
Assemblea ordinària de socis de l’AGT 

14 de febrer de 2023 

Ordre del dia 

1. Ratificació Neus Elfa com a presidenta de l'AGT. 
2. Crida a entrar nous membres a la junta. 
3. Aprovació dels comptes del 2022 i del pressupost del 2023. 
4. Aprovació del nou organigrama. 
5. Informe de l'estat del traspàs del local. 
6. Explicació del treball de les comissions. 
7. Petició de creació de comissions. 
8. Petició implicació socis. 
9. Valoració direcció d'El Galliner 
10. Breus, precs i preguntes. 
 
 
Presents: 
 

Neus Elfa (presidenciable) 
Mario Rebugent (Secretari) 
Paula Guzzo 
Rut Castell Casals 
Alba Garcia 
Esteve Holgado 
Maria Helena Tolosa 

 
Queden excusats de l'assemblea d'avui (de moment): 
 

- Juli Sanjuan 
- Marta Perramon 
-Maria Angles Salaavedra (delega el vot) 
- Claret Papiol (delega el vot) 
- Xavier Quero (delega el vot) 
- Marià Llop (delega vot) 

 

1. Ratificació Neus Elfa com a presidenta de l'AGT. 

S’aprova la ratificació de Neus Elfa com a presidenta de l’AGT. Per 11 Vots a 
favor. Cap en contra. Cap abstenció. 

2. Crida a entrar nous membres a la junta. 

Com a resposta a aquesta crida Paula Guzzo entra com a secretaria. S’aprova 
aquesta candidatura per  Per 11 Vots a favor. Cap en contra. Cap abstenció. 

Entren també Alba Garcia i Rut Castell com a vocals de junta.  S’aprova 
aquesta candidatura per  Per 11 Vots a favor. Cap en contra. Cap abstenció. 

3. Aprovació dels comptes del 2022 i del pressupost del 2023. 

 S’aprova el pressupost per 11 Vots a favor. Cap en contra. Cap abstenció. 



4. Aprovació del nou organigrama. 

 S’aprova el  nou organigrama per 11 Vots a favor. Cap en contra. Cap 
abstenció.  

S’informa també de proper traspàs del programa Actors per un dia a 
l’estructura orgànica del galliner per alliberar a la tècnica de la casa a activitats 
de gestió cultural i atenció als socis.  

5. Informe de l'estat del traspàs del local. 

Tal i com ja varem informar per mail: Després de diverses reunions amb tots 
els agents implicats, dutes, en primer lloc, per la direcció de l'escola i 
posteriorment amb coordinació amb la junta de l'entitat, podem garantir ara, la 
continuïtat del projecte durant els cursos vinents. 

No sabem encara el lloc definitiu en el qual acabarà anant la nostra entitat, 
però se'ns ha garantit un nou emplaçament, la reforma d'aquest i la possibilitat 
d'iniciar el curs en les actuals instal·lacions sí la reforma d'aquestes no estan 
concloses. 

 
6. Explicació del treball de les comissions. 

S’informa de l’estat de la comissió de REGLAMENT DE RÈGIM INTERN i del 
calendari que es voldria seguir amb BAMA. 

S’informa de la comissió de PLA PEDAGÒGIC. 

Es reben queixes del funcionament de la comissió de pla pedagògic. Donat que 
els participants creuen que no s'està fent un programa pedagògic sino un mer 
recull d’objectius però sense diagnòstic i anàlisi i de les necessitats, projecte de 
centre, o objectius socials com a escola.   La junta recull les queixa i intentarà 
treballar-hi.  

La socia Maria Helena Tolosa s’ofereix a revisar el projecte de centre un cop 
sigui redactat.  

7. Petició de creació de comissions. 

És sol·licita als socis implicació per crear una Comissió per organitzar al 
FESTA DELS TRENTA ANYS DE L’ENTITAT. 

No es presenten socis voluntaris. Aviat es farà un mailing instant a la 
participació. 

8. Petició implicació socis. 

9. Valoració direcció d'El Galliner 

Es reben queixes de la manca de projecte i de la capacitat de gestió de 
personal de la direcció del centre.  

A més, es va realitzar,  una enquesta al personal de la casa, com s’havia fet 
anteriorment, i hi havia punts no gaire ben valorats.La junta recull la queixa i 
intentara analitzar la situació i solventar-la. 



10. Breus, precs i preguntes. 

 No hi ha precs ni preguntes.  

 
Signa,  
Mario Rebugent (secretari de la junta de l’AGT) 
 


