat Buit a Canet” per poder ajudar directament a famílies
canetenques que ens demanin ajut i veritablement el necessitin.
El pressupost s’aprova també per unanimitat: 15 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
8.- Renovació de càrrecs de Junta i elecció dels càrrecs vacants.
El President recorda que, tal i com marquen els estatuts, cada cinc anys toca renovar o reelegir els càrrecs de
la Junta Directiva de l’entitat i aquest any toca fer-ho. La junta que ha regit l’entitat aquests darrers cinc anys
ha estat constituïda pels següents càrrecs i representats:
President: Tomàs Jover Noguera
Secretària: Marta Rovira Gabarró
Tresorer: Àlex Roig Pascual
Vicepresident: Jordi Planet Planas
Vocal: Joan Estany Pimàs
Vocal: Susana Martínez Bernabé
Vocal: Marc Arenas Ruíz
Vocal: Laura García Ros
Vocal: Elisa Isabel Vadillo de Haro
El President pregunta als assistents si hi ha algú que vulgui entrar a formar part de la Junta Directiva per
renovar algun dels càrrecs, però davant l’evidència de que no s’alça cap mà, proposa renovar tots els càrrecs
vigents pels propers cinc anys. Tots els socis hi estan d’acord i per unanimitat es prorroguen pels propers cinc
anys tots els càrrecs vigents: 15 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
9.- Comissions per a les diverses tasques de GEA XXI i nomenament de responsables.
El President proposa que la primera persona de cada llista esdevingui la responsable i la resta de voluntaris
que s’hi apuntin esdevinguin els ajudants. Tots els assistents hi estan d’acord i finalment les comissions i les
responsabilitats queden repartides de la següent manera:
1.- Carnaval: Susi Martínez, Jordi Planet i Josep Cortès.
2.- Sant Jordi: Jordi Planet, Marta Rovira i Maria Rovira.
3.- Vinafelindi: Josep Cortès, Jordi Planet i Marta Rovira.
4.- Dia de la Creu: Marta Rovira, Maria Rovira i Jordi Planet.
5.- Holi: Josep Cortès, Marta Rovira i Jordi Planet.
6.- Fira Misericòrdia i Modernista: Teresa Martí, Marta Rovira i Maria Rovira.
7.- Fira Santa Llúcia: Marta Rovira, Maria Rovira i Teresa Martí.
8.- Loteria de Nadal: Josep Cortés.
9.- Fires de segona mà: Jordi Planet, Maria Rovira i Ferran Bayés
10.- Paradeta llibres de segona mà: Jordi Planet i Ferran Bayés.
11.- GEAtre: Marta Hernández, Montse García, Emma Bazzo i Mireia Ros.

12.- Consell Municipal de Cooperació: Josep Vallès, Jordi Planet i Josep Cortés.
13.- Comunicació i WEB: Jordi Planet i Raffaello Ducheschi.
14.- Relacions amb l'Ajuntament: Josep Vallès, Josep Cortés i Jordi Planet.
15.- Rebuts Socis: Marc Arenas i Míriam Soria.
16.- Comptabilitat: Àlex Roig Pascual, Jordi Planet Nogueras i Jordi Planet Planas.
17.- Assessoria Fiscal: Joan Estany.
Aquest repartiment de responsabilitats queda aprovat per unanimitat: 15 vots a favor, cap vot en contra i cap
abstenció, però, constatant que moltes d’elles recauen en les mateixes persones, el President anima els socis
i les sòcies assistents que l’ajudin a motivar a altres membres de l’entitat per a que prenguin alguna de les
responsabilitats i aquestes quedin una mica més ben repartides.
10.- Precs i preguntes.
No hi ha més precs i preguntes i finalment el President anima una vegada més a tots els assistents a
compartir amb familiars i amistats els petits granets de sorra que GEA XXI va aconseguint any rere any per
animar més persones a donar suport a l’entitat, fent-se socis o col·laborant de la manera que els vingui de
gust.
Sense cap altre particular es dóna per acabada l’assemblea a les 22:45 hores.
Tomàs Jover Noguera

Marta Rovira Gabarró

