
Bon dia sòcies i socis, 
 
Us informem que el divendres passat 10 de desembre vàrem celebrar l’Assemblea 
General Extraordinària que, d’acord amb la convocatòria que us vàrem enviar el 24 de 
novembre, va tenir el següent ordre del dia:  

 Modificació del nom de l'associació 
 Revisió estatuts de l'associació 
 Canvis a la Junta Directiva 
 Proposta noves tarifes 2022 
 Precs i preguntes 

Moltes sòcies i socis van excusar la seva assistència i, finalment, a part de les membres 
de la Junta Directiva, hi van assistir, 7 sòcies i 1 soci. 
 
Després de l’exposició de cada punt de l’ordre del dia per part de la Presidenta de 
l’associació, es van aprovar per unanimitat de totes les persones assistents totes les 
propostes presentades.  Us en fem un resum: 
 

 Per adaptar-lo a un dels seus objectius principals, l’associació canviarà el seu 
nom incorporant-hi la paraula “igualtat” i es dirà “Associació de Dones per a la 
Igualtat Ermessenda de Santa Cristina d’Aro”. 
 

 S’han adaptat els estatuts de l’associació per recollir els canvis següents: 
o Canvi de nom de l’associació. 
o Denominació més inclusiva de les persones membres de l’associació (sòcies i 

socis). 
o Consideració de la possibilitat de celebrar reunions de Junta Directiva i 

d’Assemblees en format virtual. 
o Incorporació de la delegació de vot. 
o Composició de la Junta Directiva, suprimint-ne el càrrec de Vicepresidència, 

permetent que els càrrecs de Secretaria i Tresoreria siguin exercits per una 
mateixa persona i passant la condició de residència a Santa Cristina d’Aro 
d’obligatòria a majoritària. 
 

 La Junta Directiva queda composta per: 
o Presidenta:      M. Josep León Balagueró 
o Secretaria i Tresorera:     Carme Condom Vilar 
o Vocal (Secretaria de Voluntariat):   Janet Hughes 
o Vocal (Secretaria de Coordinació):  Àngels Hernández Ribas 
o Vocal (Secretaria de Processos i Documents):  Sílvia Vidal Vizcaíno 
o Vocal (en excedència temporal):  Rosa Pi Sais 

 

 Queda establert l’import de 20€ per la quota d’associació del any 2022. 
 

 No hi va haver més precs ni preguntes relacionats amb l’ordre del dia. 
 
 



Sense res més a tractar, quedem a la vostra disposició per si preciseu qualsevol 
aclariment addicional. 
 
Salutacions. 
 
La Junta Directiva 
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