ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL DIVENDRES 6 D’ABRIL DE 2018
Comença l’assemblea, en segona convocatòria, a les 20:30h. del divendres 6 d’Abril del 2018. 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 19 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: 19 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
3.- Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç 2017.
El President explica el balanç de les campanyes del 2017. 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 39.287,91, 1.740 € més que l’any anterior, gràcies als recaptes extraordinaris de GEAtre. Les
despeses també han estat molt similars, 7.959,05, 1.145 € més que l’any anterior, però proporcionalment han
estat bastant menors si considerem que hi van haver 2.834,14 € de compres a l’Índia. Finalment han quedat
31.328,86 € nets pels projectes que subvencionem.
El President explica els 38.106,67 € pressupostats que s’han destinat als projectes en els que hem
col·laborat:
-

12.000 € al Projecte Educatiu de Laia Foundation.

-

8.500 € 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.

- 1.500 € de col·laboració amb la casa d’acollida Saras Trust d’Ooty, a Índia.
-

1.106,67 € al Projecte “Cap Plat Buit a Canet” que GEA XXI ja porta a terme en solitari.

El balanç 2017 s’aprova per unanimitat: 19 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
4.- Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2017.
El President presenta l'estat de comptes del 2017. Explica que en les campanyes de sensibilització hem
tingut unes despeses de 7.959,05 € i en els projectes que hem subvencionat hem tingut unes despeses de
38.106,67 €. En total hem tingut unes despeses de 46.065,72 € i uns ingressos de 39.287,91 €, per tant ens ha
quedat un saldo negatiu de 6.777,81 €.
A 01.01.2017 teníem un saldo acumulat de 51.934,90 € i restant-li el dèficit dels 6.777,81 €, a 31.12.2017
tenim un saldo acumulat de 45.157,09 €, dels quals 32.684,05 € estan en bancs d’aquí i 12.473,04 € en un
banc d’Índia.
Els comptes de l’exercici 2017 s’aproven també per unanimitat: 19 vots a favor, cap vot en contra i cap
abstenció.

5.- Presentació del balanç de totes les col·laboracions entre 2001 i 2017.
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 amb la casa d’acollida i formació professional Saras Trust a Ooty.
f) Col·laboració en emergències humanitàries amb Metges sense Fronteres.
g) Projecte propi “Cap Plat Buit a Canet”.
h) Projecte ARI de l’Hospital Clínic.
i) Col·laboració amb la Fundació Els Garrofers.
j) 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 de GEA XXI fins a l’actualitat i anima els socis a mantenir-se al dia de les
activitats i projectes de GEA XXI consultant la web www.geaxxi.cat

6.- Presentació de propostes de col·laboració 2018.
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 mantenir la col·laboració de 1.500 € amb la casa d’acollida i formació professional
Saras Trust a Ooty. Recorda que aquesta col·laboració serveix per cobrir el 50 % del lloguer anual de la
casa. El govern cobreix l’altre 50 % i d’aquesta manera tot el que elles aconsegueixen recaptar per altres
bandes va destinat als tallers i necessitats de les nenes i dones que tenen acollides, però al menys tenen
garantit el sostre i unes habitacions dignes, doncs el que més les preocupava era no poder cobrir el lloguer i
que les acabessin desnonant algun dia.
El President també recorda que aquest any no caldrà destinar cap partida pel manteniment i estudis dels 5
nens i nenes que encara tenim estudiant a Addis Abeba, Etiòpia, perquè els 8.500 € que els varem enviar el
2017 cobrien els seus pressupostos tant del 2017, com del 2018.
b) Emergències humanitàries 2018:
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 contra la desnutrició a Nigèria. És un dels projectes més urgents que MSF
ha d’afrontar aquest 2018 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”:
Després de 10 anys d’haver estat oferint els nostre ajut als serveis socials, tant econòmicament per a la
compra d’aliments frescos, com a nivell de voluntariat i constatar any rere any la impossibilitat de poder
coordinar cap mena d’acció amb ells, el President proposa seguir actuant com els darrers anys, en els que
GEA XXI ha estat ajudant directament a les famílies canetenques que ens han vingut a demanar ajut i hem
pogut corroborar que veritablement estan passant un mal moment. Demana poder destinar 2.000 € a aquest
projecte propi de “Cap Plat Buit a Canet”.

7.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2018.
El President presenta el pressupost del 2018, 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 1.500 € al Projecte de la casa d’acollida i formació professional de Saras Trust a Ooty.
3.- Destinar 15.000 € a l’emergència humanitària que determini el Consell Municipal de Cooperació
per aquest any 2018.
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: 19 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.

8.- 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 22:30 hores.
Tomàs Jover Noguera

Marta Rovira Gabarró

