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Barcelona, 13.02.2014 

 

 

Benvolgut/da soci/a, 

 

Em plau convocar-vos a la propera Assemblea General Ordinària de 

l’entitat, que se celebrarà amb el següent ordre del dia:  

 

10:00h. Benvinguda de la presidenta  

  

PRIMERA PART  10:05 | 11:30h.    

 

1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea celebrada,  si escau i, 

signatura de la mateixa. 

2. Ratificació de nous socis.  

3. Presentació de l’Informe de Gestió i tancament Financer 2013, 

aprovació del mateix, si escau.   

4. Presentació de la Memòria d'Activitats 2013  

5. Presentació del Pla Operatiu 2014 | Pressupost financer 2014 i 

aprovació del mateix, si escau. 

6. Aprovació de l’augment de quotes associatives 2014, si escau. 

7. Posicionament d’ECAS entorn al projecte Finan’3, cooperativa de 

serveis financers per a les entitats del Tercer Sector. 

8. Torn obert de paraula. 

 

PAUSA CAFÈ  11:30h. | 12:00h. 

 

SEGONA PART  12:00h. | 14:00h. 

 

Espai de debat i reflexió:  

 

Consensuarem el nostre posicionament entorn a la Pobresa, ho farem a 

partir del Pla de Lluita contra la Pobresa presentat la setmana passada per la 

Conselleria de Benestar Social i Família i el Ple extraordinari de Parlament de 

Catalunya on es debatrà sobre l'increment de la pobresa i de les desigualtats, amb 

especial atenció als nens i a la gent gran. 

  

 

Preguem confirmeu la vostra assistència a ecas@acciosocial.org  

 
Aquest any com en l’edició anterior, volem agilitzar la primera part de l’assemblea, per això us 

proposem llegir els documents de referència i fer-nos arribar els vostres comentaris previ a la 

celebració de la reunió, de manera que haguem pogut introduir o esmenar el que ens indiqueu, 

així farem d’aquest apartat quelcom més lleuger.  

 

Salutacions cordials, 

 

 

 

 

 

 

Teresa Crespo | Presidenta 
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