
 

 

Acta 30a AGO 2018 

XXX Assemblea General Ordinària del Casal de Joves Guineueta 

Barcelona, 24 de març de 2019

Registre general d’associacions Generalitat de Catalunya 374 

Masia de la Guineueta  

 

Hora de convocatòria 10h 

- Renovació antigues sòcies 

- Registre noves sòcies 

 

Ordre del dia 

1. Constitució de la mesa

2. Aprovació de l’Ordre del Dia de la 30a AGO

3. Memòria anual del Casal de Joves Guineueta 2018

4. Ratificació, si escau, de les altes i baixes de les membres de la gestora

5. Projecte anual Casal de Joves Guineueta 2019

6. Precs i preguntes 

7. Grups de treball 

 

 

1. Constitució de la mesa 

En Joan, actual Secretari General del Casal,

s’aprovarà per aclamació, és a dir, si ningú manifesta objeccions es donarà per aprovada.

persones proposades per la constitució de la Mesa són:

- Secretari: Alex    

- Moderador: Jaume  

 

El Jaume agafa la paraula i explica

- Recordeu que tots els documents i decisions que explicarem avui han estat comentats en 

assemblea a les diverses i comissions, a Gestora, a

votacions avui i a totes les AGOs só

per canviar les coses és la participació activa, crítica i lliurepensadora.

- D’altra banda hem de recordar que

socis amb més de 6 mesos d’antiguitat tenen dret a vot, i majors de 16 anys i menors de 30.

 

2. Aprovació de l’Ordre del Dia de la 30a AGO

El Jaume informa que passem

1. Constitució de la mesa

2. Aprovació de l’Ordre del Dia de la 30a AGO

3. Memòria anual del Casal de Joves Guineueta 2018

4. Altes i baixes: càrrecs, grups estables i projectes

5. Projecte Casal de Joves Guineueta 2019

 

Acta 30a AGO 2018  

Assemblea General Ordinària del Casal de Joves Guineueta 

març de 2019 

Registre general d’associacions Generalitat de Catalunya 374 – J/1 

Constitució de la mesa 

Aprovació de l’Ordre del Dia de la 30a AGO 

Casal de Joves Guineueta 2018 

atificació, si escau, de les altes i baixes de les membres de la gestora

Projecte anual Casal de Joves Guineueta 2019 

, actual Secretari General del Casal, presenta la proposta de Mesa i explica que 

s’aprovarà per aclamació, és a dir, si ningú manifesta objeccions es donarà per aprovada.

per la constitució de la Mesa són: 

 

agafa la paraula i explica:  

Recordeu que tots els documents i decisions que explicarem avui han estat comentats en 

assemblea a les diverses i comissions, a Gestora, als grups estables, a la Tancada... P

cions avui i a totes les AGOs són a favor o abstencions, per què creiem que la millor eina 

per canviar les coses és la participació activa, crítica i lliurepensadora. 

a hem de recordar que segons els estatuts del Casal de Joves, sols les sòcies i 

socis amb més de 6 mesos d’antiguitat tenen dret a vot, i majors de 16 anys i menors de 30.

Aprovació de l’Ordre del Dia de la 30a AGO 

m a la lectura i aprovació de l’ordre del dia:  

Constitució de la mesa 

Ordre del Dia de la 30a AGO 

Casal de Joves Guineueta 2018 

Altes i baixes: càrrecs, grups estables i projectes 

Projecte Casal de Joves Guineueta 2019 

  

la proposta de Mesa i explica que 

s’aprovarà per aclamació, és a dir, si ningú manifesta objeccions es donarà per aprovada. Les 

Recordeu que tots els documents i decisions que explicarem avui han estat comentats en 

rups estables, a la Tancada... Per tant, les 

n a favor o abstencions, per què creiem que la millor eina 

segons els estatuts del Casal de Joves, sols les sòcies i 

socis amb més de 6 mesos d’antiguitat tenen dret a vot, i majors de 16 anys i menors de 30. 



 

 

6. Precs i preguntes 

7. Grups de treball 

 

Obrim un torn de paraula per 

No hi ha intervencions. 

 

Passem a la votació de l’Ordre del D

S’aprova l’Ordre del Dia de la 30a AGO

 

3. Memòria anual del Casal de Joves Guineueta 2018

El Jaume dona pas a la presentació de la Memòria anual 2018 i cedeix la paraula al 

explica l’informe de gestió 2018.

Es dona la paraula a l’Anna

mantingut el Casal. 

[Entra el ví

Es cedeix la paraula al Darrell

2018. 

 

Passem a la votació de la Memòria 2018.

S’aprova la Memòria 2018 amb 

 

4. Ratificació, si escau, de les altes i baixes de les membres de la gestora

En Jaume dona pas a la presentació 

Com a associació constituïda legalment amb número de registre 374

d’associacions de la Generalitat de Catalunya, tenim tres 

l’associació, una Presidenta, un Tresorer i una Secretària, internament apostem per reforçar el 

projecte amb una figura de Secretaria General. Repassem els càrrecs de la junta de l’associació, 

amb les altes i baixes... 

• Presidència: Deixa el càrrec l’

Colomer. 

• Secretària: Deixa el càrrec la

Ramírez. 

• Tresorer: Deixa el càrrec l’

• Secretari General: El Joan 

Passem a les Vocalies, que tenen per missió generar discurs propi al projecte de Casal de Joves 

per tal de dotar de qualitat i sentit crític 

seves referents. 

• Vocalia Acció Krítica: Presenta la sev

• Vocalia de Gènere: Presenta la sev

• Vocal del Projecte Internacional

• Vocal del CIJ 9barris: 

• Vocal del Grup d’Adolescents Guineueta

• Vocal del Projecte d’Espai de Trobada:

 

per si alguna persona vol fer intervencions.  

Ordre del Dia. 

de la 30a AGO amb 24 vots a favor. 

Casal de Joves Guineueta 2018 

a presentació de la Memòria anual 2018 i cedeix la paraula al 

informe de gestió 2018. 

Anna, que explica les coordinacions i relacions externes que ha 

Entra el vídeo de la presentació d’activitats 2018] 

Darrell, que en funcions de tresorer ens explica el compte de resultats 

Memòria 2018. 

mb 24 vots a favor. 

atificació, si escau, de les altes i baixes de les membres de la gestora 

En Jaume dona pas a la presentació dels càrrecs interns del Casal. 

Com a associació constituïda legalment amb número de registre 374

d’associacions de la Generalitat de Catalunya, tenim tres persones que configuren la junta de 

l’associació, una Presidenta, un Tresorer i una Secretària, internament apostem per reforçar el 

projecte amb una figura de Secretaria General. Repassem els càrrecs de la junta de l’associació, 

eixa el càrrec l’Anna Miguel i presenta la seva candidatura la

eixa el càrrec la Berta Colomer i presenta la seva candidatura la

eixa el càrrec l’Edgar i presenta la seva candidatura el Darr

Joan presenta de nou la seva candidatura. 

tenen per missió generar discurs propi al projecte de Casal de Joves 

qualitat i sentit crític a l’organització. Presentem les vocalies existents i les 

Vocalia Acció Krítica: Presenta la seva candidatura l’Anna Miguel. 

Presenta la seva candidatura l’Íngrid. 

nternacional: Presenta la seva candidatura la Sua Álvarez

 Presenten la seva candidatura la Berta Colomer 

Vocal del Grup d’Adolescents Guineueta: Presenta la seva candidatura l’

ocal del Projecte d’Espai de Trobada: Presenta la seva candidatura l’

a presentació de la Memòria anual 2018 i cedeix la paraula al Joan, que 

s coordinacions i relacions externes que ha 

el compte de resultats 

Com a associació constituïda legalment amb número de registre 374-J/1 al registre 

persones que configuren la junta de 

l’associació, una Presidenta, un Tresorer i una Secretària, internament apostem per reforçar el 

projecte amb una figura de Secretaria General. Repassem els càrrecs de la junta de l’associació, 

a candidatura la Berta 

a candidatura la Júlia 

Darrell. 

tenen per missió generar discurs propi al projecte de Casal de Joves 

vocalies existents i les 

Sua Álvarez. 

i l’Ari Marín. 

a candidatura l’Ari Marín. 

Alex. 



 

 

• Vocals de Relacions Externes:

Colomer i l’Anna Miguel

• Vocal de Comunicació:

• Vocal de Macroactivitats:

Passem a la presentació de les referents dels Grups Estables

• Tocanassos de la Guineueta

• Torreón del Humo: Presenten e

• Diables Guineueta: Presenten 

• Fractal Kaos: Presenten el

 

Passem a la votació de la composició de la junta gestora

S’aprova la composició de la Comissió Gestora amb

 

5. Projecte anual Casal de Joves Guineueta 2019

El Jaume dona pas a la presentació del projecte de Casal de Joves 2019 

Berta Colomer i el Darrell, que presenten les línies generals i les relacions externes.

Donem pas a presentació dels projectes 

• El Pau a presenta el projecte de Buc d’Assaig

• L’Alex a presenta el projecte d’Espai de Trobada

• L’Ari Marín i la Berta Colomer 

• La Sua i l’Helena presenten

• L’Alba a presenta el projecte Serifuka

Donem pas a l’Anna Miguel per a que ens presentin les vocalies

• Vocalia d’Acció Krítica 

• Vocalia de Gènere 

Donem pas als grups estables que ens present

• Presenten els Diables de la Guineueta

• Presenten els Tocanassos de la Guineueta.

• Presenten Torreón del Humo. 

• Presenten Fractal Kaos. 

 

Passem a la votació del projecte 

S’aprova el Projecte 2019 i el pressupost 2019 amb 

 

6. Precs i preguntes  

El Jaume obre un torn de precs i preguntes. No hi ha interv

 

Es dona per finalitzada l’Assemblea General Ordinària 2019.

 

Vocals de Relacions Externes: Presenten la seva candidatura el 

Anna Miguel 

Comunicació: Queda vacant a espera de noves candidatures

Vocal de Macroactivitats: Presenta la seva candidatura el Sergi Ruiz. 

Passem a la presentació de les referents dels Grups Estables. 

de la Guineueta: Presenten l’Ingrid com a referent. 

: Presenten el Darrell com a referent. 

: Presenten l’Arnau Colomer com a referent. 

resenten el Jaume com a referent. 

de la composició de la junta gestora. 

aprova la composició de la Comissió Gestora amb 24 vots a favor. 

Projecte anual Casal de Joves Guineueta 2019 

presentació del projecte de Casal de Joves 2019 i cedeix la paraula a 

, que presenten les línies generals i les relacions externes.

presentació dels projectes del Casal de Joves. 

el projecte de Buc d’Assaig. 

el projecte d’Espai de Trobada. 

Colomer a presenten el CIJ 9B. 

presenten el projecte internacional. 

el projecte Serifuka. 

per a que ens presentin les vocalies. 

Donem pas als grups estables que ens presenten els seus projectes. 

Diables de la Guineueta. 

Presenten els Tocanassos de la Guineueta. el grup de Tocanassos 

Torreón del Humo.  

del projecte i la previsió econòmica del 2019 

aprova el Projecte 2019 i el pressupost 2019 amb 27 vots a favor. 

torn de precs i preguntes. No hi ha intervencions. 

Assemblea General Ordinària 2019. 

Darrell, la Berta 

. 

i cedeix la paraula a la 

, que presenten les línies generals i les relacions externes. 


