ASSOCIACIO SUPERAR L’ICTUS BARCELONA (ASIB)
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS
Barcelona, 12 de desembre, 2018

Lloc: Sala 2 del Centre Cívic Teresa Pàmies, carrer Urgell, 145
Hora: 17,00 en primera convocatòria, i 17,30 comença l’Assemblea
Socis: 95 convocats, 30 assistents, 18 delegacions de vot

L’associació Superar l’Ictus Barcelona ha convocat l’Assemblea General Extraordinària per
socis/es per a les presentació de la nova Junta Directiva atès que l’actual, es troba en
funcions, a ha acordat dissoldre’s i convocar un procés de renovació de l’òrgan de govern.
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
Signada
Presentació una única candidatura de Junta Directiva
Presentada
Programa Nova Junta, punts importants*
Votació de la Nova Junta
Aprovada per 29 vots a favor i 1 en contra

Queda constituïda la Junta Directiva de l’Associació Superar l’Ictus Barcelona:
Assumpció Malagarriga, Presidenta
Rosa Casas, Vicepresidenta
Lluis Ma. Creixell, Tresorer
Martha Moller, Secretària.
*Punts importants del Programa i la filosofia d’acció de la Nova Junta.
Martha: agraïment als socis per la seva aportació humana a l’associació. Evolució i creixement
de la mateixa. Importància de l’acolliment.
Lluís: Creixement de socis, (al voltant de 100…arribarem a dos-cents) creixement de projectes,
creix l’activitat. Molt agraïts a la Fundació Ictus per la seva ajuda. Estem esperant la
concessió de la Utilitat Pública per a poder gestionar la nostra pròpia economia. Sabem
que persones que col·laboren amb nosaltres encara que els costa un gran esforç, i també
persones que col·laboren amb més aportacions de les que corresponen, als quals estem
molt agraïts. Tenim una economia sanejada a dia d’avui.
Rosa: Grup de treball. Això és el que som. Tenim molta feina i som molt forts, som una Junta
reduïda, passa de 8 a 4 persones. Ens hem reduït per a treballar tots plegats. Persones
implicades, orgullosa d’estar en aquest equip. Ens organitzem comissions, cadascun en el
que vulgui i en el que pugui, tindrem grups de socis organitzats per anar als hospitals,
altres als CAPS, altres per fer projectes, altres per buscar recursos, etc.
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Assumpció: Som gent molt especialitzada en l’Ictus que abans estàvem especialitzats en altres
coses, persones altament capaces de millorar el món i l’hem de fer servir. Sabem estimar i
ser estimats. Tenim un projecte amb les altres associacions de Nens (Hemiweb), de Lleida
(Amill), de Tarragona (Sobreviure l’Ictus Tarragona), Ictus Girona, que volem liderar per a
fer un projecte d’ictus de país, Catalunya. Tenim una gran responsabilitat. Tenim tres
objectius, refer la nostra vida junts després de l’ictus, explicar bé l’ictus a la societat i
construir el codi post-ictus.
Agraïment a totes les persones que han estat fins ara a la Junta Directiva: Ana Ceriola, Jordi
Minguella, Isabel Palomeque, Manuel Palomeque, Javier Engel, Eva Muño T., Mariano
Boladeras, Toni Piquer i a la coordina la Martha Moller.
Es fa una proposta per a aprovar avui respecte de les quotes. De forma històrica han estat
algunes quotes de socis fundadors que quedaran igualades, de forma que tothom pagarà
el mateix 15€ mensuals per soci.
Queda aprovada la nova aplicació de quota única de 15 euros mensuals es farà efectiva a
partir del mes de Gener 2019. 3 vots en contra i 27 a favor.
Queda aprovat que ningú queda fora de la Associació per problema econòmic, que
s’estudiarà per a trobar solucions a cada cas particular. Hi ha una política de quotes,
beques, etc. El Javier Engel demana que el donem de baixa de l’Associació
També surten temes per part dels assistents referits a la falta de coneixement dels metges, de
les necessitats de les persones que es troben molt sols en el seu moment Post Ictus sense
comprensió per part dels professionals, i que cal anar als hospitals, connectar amb els
professionals, etc. per tot això l’anuncia una reunió el 17 de gener per aprofundir el per
projecte crear comissions d’acció.
En diverses ocasions el Javier Engel pregunta si la votació de la Junta era una votació per a
cada persona o per a la Junta completa.

Es dona per acabada l’Assemblea amb molt bon clima i col·laboració de tothom.
A les 18,30 s’ofereix un petit refrigeri i Cava a la mateixa sala, fins les 19,00

