Benvolguts/des
Tal com estava anunciat, el passat divendres 9 de juny, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de
la nostra associació a la sala Pica d’Estats del Centre. Després de l’assemblea es va celebrar un sopar
amb tots els assistents a la terrassa.
A l’assemblea es van discutir i aprovar diversos temes. Destaquem a continuació els temes aprovats:


Es va aprovar l’acta de l’assemblea del 16 d’abril de 2016



Es va aprovar per unanimitat la memòria d‘activitats de l’any 2016, que com a dades
significatives citem: les 304 activitats realitzades al teatre, les mes de 25.000 persones que han
participat en activitats al Teatre i al Centre, el creixement del nombre de socis en un 12,48 %.



Es va presentar el desenvolupament actual del programa JovEmpren organitzat amb la
col·laboració de la Direcció General de Joventut, i del programa Triangle Inclusiu organitzat amb
el Centre d’acollida Assis, Centre Residencial Hort de la Vila – Serveis socials de Sant Joan de
Déu i l’escola Oak House School Barcelona



Es va aprovar per unanimitat l’estat de comptes de l’any 2016 i el pressupost de 2017



Es van aprovar per unanimitat els eixos principals del Programa d’actuació pels anys 2017 –
2021, que contemplen:











Incrementar els socis
Promoure activitats noves al Centre
Professionalitzar les estructures administratives i els serveis del teatre
Crear el Consell Social del Centre
Impulsar la consolidació de la Secció Jove
Oferir formació i suport als voluntaris
Intensificar les relacions en xarxa
Construir una nova web
Recerca de noves fonts de finançament
Aprovar un nou Pla estratègic 2017-2021

En el capítol d’obres, es fa presentar el programa d’obres més significatives pendents de fer al
teatre en el període 2017-2018 i també la necessitat de renovar el mobiliari d’algunes sales,
especialment les cadires de la sala Pica d’Estats.


Es van aprovar per unanimitat les quotes de soci per a l’any 2017, que actualitza el seu import en
relació a la quota del 2016.



Es va aprovar per unanimitat la proposta de modificació d’estatuts que inclou la relació detallada
dels càrrecs de la Junta Directiva i el funcionament del Consell de Delegats de les Seccions del
Centre.

 Es va elegir per unanimitat la nova Junta Directiva del Centre d’acord amb la nova estructura.
Es fa una crida per que els membres de les seccions participin més a les activitats de la Junta Directiva, i
que cada secció es comprometi a divulgar les activitats de caràcter general i el treball de la Junta,
L’assemblea va valorar molt positivament el funcionament i activitats del Centre i va encoratjar a tots els
socis i els membres de totes les seccions a participar més activament en el seu funcionament, i també a
incorporar-se a la Junta Directiva per renovar i potenciar el seu funcionament.

S’acorda igualment celebrar la propera assembla general en el mes de març coincidint amb les festes de
Sant Josep.
Igualment s’informa que el Consell de delegats va aprovar les línies mestres del que hauria de ser el
projecte de renovació del bar, que haurà de contemplar la renovació de totes les instal·lacions i del
mobiliari. Un projecte previst per l’any 2018, pendent de la seva redacció pels tècnics competents i de la
recerca del finançament necessari.
Trobareu informació detallada i els diferents documents aprovats a la web www.centredesarrià.cat. Per a
qualsevol informació o aclariment ho podeu fer per correu electrònic cpsarria@gmail.com o al telèfon
93.203.97.72.

