ALGEMESÍ SOLIDARI – ASSEMBLEA 2015
Patronat (Plaça Organista Cabanilles, 1)
27 de març de 2015 a les 20h.
Assistents: 87 persones (socis i no socis)
Reunits els presents, iniciem la 3ª Assemblea de l’associació, donant la benvinguda i presentant
els membres de la Junta d’Algemesí Solidari. S’informa de la renovació de Junta que s’anuncia al
punt corresponent.
Marifina Galbis, en qualitat de secretària, condueix l’Assemblea, donant pas a l’ordre del dia. La
variem per a que intervinga de forma seguida primer Pere Carbonell i després Xavi Ferragut.
1. Lectura de l’acta 2014
No la llegim en veu alta. Indiquem que hi ha 2 còpies a la taula d’inscripcions i quotes per a
qui desitge llegir-la.
2. Estat de comptes 2014
Pere Carbonell, en qualitat de tresorer, presenta amb projeccions els comptes de
l’associació desglossats de l’exercici 2014, ingressos i despeses.

Ingressos

Quotes socis

2.500

Ajudes i subvencions

62.770

Ajuntament Algemesí. Subvenció a A.S.

6.270

Ajuntament Algemesí. Aportació econòmica ESCOLA

25.000

Càritas Maux - Cooperació Internacional. Aportació econòmica
ESCOLA

6.500

Universitat de València. Sol. Ajuda projecte ESCOLA

25.000

Donatius

1.400

Aportació viatge voluntaris Burkina

16.600

Aport. Voluntaris Camp de Treball juvenil

7.500

PROJECTE ESCOLA. Aportació voluntaris

9.100

PROJECTE ESCOLA. Aportació econòmica "Projecte
execució"

5.500

PZ, MOU-TE, (paella, donatius, Inscripcions)

4.500

TOTAL…

93.270
Despeses

Despeses produïdes pels voluntaris Camp de treball
juvenil

9.000

Despeses en reunions/trobades/encontres

295

Mat. sensib. i difusió: PZ i MOU-TE

1.700

Mat. sensib. i difusió: DIVERSOS

800

PROJECTE ESCOLA. Fase 1: 22.100,- + 59.375,-

81.475

TOTAL…

93.270

Pere comenta que a l’Associació, els voluntaris que participen als camps de treball no
generen cap despesa, ja que cadascú contribueix al viatge amb 500 €.

L’Assemblea aprova el resultat de comptes de l’exercici 2014.
3. Pressupost 2015.
Pere també ens informa del pressupost per al 2015.
Ingressos
Quotes socis

2.500

Ajudes i subvencions

57.770

Ajuntament Algemesí. Subvenció a A.S.

6.270

Ajuntament Algemesí. Aportació econòmica ESCOLA

20.000

Càritas Maux - Cooperació Internacional. Aportació econòmica
ESCOLA
Universitat de Valencia. Sol. Ajuda projecte ESCOLA

6.500

25.000

Donatius

1.400

Aportació viatge voluntaris Burkina

16.600

Aport. Voluntaris Camp de Treball juvenil

7.500

PROJECTE ESCOLA. Aportació voluntaris

9.100

PROJECTE ESCOLA. Aportació econòmica "Projecte
execució"

5.500

PZ, MOU-TE, (paella, donatius, Inscripcions)

4.500

TOTAL…

88.270

Despeses
Depeses produïdes pels voluntaris Camp de treball
juvenil

9.000

Despeses en reunions/trobades/encontres

295

Mat. sensib. i difusió: PZ i MOU-TE

1.700

Mat. sensib. i difusió: DIVERSOS

800

PROJECTE ESCOLA. Fase 1: 22.100,- + 54.375,-

76.475

TOTAL…

88.270

Pere explica l’auditoria externa de la Fundación Lealtad per ser fiables com a ONG i poder-nos
desgravar.
L’Assemblea aprova el pressupost de 2015.
4. Memòria d’activitats 2014
Xavi Ferragut, en qualitat de president, mostra amb projecció les activitats realitzades
durant el 2014:
Setmana d’Àfrica, Expo-Algemesí, Sopar solidari, III Jornada de Formació, Càtedra Unesco,
Exposició fotogràfica al Casino i a Burkina Faso, CdTBn14 agost (campament), Concert de
Piano i la presentació del CdTB14 d’estiu en novembre.
L’Assemblea aprova la memòria d’activitats 2014.
5. Previsió d’activitats i projectes 2015
Xavi continua amb les activitats i els projectes previstos per al 2015.
Camp de treball 2015, Expo-Algemesí, Sopar Solidari, IV Jornada de Formació, Projecte
escola de secundària, Pobresa Zero i Projecte Solidari al poble (Horta ecològica urbana).
Se dóna pas a Raül Hurtado que explica el nou disseny de la web de l’Associació amb
imatges. Un nou espai per informar, compartir i apropar.
Amb fotos i un vídeo que visualitzem al sopar, 2 dels voluntaris del recent camp de treball
de març 2015 ens conten l’experiència. Juanvi Maravilla i Juan Carlos Ferragud.
Ens expliquen que ha estat un viatge de 10 dies molt profitós i amb bones sensacions, ple
de reunions, visites i papers per a l’Escola de Secundària.
L’equip que viatgen són: Mariano Clemente, Juanvi Maravilla, Pere Carbonell, Juan Carlos
Ferragud i Xavi Ferragut.
Una part de preparació del papeleo; permisos, dotació (material, profes…), presentació del
projecte, ubicació del solar, rejoles de fang i constructors. Sobre la construcció, la primera
idea era la participació directa de la gent de Baasneere, però per a la primera fase del
pressupost és complicat).

Se realitzen visites a la Universitat, el Bisbat i l’Ajuntament de Kaya, on es signa el conveni
de col·laboració reunits també amb l’inspector d’Ensenyament.
L’escola és molt necessària, hi ha una previsió per començar en octubre i fer la 1ª fase en 4
mesos.
Juanvi comenta que faltava aterrar a la realitat per vore des de l’altre prisma el projecte, i
efectivament calen alguns canvis i noves idees:
-

-

El sistema educatiu ha canviat. El nostre col·legi no s’adapta als perfils educatius
actuals.
El sistema constructiu revisat amb Albert Faus ha fet que s’aprengueren i se
detectaren els punts dèbils i els forts: visita a la fàbrica de rajoles i a un parell de
constructors.
Adaptar materials (el formigó és igual o més car que a Espanya). Posarem pedra i
més materials locals.
Se construirà l’edifici i després se durà a terme la formació en paral·lel. La gent
del poble pot portar materials, aportarà on està el constructor.
Muntar un curset de BTC a Algemesí.

L’Assemblea aprova la proposta d’activitats i projectes per al 2015.
6. Canvi de Junta
Hi ha renovació i canvi d’alguns membres de la Junta, seguint els Estatuts que recomanen
que es produïsca cada 4 anys. S’anuncia:
Daniel Puertos García (vicepresident) i Marifina Galbis Mont (secretària) ixen per donar pas
a Juan Miguel Miralles com a vicepresident i Laia Ferrís Oltra com a nova secretària.
Continuen Xavi Ferragut com a president, Pere Carbonell com a tresorer i en qualitat de
vocals; Xelo Sanchis Borràs, Vicen Toldrà Ferragud i Juan Carlos Ferragud Adam.
Entren nous vocals: Quim Matalí, Rosabel Ferragut i Alba Jover.

7. Precs i preguntes
Joan Nàcher ens convida a participar en la pròxima fireta intercultural on podem estar
presents.

Després, sopar per a tots els assistents que volen quedar-se.

