
Convo~fbr/b 
assemblea 
general de 
socis 

us 

Grups de 
debaf 

BREU VACORACIO 

En el darrer full núm. 29 us feiem un 

avan~ament del Pla dlActuaciÓ previst pel 

1994. Us complementem . aquesta 

informació amb una breu valoració 

econbmica de I'entitat per tal que tingueu 

elements suficients abans de la propera 

Assemblea General de socis i s6cies. 

En el darrer full núm. 29 us feiem un 

avan~ament del Pla d'ActuaciÓ previst pel 

1994. Us complementem aquesta 

informació amb una breu valoració 

econbmica de I'entitat per tal que 

tingueu elements suficients abans de la 

propera Assemblea General de socis i 

sbcies. 

En el darrer full núm. 29 us feiem un 

avan$ament del Pla d'ActuaciÓ previst pel 

1994. 

TRASLLAT DE LOCAL 
Us complementem aquesta informació 

amb una breu valoració econbmica de 

I'entitat per tal que tingueu elements 

suficients abans de la propera Assemblea 

General de socis i sbcies. En el darrer full 

núm. 29 us feiem un avan~ament del Pla 

d'ActuaciÓ previst pel 1994. 

Des diaquius agraiin a fofs i fofes e/ 
vosfre suporf. 

us 



Subvencions amb dificultats de cobrament 

En segon lloc, la subvenci6 prevista de la 
Diputaci6 (1.000.000.-ptes), tramitada per 
I'OAMC en la sol.licitud de conveni de 
c o n c e r t a c i 6  A j u n t a m e n t - D i p u t a c i ó ,  
malauradament sembla que hi ha problemes 
amb I'entrega i recepci6 de la documentació 
entre I'Ajuntament i la Diputaci6 (per part 
nostra la documentaci6 va estar entregada 
puntualment). 

Tenim constancia de la seva aprovaci6 
(Comissi6 de Govern del 14.06.1993), i per 
tant estem fent els possibles per resoldre 
aquest tema, malgrat no tenim garanties del 
seu cobrament. 

Problemes de tresoreria 

Finalment, comentar-vos les dificultats de 
tresoreria que, malgrat no afecten el compte 
de resultats, s i  que per fer front al dia a dia 
de I'entitat agreugen considerablement la 
situaci6 econdmica. 

Enguany, tant el cobrament de convenis com 
de subvencions de totes les institucions amb 
q u i  man ten im relaci6, han so fe r t  
endarreriments mes greus del que 6s habitual. 
Tenim encara alguns cobraments pendents 
fins i to t  de I'exercici 1992. 

Per altra banda, ens cal seguir treballant en la 
línia d'obrir noves vies de mecenatge des del 
sector privat (empreses, entitats bancgries, 
etc). Fer efectius aquests objectius no 4s una 
tasca f8cil d'aconseguir. 

Aquesta situaci6 comporta, en aquests 
moments, que el suport econdmic de les 
institucions tingui un pes important en el 
nostre financament. Cal dir perd que encara 
que no quedi comptabilitzat en números, 
11aportaci6 m6s important i valuosa 6s el 
treball voluntari dels socis i sdcies i 
col.laboradors i col.laboradores del Centre. 

Assegurar els convenis 

Des del mes de setembre estem intentant 
concretar els convenis o protocols que en el 
nostre cas es donen amb I'Ajuntament i la 
Generalitat. Fins el moment tenim ja un 
compromís inicial adquirit amb la Generalitat, 
perd ens manca encara definir el marc de 
revisi6 de conveni amb I'Ajuntament. 

Revisar en funci6 de la realitat 

En funci6 de 11avaluaci6 dels resultats de les 
gestions realitzades, el mes d'abril 
reajustarem el pressupost, i decidirem que 6s 
possible desenvolupar del Pla d1Actuaci6 
previst per aquest any 1994. 

Mesures per fer front a la situaci6 actual 
VALORACI~ PREVI SI^ PRESSUPOST 1994 

1.  Per les dificultats de tresoreria: 
Com a entitat se'ns fa difícil ajustar el 
pressupost a principis de I'exercici: els 
nostres ingressos provenen de fonts molt 
diversificades (quotes dels socis i sdcies, 
subvencions, mecenatges, etci, i bona part 
d'ells queden supeditats a trgmits 
administratius o de negociaci6 que van 
quedant concretats en el decurs de I'any. 

Fer nous socis i sbcies 
Obrir noves vies de mecenatge 

des del sector privat 

Un dels objectius de la Junta es I'incrementar 
el tant per cent dels ingressos per quotes dels 
socis i sdcies, 8s a dir, cal fer nous socis i 
sdcies per I'entitat. Us demanem que us en 
feu partícips. 

Renovaci6 pdlissa credit obert o 
estudiar altres opcions mes rentables 
a nivell financer. 
Sol.licitar bestretes a les institucions 
amb les que ja tenim un compromís 
de subvenci6. 

2. Que es contempli en la revisi6 del 
conveni amb I'Ajuntament I'increment 
de despeses pel tema del local. 

3. Fer una sol.licitud de subvenci6 
extraordinaria a I'Ajuntament pel 
deficit provocat pel trasllat de local 
I'any 1993. Resoldre el cobrament 
de l  c o n v e n i  de c o n c e r t a c i 6  
Ajuntament/Diputaci6 1993. 
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Si 6s el cas, ens agradaria promoure, a partir 
d'aquestes sessions, línies d'estudi que 
aprofondeixin en els temes que es vagin 
tractant. 

Per avaluar en millors condicions els resultats 
de les gestions realitzades a nivell econdmic 
i prendre decisions cara al desenvolupament 
del Pla d'Actuaci6 previst, us proposem 
ajornar I'Assemblea (recordeu que cada any 
I'hem fet a finals de febrer). 

Anoteu-vos la data en la vostra agenda: dia 7 
d'abril, a les 19,30h, en el nostre local. 

Temes que tractarem 

En els fulls informatius 29 i 30 teniu un 
resum del Pla d1Actuaci6 i Memdria 
Econdmica que es presentara a I'Assemblea. 
Tot i aixl, tots els socis i sdcies aue vulaueu 
disposar dels dos dossiers com~le ts  (Dossier 
Membrial93 i Pla d1Actuaci6'94, Dossier 
Memdria Econbmica193 i Pressupost194), 
demaneu-nos-els i us els farem arribar. 

En I'Ordre del Dia de I'Assemblea us 
proposem que el primer punt (Pla d'Actuaci6 
i Memdria Econdmica) sigui breu, i per tant la 
resta de temps I'utilitzem en comentar i 
debatre el tema dels debats (divulgaci6 
d'estudis, seminaris i temes diactualitat) i la 
nova proposta per a la publicaci6 Quaderns 
d1Estudi. 

grups de debat 

Tot i que a I'Assemblea volem acabar de fer 
amb vosaltres la programaci6 dels debats per 
a tot  I'any 1994, de moment com a Junta 
Directiva ens estrenem amb la següent 
proposta: 

1. Seminaris. S6n sessions de treball amb 
I'objectiu d'oferir un espai de debat entre els 
professionals que treballen en un mateix 
camp i coneixer la realitat de IIHospitalet a 
partir de la seva experiencia. 

El tema proposat pel primer Seminari 6s 
"Marginaci6 econdmica i pobresa". Ser2 el 
proper dia 11 de marg: de 6 a 10 de la nit. 

Donat que la participaci6 als seminaris s6n 
amb places limitades, si algun soci o sdcia 
esta molt interessat en el tema, truqueu al 
Centre per poder comptar-hi. 

2. Debats. S6n col.loquis oberts de divulgacid 
i informaci6. Hem proposat de moment dos 
temes, un sobre la "Solidaritat i cooperaci6", 
previst pel dia 14 d'abril, i I'altre sobre "Els 
lobbys de dones. Dona i poder" previst pel dia 
12 de maig. 

Mes endavant rebreu mes informaci6 i la 
convocatdria per aquests debats. 

3. Presentacions d'estudis. S6n sessions de 
divulgaci6 de recerca que creiem interessant 
donar a coneixer (tesis, tesines, estudis...). 
No hem concretat encara cap tema. 

Per complementar la programacid dels debats 
esperem comptar amb les vostres propostes 
en I'Assemblea General. 

altres informacions 

En Jordi Zaplana, representant per CDC i com 
empresari en el nostre Consell Assessor, ens 
ha expressat que aquest any 1994 no en 
podrA seguir formant part. Agrai'm la total 
predisposicid i col.laboraci6 que ens ha 
dispensat durant la seva permanencia, actitud 
que de ben segur seguirem trobant en ell. 

Informar-vos tambe que en el nostre edifici i 
a iniciativa de la nostra entitat vei'na Amics 
de l'bpera, el dia 2 de marc es va constituir 
la "Coordinadora d'entitats pro-Liceu". Van 
elaborar un manifest que sota el lema "Entre 
tots I'alqarem", preten agrupar esforcos per 
aconseguir que el Liceu obri de nou les seves 
portes I'any 1997. 



RECORDEU CONVOCATORIA 
ASSEMBLEA GENERAL SOCIS I SOCIES 

dia: 7 d'abril 
hora: 19,30h 
lloc: local del CEL'H c/Major 54 l e r  
TeIBfon: 338.60.91 


