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ASSEMBLEA ANUAL CCAR
26 de juny de 2019

Assistents: Miguel Pajares, Rosa Añó, Anna Figueras, Pascale Coissard i
Estel·la Pareja
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’ordre del dia
Aprovació de l’acta de l’assemblea anual de 2018
Renovació Junta Directiva
Memòria activitats 2018
Comptes 2018 i auditoria anual
Activitats 2019
Previsió dels comptes 2019
Precs i preguntes

Miguel Pajares, en qualitat de president, dóna la benvinguda a l’assemblea.
1. S’aprova per unanimitat l’ordre del dia.
2. S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea anual del 2018.
3. Es ratifiquen les components de la junta directiva per unanimitat, sent
aquests:
Presidència: Miguel Pajares
Secretaria: Estel·la Pareja
Tresorera: Pascale Coissard
Vocals: Anna Figueras, David Moya, Rosa Añó
4. Es presenta la Memòria d’activitats 2018, que ha estat prèviament enviada.
S’aprova per unanimitat.
5. Es presenten els comptes 2018, així com l’auditoria de comptes. És el
tercer any que els comptes s’auditen i que es poden passar per validació de
l’assemblea.
L'informe de l'auditoria ha estat molt favorable i s'ha conclòs que els comptes
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de
la situació financera de l’Entitat.
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S'ha valorat positivament també que l'associació disposa de controls per
minimitzar la possibilitat d'incórrer en errors, la qual cosa indica que
l'associació està entrant en un procés de consolidació.
El Patrimoni de l'associació continua augmentant i actualment és de
147.309,40 €.
6. Respecte als projectes 2019 es subratllen els següents elements:
Els projectes d’atenció a les persones refugiades i migrades s’amplien i
consoliden. Són projectes complementaris al programa estatal executat per
CEAR. Es compta amb Benvingudes Refugiades a Sant Boi, El Prat i Gavá,
Tenderol a Sabadell i Nausica a Barcelona
Respecte als projectes de l’àrea d’incidència política i social, Pascale Coissard,
explica que es continua amb les línies de:
-

Incidència política
Incidència social
Formació
Participació

Es fa un repàs al document adjunt a la convocatòria respecte projectes.
S’aprova per unanimitat.
7. Es presenta la previsió dels comptes per al 2019. Es repassen els
documents adjunts.
S’aproven per unanimitat.
8. Precs i preguntes. No hi ha cap prec i cap pregunta.
Es dóna per finalitzada l’Assemblea General 2019 de la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat.

