ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL DIVENDRES 17 DE JULIOL DE 2020
Comença l’assemblea, en segona convocatòria, a les 20:00h. del divendres 17 de juliol de 2020. 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 24 socis i dues delegacions de vot dels socis Rafael Jurado Márquez i Gabriel Jurado
Ibáñez en favor del President Tomàs Jover.
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 pregunta si han llegit l’acta de l’assemblea 2019 que es
va fer arribar a tothom per correu electrònic i si algú en vol fer alguna esmena. Tothom es mostra d’acord amb
l’acta i queda aprovada per unanimitat: 26 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.

3.- Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç 2019.
El President explica el balanç de les campanyes del 2019. Comenta que han tornat a ser prou exitoses i que
s'ha assolit un recapte similar als millors anys que hem tingut. Les campanyes de sensibilització han recaptat
42.749 €, 3.817 € més que l’any anterior. Les despeses han estat molt similars a les habituals, 6.182 €.
Finalment han quedat 36.567 € nets pels projectes que subvencionem.
El President explica els 39.664 € pressupostats que s’han destinat als projectes en els que hem col·laborat:
- 12.000 € al Projecte Educatiu de Laia Foundation.
4.000 € per l’escolarització i uniformes de 60 nenes a Anantapur.
- 10.000 € a Metges sense Fronteres per a la desnutrició a Yemen.
5.000 € al Projecte de Família Hetauda al Nepal.
5.412 € al Projecte Educatiu que GEA XXI porta a terme a Addis Abeba.
- 1.500 € de col·laboració amb la casa d’acollida Saras Trust d’Ooty, a Índia.
- 1.752 € al Projecte “Cap Plat Buit a Canet” que GEA XXI ja porta a terme en solitari.
El balanç 2019 s’aprova per unanimitat: 26 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.

4.- Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2019.
El President presenta l'estat de comptes del 2019. Explica que en les campanyes de sensibilització hem tingut
unes despeses de 6.182 € i en els projectes que hem subvencionat hem tingut unes despeses de 39.664 €. En
total hem tingut unes despeses de 45.846 € i uns ingressos de 42.749 €, per tant ens ha quedat un saldo negatiu
de 3.097 €.
A 01.01.2019 teníem un saldo acumulat de 52.083 € i restant-li el dèficit dels 3.097 €, a 31.12.2019 tenim un
saldo acumulat de 48.986 €, dels quals 43.513 € estan en bancs d’aquí i 5.473 € en un banc d’Índia.
Els comptes de l’exercici 2019 s’aproven també per unanimitat: 26 vots a favor, cap vot en contra i cap
abstenció.

5.- Presentació del balanç de totes les col·laboracions entre 2001 i 2019.
1.- Fons d’Estabilitat Social amb la Fundació Vicenç Ferrer.
2.- Projectes propis de GEA XXI a l’Índia amb en Thomas i a Rani.
3.- Microcrèdits per a les dones de Vedanthangal amb Laia Foundation.
4.- Projecte Educatiu amb Laia Foundation.
5.- Escolarització i uniformes de 61 nenes a Anantapur.
6.- Col·laboració amb la casa d’acollida i formació professional Saras Trust a Ooty.
7.- Projecte Educatiu que GEA XXI porta a terme a Addis Abeba.
8.- Projecte de Família Hetauda al Nepal.
9.- Col·laboració en emergències humanitàries amb Metges sense Fronteres.
10.- Projecte propi “Cap Plat Buit a Canet”.
11.- Col·laboració amb la Fundació Els Garrofers.
12.- Col·laboració amb el Projecte ARI de l’Hospital Clínic.
13.- Col·laboració amb Catalunya-Casamance.
El President pregunta als socis si han revisat els diversos links de la convocatòria on gràcies a la web de GEA
XXI es poden consultar tots els projectes que s’han subvencionat des dels inicis 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 2020:
a) Projectes educatius a Etiòpia, a l’Índia i a Nepal:
El President proposa a l’assemblea de continuar subvencionant amb 12.000 € les escoles de reforç de Laia
Foundation. En el link corresponent que s’ha facilitat de la web de GEA XXI 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 obrirse 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 fonts de
finançament 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 explica que, a causa de la pandèmia, l’escola índia Vinaya Kumar Aided High School, amb qui
vam col·laborar l’any passat subvencionant les matrícules de 61 alumnes i els seus uniformes escolars, en
aquests moments porta ja més de cinc mesos tancada a causa de les mesures de confinament a l’Índia i per
tant, de moment no hi ha possibilitats de col·laborar-hi.
El President recorda que el 2018 vam acordar col·laborar amb 10.000 € amb la l’ONG Nepalesa Família
Hetauda. Ens demanaven ajut per a la compra d’un terreny y la construcció d’un Centre d’Acollida pels nens
i nenes discapacitats que viuen massa lluny del Centre de Escolar que han creat per ajudar-los a desenvoluparse. Els seus pares no els hi poden portar i un Centre d’Acollida en el que poguessin viure entre setmana seria
la solució ideal per a que aquests nens i nenes poguessin rebre una educació. Vam acordar aportar 5.000 € per
ajudar-los en la compra del terreny i 5.000 € més per ajudar-los en la construcció de la Casa d’Acollida. El
passat 2019 vam col·laborar amb els primers 5.000 € i ja disposen del terreny i proposa que aquest 2020 s’hi
aporti la segona partida de 5.000 € per ajudar-los a iniciar la construcció del Centre d’Acollida.

El President també proposa destinar 4.500 € de pressupost al Projecte Propi de beques pels nois i noies que
estem ajudant amb els seus estudis i manteniment a Etiòpia. Recomana especialment veure el link d’aquest
projecte, doncs és un dels més emotius que tenim i un dels que ens fa sentir també més orgullosos per com
aquests nois i noies estan aprofitant aquesta oportunitat.
b) Emergències humanitàries 2020:
El President explica que a causa de les mesures restrictives que estem vivint el Consell Municipal de
Cooperació encara no s’ha reunit per decidir en quina Emergència Humanitària col·laborarà aquest any i
planteja als socis i sòcies què els semblaria si GEA XXI proposés destinar els recursos del CMCC als Serveis
Socials de Canet per ajudar-los a pal·liar, en la mesura del possible, l’increment de vulnerabilitats socials que
està generant la pandèmia.
Alguns socis i sòcies intervenen per a comentar i recolzar aquesta mateixa idea, però el President adverteix
que tampoc serà tan fàcil com sembla, doncs al ser un Consell Municipal de Cooperació Internacional és
possible que els estatuts ens obliguin a destinar els recursos a la cooperació internacional. El president es
compromet a exposar la proposta de GEA XXI en el proper plenari del CMCC i en cas de que, d’acord amb
els estatuts del CMCC, l’interventor no ho permetés, proposa com alternativa la d’enviar a un projecte de
Cooperació Internacional tan sols els 4.500 € que hi aporta l’Ajuntament, els únics que l’interventor pot
fiscalitzar, i destinar la quantitat restant que hi aportem les entitats als Serveis Socials de Canet.
Després de vàries intervencions s’acorda intentar que els 10.000 als que es podria arribar entre l’Ajuntament
i les entitats vagin destinats a col·laborar amb els Serveis Socials de Canet i que si finalment això no fos
possible, es destinin 4.500 € a un projecte de Cooperació Internacional i 5.500 € als Serveis Socials de Canet.
c) GEAliments: Projecte “Cap Plat Buit a Canet”:
El President explica que GEA XXI ja porta 4 anys ajudant directament a les famílies canetenques que ens han
vingut a demanar ajut i hem pogut constatar que veritablement estan passant un mal moment. Preveient
l’augment de les famílies vulnerables a causa de la pandèmia, el president demana poder augmentar a 5.000 €
el pressupost d’aquest projecte propi de “Cap Plat Buit a Canet” per poder seguir donant recolzament a
famílies que per diversos motius no reben ajut dels Serveis Socials.
El President també explica que GEA XXI va sol·licitar una convocatòria d’entitats per fer una pluja d’idees
cara a elaborar una sèrie de propostes que poguessin ajudar a fer front a la crisis econòmica i social que
patirem al llarg dels propers anys com a conseqüència d’aquesta pandèmia. GEA XXI va aportar vàries
propostes que prèviament s’havien debatut entre alguns membres de l’entitat i semblava que els Serveis
Socials de Canet obrien la porta a que hi poguéssim col·laborar. Vam pensar que el millor seria començar a
poc a poc i per alguna activitat de la que ja en tinguéssim experiència i, a mida que les anéssim consolidant,
ja n’aniríem introduint d’altres. Finalment, en l’última reunió amb els Serveis Socials es va acordar
començar per reprendre els recaptes d’aliments el primer o segon dissabte de cada mes davant els principals
supermercats de Canet i es va acordar de fer el primer recapte el dissabte 5 de setembre.
7.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2020.
El President presenta el pressupost del 2020, basat en les campanyes habituals de GEA XXI que malgrat la
pandèmia podrem mantenir gràcies als fons que encara tenim:
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 10.000 € a l’emergència humanitària que determini el Consell Municipal de Cooperació
per aquest any 2020 i que esperem que puguin ser les famílies que estan atenent els Serveis Socials.

4.- Destinar 4.500 € al Projecte Propi de beques pels nens i nenes que estem ajudant a Etiòpia.
5.- Destinar 5.000 € al projecte “Cap Plat Buit a Canet” per poder ajudar directament a famílies
canetenques que ens demanin ajut i es trobin veritablement en situacions de vulnerabilitat.
6.- Destinar 5.000 € al Projecte Casa d’Acollida de Família Hetauda.
Aquest pressupost del 2020 planteja uns ingressos de 28.684 €, unes despeses de 870 € i unes col·laboracions
a projectes de 38.000 €. Es planteja un dèficit d’activitats del 2020 de 10.186 €. Tot i així, sent prudents i amb
un pressupost d’ingressos mínims, a finals del 2020 encara mantindríem un saldo positiu de 38.800 € que, en
el pitjor dels casos, ens permetria poder mantenir un any més totes les nostres col·laboracions malgrat la crisis.
Finalment també s’aprova el pressupost per unanimitat: 26 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.

8.- Precs i preguntes.
En Jordi Planet Planas exposa que la CEAC (Coordinadora per l’Emergència Ambiental a Canet) ha creat un
decàleg que està compartint amb totes les entitats del poble per veure quantes d’elles hi estarien d’acord i els
vindria de gust adherir-se a la Coordinadora. En Jordi ja ens havia compartit el decàleg i la majoria dels
assistents l’havíem llegit.
També hi ha haver unanimitat per a que GEA XXI s’adherís a la Coordinadora per a col·laborar i donar-los
suport en el que ens fos possible: 26 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
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 21:30 hores.
Tomàs Jover Noguera

Marta Rovira Gabarró

