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ASSEMBLEA ANUAL CCAR  

17 de setembre de 2020 

 
Asistents:  

Estela Pareja, Tània Corrons, Rosa Anyo, Joan Reventós, Miguel Pajares, 
Mariana Cantero, David Moya, Silvia Juventeny, Oriol Vallés 
 

 
Ordre del dia  

 
1. Aprovació de l’ordre del dia 

   

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anual de 2019  
 

3. Ratificació o modificació Junta Directiva 
 
4. Modificació estatuts assemblees virtuals  

 
5. Memòria activitats 2019  

  
6. Memòria econòmica 2019 i Informe auditoria anual 2019 

 

7. Activitats i projectes 2020 
 

8. Previsió dels comptes 2020 
 

9. Petició a JD d'estudiar i elaborar proposta acord CEAR/CCAR 
 
10.Precs i preguntes   
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Miguel Pajares, en qualitat de president, dóna la benvinguda a l’assemblea. 

 
Explica que a causa de la contingència ocasionada per la COVID, l'assemblea 
s'ha dut a terme el mes de setembre; aquesta mesura, és part de les mesures 

de flexibilització que les entitats han tingut enguany, davant l'excepcionalitat 
de les circumstàncies.  

 
1. S’aprova per unanimitat l’ordre del dia (Veure Annex: 

1_Ordre_del_dia_As_Socis_2020)  

 
2. L’Oriol Vallès i la Sílvia Juventeny comenten que van estar presents 

a l’assemblea anterior, però els seus noms no consten a l’acta. Es 
corregeix l'acta 

 

S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea anual del 2019 (Veure 
Annex: 2_Acta_Assemblea_2019)  

 

3. S'informen de canvis en la JD; pel fet que existeix un informe jurídic 

que recomana desvincular els òrgans de direcció i presa de decisió 
de CEAR i CCAR, s'informa que el mes de juny passat, Anna 
Figueras ha renunciat a la JD de la CCAR. 

 
S’aprova l'anomenament de la Tània Corrons i el Joan Reventòs, 

nous membres de la Junta. 
 

La composició de la JD queda de la següent manera: 

 
Presidència: Miguel Pajares  

Secretaria: Estel·la Pareja  
Tresorera: Pascale Coissard  
Vocals: David Moya, Rosa Anyó, Tània Corrons, Joan Reventós 

 
 

4. A proposta de Torre Jussana, es recomana incloure en els estatuts 
la possibilitat de convocar assemblees ordinàries i extraordinàries: 

 

S'informa que enguany, a causa de la contingència de la COVID, 
s'ha fet una excepció en la normativa vigent a Catalunya, perquè 

les organitzacions puguin celebrar les seves assemblees de manera 
telemàtica, però que la recomanació és d'incloure aquesta 
casuística en els estatuts de l'Associació. 

 
La proposta s'accepta de manera unánime 
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5. Es presenta la memòria d'activitats 2019, en la qual es destaquen 

els projectes que ha desenvolupat l'entitat durant l'any 2019 i 

s’aprova la Memòria 

 
(Veure Annex: 5_Memòria_Activitats_2019) 
 

6. Es presenta la Memòria econòmica i el informe d'auditoria 2019. 
 

Es fa un repàs de la Memòria econòmica de la CCAR. La CCAR ha 
experimentat un creixement de fons propis procedents del 

Programa Nausica, les xerrades i seminaris, entre d’altres. L’any 
d’exercici es tanca en positiu. S’aprova la Memòria econòmica. 

 

Informe auditoria: S’aprova l’informe de l’auditoria. Es comenta que 
l’empresa que porta a terme aquesta tasca és Activa i que no només 

audita els comptes anuals sinó també els projectes de més 
envergadura. Es felicita a l’equip tècnic pels bons resultats 
aconseguits. 

 
(Veure annexos: 6_1_Memòria_economica_2019 i 

6_2_Informe_auditoria_2019) 
 

7. Es presenten els projectes sol·licitats en 2020, i l'estat en el qual es 

troben: 
 

Es fa un repàs de les principals projectes previstos per aquest 2020. 
Les línies estratègiques de l’entitat enguany passen per la defensa 
dels drets econòmics, culturals i ambientals de les persones 

(DESCA), no reconeguts pel dret internacional. També es centrarà 
l’activitat en la defensa dels drets dels menors que migren no 

acompanyats. S’aprova la proposta. 
 
(Veure Annex 7_1_Projectes_2020) 

 

 

8. Es presenta la Previsió dels comptes 2020: Enguany hi ha una 
previsió d’ingressos provinents en un 69% de subvencions i en un 
31% d’altres fonts. És el pressupost històricament més alt de la 

CCAR i la tendència dels ingressos és clarament a l’alça, com ha 
sigut els últims anys. S’espera que això permeti a l’organització 

consolidar-se. S’aprova la previsió de comptes. 

 

(Veure Annex 8_1_Ingressos_2020 i 8_2_Despeses_2020) 
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9. Petició a JD d'estudiar i elaborar proposta acord CEAR/CCAR 

 
L'assemblea de socis i sòcies sol·licita a la JD de la CCAR estudiar, 

redactar i ratificar en assemblea extraordinària, un acord que 
reflecteixi la relació i vincles existents entre CEAR i CCAR, tenint en 
compte els punts forts de la col·laboració entre totes dues entitats, 

quant a: 
 - Experiència en asil i Protecció Internacional. 

- Interlocució (CEAR a nivell estat, CCAR a nivell Catalunya)     
- Referent institucional a l’Estat de CEAR en la possible definició 
del model català. 

- Dades i tendències compartides. 
- Cooperació mútua 

 
L'acord hauria de reflectir: 

 
1 El lideratge polític i interlocució de la CCAR; les accions i projectes 
de incidència, sensibilització, formació en tot el territori català; així 

com els serveis d’atenció als personis refugiades i apàtrides en el 
nou marc de descentralització territorial dels polítiques d’acollida i 

d’inclusió.  
 

1.1 El paper de CEAR a Catalunya és de caràcter operatiu: per a 

executar els programis estatals d’acollida i integració (programis 
del ministeri); el lideratge polític i la interlocució amb les 

administracions públiques catalans és a càrrec de la CCAR. 
 
2. Els relacions estaran basades sota el principi “deure a la 

informació mútua”. 
 

3. Els relacions estaran basades sota el principi de coordinació. Tant 
a nivell polític com tècnic. 

 
10.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. 

 


