
Acta de la reunió de  sòcies de L’ASSOCIACIÓ DONES MONTSERRAT ROIG
en ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, el  26-11-2015 a les 19h., al local
social de l’entitat, Pl. de la Sardana, baixos de Sant Joan Despí i amb
l’assistència de:
N. REGISTRE COGNOMS VOT DELEGAT

1 Conxita Sánchez Medina Delegat
3 Victoria Córdoba Romero

14 Anna Jiménez Prados
17 Maria Navarrete Tera
18 Dolores Fernández Montenegro
23 Estrella Izquierdo Hernández
24 Ana M. Álvarez García
29 Marina Chao Lòpez
31 Margarita Gual Izquierdo Delegat
32 Maria Izquierdo Hernández Delegat
35 Teresa Monclús  Gil
38 M. Carmen Nieto
43 Carmen Ruf del Peso
47 Elena Embuena Garcia
62 Carmen Gras Zaplana
69 Estel Ruiz i Albiol
76 Núria Laguia Barnola
81 Núria Golferichs Ibars

amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació, valoració  i aprovació si s’escau, de la memòria  d’activitats i  dels

comptes del  curs  2014-2015
3. Altes i baixes sòcies
4. Programa d’activitats curs 2015-2016
5. Pressupost 2015 – 2016
6. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. La presidenta Estrella Izquierdo obre la sessió llegint l’acta de la sessió anterior,
que s’aprova per unanimitat per totes les presents.

2. Presentació, valoració  i aprovació si s’escau, de la memòria  d’activitats i  dels
comptes del  curs  2014-2015

2.1. MEMÒRIA:  Valoració de les activitats

EL TALLER DE PATWORK ha funcionat amb normalitat en els quatre torns. Han
hagut baixes però s’han cobert amb persones que estaven a la llista o que s’han



interessat pel taller . De moment està ple.
S’ha de valorar per l’assemblea la possibilitat d’obrir un altra pel mati.

ACTIVITATS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (25 DE NOV.)
Havíem de fer un “Taller d’Autoestima i Creixement Personal però la persona
que havia de venir va fallar i no es va poder fer, en el seu lloc vam fer una sessió
de: RISOTERAPIA a la que van venir 11 persones.

Vam intentar seguir fent l’activitat però no érem suficients per fer un grup
estable.

Amb la mateixa persona vam fer una sessió de ball i va agradar però no vam
trobar el moment de fer-ne més sessions. Ho proposarem per aquest curs, com
a mínim una vegada cada 15 dies

LA DIAFREOTERÀPIA, Volíem fer un fer un altra grup, perquè hi ha gent que ens
ho ha demanat,  però de moment les persones que estaven interessades tenien
disponibilitat diversa i no s’ha pogut fer un grup.

DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Per commemorar el dia de la dona treballadora vam proposar fer un mural
teixit amb llana, en col·laboració amb altres associacions.  Vam aconseguir
formar un petit grup i finalment vam vestir els arcs de la Plaça de l’Ermita.
Va ser una activitat molt gratificant en la que va participar DACMA i VIOLETA i
Nosaltres

ELS TALLERS DE MANUALITATS
Són els que més èxit han tingut. Hem fet un de scrapbook , una altre de sabons
i 2 de decoupage en tots els han participat de 12 a 15 dones.
Per tant ens hem proposat de fer-ne algun altra.

JORNADES DE LA SALUT “Com ens cuidem les dones”
Vam portar a la Susana Sancho que ens va fer un taller de Quiropràctica. Vam
ser unes 11 ó 12 persones.

ACTIVITATS EN LES QUE HEM COL.LABORAT.
Consell de  Dones,
Plenari d’entitats,
FIRA D’ENTITATS
Departament de Cultura  (la nit del conte, recepció festa major, etc. ,
Activitats convocades des de diferents associacions en les diverses Diades
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE;
DIA DE LA DONA TREBALLADORA;
JORNADES DE LA SALUT DE LA DONA;
CARRERA CONTRA EL CANCER DE MAMA;



MILLORAR LES FORMES DE COMUNICACIÓ. Una de les coses que ens havíem
proposat l’any passat era la de millorar la comunicació, jo crec que el que més
èxit ha tingut ha estat el wsp.
Hem fet samarretes amb l’anagrama de l’associació i que hem donat
gratuïtament a les sòcies.
Vam invertir en quatre pancartes de paper ploma i  tela amb les lletres de
l’associació per revestir una taula.

Tot això com estratègia de visualització.

PAGINA WEB: Està igual, no hem pogut complir el compromís de posar-la al
dia, seguirem  intentant-lo.

APROVEM PER UNANIMITAT LA VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI
2014/2015

2.2  PRESENTACIÓ DELS COMPTES (Loli Fernández)

Comptes Exercici 2014/2015

Banco Caixa Total

Saldos iniciales 1.382,54 7,87 1.390,41

Ingresos Despeses Saldo

Subvenció
Assegurança
Activitats
Comissions
Carnets
Impostos

1.397,00

867,00

255,00

233,12
2.650,54

52,16

85,59

2.787,41
2.554,29

770,75
718,59
973,59
888,00

TOTALS 2.519,00 3.021,41 -502,41

Saldos finals 798,03 89,97 888,00

Es recorda el següent:
Que encara queden per cobrar de la subvenció de l’Ajuntament 349€, més els
60€ de la fiança de la participació en la fira d’entitats.



Que  al saldo final s’ha de restar la quantitat de 438,67€ (deute reconeguda a
l’antiga secretària de l’Associació)

ACORDS:  S’aproven els comtes de l’exercici 2014/2015 per unanimitat.
S’acorda que una vegada hagin passat cinc anys des de l’avís d’aquest deute a
la persona interessada i no hagi estat reclamada es considerarà com a donació
a l’Associació Dones Montserrat Roig. Així mateix  tindrà igual consideració
l’abonament dels 5€  anual que la mateixa persona ingressa al compte de
l’associació.

S’acorda que la vocal Maria Navarrete ajudarà en la realització dels comptes a
l’actual tresorera  Dolores Fernández.

3. ALTES I BAIXES SÒCIES (Ana M. Alvarez)

Durant l’exercici del 2015 s’han donat d’alta 4 persones:
MARIBEL OCAÑA, ROSARIO GÓMEZ, MARIBEL ARANDA, NÚRIA GOLFERICHS

Es donen de baixa per impagament i/o per que així han manifesta la seva
voluntat  7 persones:
ISABEL ARREBOLA, LUISA JIMENEZ, GLORIA AMOROS, AMPARO HURTADO,
ARACELI GUTIERREZ, MONTSERRAT CABRERA, ANGELES CASTILLO

4. PROGRAMA D’ACTIVITATS CURS 2015-2016

ACORDS:
Mantenir el Patchwork
Seguir intentant fer algun taller de Biodansa, Risoterapia, Mindfulness o Ball
Seguir publicitant la diafreoterapia, per aconseguir fer un grup
TALLER DE MANUALITATS fer tallers de manualitats en funció del que
pugui interessar a les sòcies. De moment el proper serà de TRANSFERÈNCIA
D’IMATGES.
DIA DE LA DONA TREBALLADORA : Hi ha la proposta de  seguir fent punt
aquí al local els dimecres de 5 a 7. Aquesta vegada podem fer banderoles
per desprès penjar-les als arbres de qualsevol dels  carrers de Sant Joan o a
qualsevol plaça. Lo important és que col·laborin les dones de altres
associacions. S’aprova la proposta amb la consideració de realitzar també
un col·loqui.
JORNADES DE LA SALUT 2016. S’aprova xerrada “Reinventar-se: La
adversitat com oportunitat”
Millorar la pàgina web de l’Associació

5. PRESSUPOTS 2015 – 2016



S’aprova la proposta de pagar una part de les activitats que fem; es a dir les
sòcies paguen una part i l’associació  la resta.
S’aprova la compra de material per la millora del taller de patchwork (planxa,
llums..)

6. PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs  ni preguntes.
Sense cap altra tema a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 20,30 hores.

Signat per la Secretària                                                      Vist i plau Presidenta
Ana M. Álvarez Garcia Estrella Izquierdo Hernández


