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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ SERVEI
DE SUPORT AL DOL DE PONENT
LLOC: Carrer de Sant Joan, 28 Entresol. Tàrrega.
DATA: Dissabte, 10 de febrer de 2018.
HORA: D’11 a 13 hores.
Es reuneix l’assemblea general presidida per Myriam Lorenzo Rodríguez, com a presidenta de
l’associació, amb l’assistència de 7 socis i Begoña Giménez com a tècnica, en única
convocatòria.
Obre la reunió el President de l’Associació Myriam Lorenzo per donar la benvinguda als
assistents i agraint la seva presencia i a continuació donar veu a la vicepresidenta que
desenvolupa els diferents punts de l’ordre del dia.
Segons l’ordre del dia previst, es tracten els següents punts:
-

Es presenta el balanç econòmic de 2017 (veure annex 1). Es denota el gran pes que
tenen les subvencions en els ingressos i la gran dependència que això suposa per a
l’entitat. S’aprova el balanç amb tots els vots a favor, cap en contra i cap abstenció. Es
formula l’objectiu de buscar alternatives per no dependre tant dels diners públics. Com
que la formació és una possible via de finançament, l’assemblea aprova realitzar un
canvi en els seus estatuts i afegir com a objectiu clau de l’entitat oferir formació a
professionals de l’àmbit de la salut i sòcio-educatiu per l’adquisició de coneixements i
habilitats per acompanyar en el dol.

-

Es presenta un resum de les activitats realitzades durant 2017 (veure annex 2). Es
presenta un resum de dades estadístiques. S’explica com es financen els serveis, de
manera que els usuaris fan una aportació del 30% i el 70% restant es paga amb les
subvencions, donatius d’empreses i les quotes dels socis. S’aprova la memòria del 2017
amb tots els vots a favor, cap en contra i cap abstenció

-

Es presenta una proposta de pressupost econòmic per al 2018 (annex1) amb una
despesa prevista de 41.500€ i uns ingressos previstos de 40.800€. La diferència, si es
donés, entre ingressos i despeses es cobrirà amb el superàvit aconseguit en 2017 i amb
els fons propis de l’entitat. El pressupost per a 2018 és aprovat amb tots els vots a favor,
cap en contra i cap abstenció

-

Es presenta la proposta d’activitats per al 2018. Destacaria com a novetat un concurs de
fotografia. La proposta per a 2018 és aprovada amb tots els vots a favor, cap en contra i
cap abstenció. Es pregunta si a banda d’aquestes activitats es continuen desenvolupant
els projectes posats en marxa en anys anteriors, i es respon afirmativament: “Dones en
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xarxa”, ”Pedagogia positiva per a la vida i la mort” i “Dóna’m la mà, mira’m als ulls” són
els tres projectes en actiu.
-

S’informa que en l’actualitat l’associació té un total de 63 socis, els quan fan una mitja
d’aportacions de 42€ anuals. Els assistents exposen la necessitat de treballar més el
sentiment de soci, oferint més informació i realitzant algun acte de tipus més social.
L’assemblea aprova fer una trobada social per al 2018.

-

Com a darrer punt, es realitza una renovació de la junta directiva. Myriam Lorenzo
explica la dimissió com a vocal de Cristina Ruiz per escrit, qui no assisteix a l’assemblea.
Per motius personals i de salut, també dimiteixen Carme Cairó, secretària de la Junta
Directiva, tot i que continuarà com a voluntària a l’entitat. Finalment, dimiteix la
presidenta Myriam Lorenzo, donat que porta des de la fundació de l’entitat ocupant
diferents càrrecs i considera convenient una renovació de persones a la Junta Directiva.
L’assemblea accepta totes les dimissions i es presenten per càrrecs de Junta Núria Otero
i Magda Sirvent. S’aprova per unanimitat que formin part de la nova junta, la qual queda
constituïda de la següent manera: Gemma Asensio, presidenta; Núria Otero, tresorera i
Magda Sirvent, secretària.

-

En el torn de paraules, la sòcia Elisabeth reflexiona sobre la importància d’informar de
les activitats amb temps per poder organitzar les agendes. El soci Xavier Sebé agraeix
l’apertura informativa que s’està produint en el darrer any. Gemma Asensio explica que,
gràcies a les sessions de l’assessorament rebut en el projecte “Obrim Portes”, per a la
millora de la participació interna i la qualitat democràtica de les entitats, la nostra
associació està fent un esforç per millorar en aquests aspectes.

Gemma Asensio, com a nova presidenta, dóna per acabada la sessió i termina amb unes
paraules d’agraïment a Myriam Lorenzo i Carme Cairó per la seva feina. Se’ls hi ha
lliurament d’unes flors com a detall.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual com a secretària
estenc la present acta i que firmen les presidentes sortint i entrant i les secretàries sortint
i entrant.
Myriam Lorenzo

Carme Cairó

Presidenta sortint

Secretària sortint

Gemma Asensio

Magda Sirvent

Presidenta entrant

Secretària entrant
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