
                                                                                                          Barcelona, 27 de maig de 2010

Bon dia a tots i totes,

Com cada  any  us  convoquem a l'Assemblea  General  Ordinària del  SCI-Cat.  Enguany la
convoquem el  12 de juny, a la meitat de l'any, perquè l'empresa que ens fa l'auditoria econòmica
ens va recomanar de reunir-nos només quan tinguéssim tots els documents enllestits. Per tenir una
primera presentació del projectes previstos vam fer una reunió de secretariat al mes de març. 

Amb la present carta també volíem informar-vos dels canvis a l'oficina tècnica de l'SCI-Cat.

La Nicole ens ha deixat per anar a treballar a Palestina. En Sàgar, que ja treballava per l'SCI com
a expatriat a Palestina, ara portara la coordinació i l'àrea de cooperació. La Núria de Voluntariat
buscava un nou repte i la va reemplaçar l'Alice. La Berta ha tornat de Londres i s'encarrega ara de
l'àrea de Comunicació després que la Laura hagués trobat una altra feina. Aquest any també el
Ramon va canviar de feina i va ser substituït per la Mariana que, com a becària de formació ja
coneixia bé l'àrea. Actualment la Karin és la becària dins l'àrea de formació. I finalment els EVS
van canviant com sempre. Va arribar fa poc temps el Francesco que portarà l'outgoing en el lloc de
la Simona. En Giannis va tornar a Grècia al mes de abril i temporalment tenim a la Chiara com a
responsable d'incoming fins a principis de juny. Com de costum, vindrà un nou EVS al juliol.

Per tant, un equip amb moltes cares noves i no tant noves ens presentarà la feina que hem dut a
terme al 2009 i els plans que tenim pel 2010. Pensem il·lusionar-nos/vos amb els nous projectes
de Vaqueries que incidiran en el tractament de la informació dels mitjans de comunicació, amb els
cursos pedagògics a l'aula,  amb els  de conflictes dels  Balcans i  del  Sàhara Occidental,  amb el
projecte de  peace-mesengers, amb els nous projectes de cooperació a Palestina i amb molts més
reptes per aquesta nova etapa.  

 Us convidem a participar en aquesta reunió perquè creiem que és important trobar-nos almenys
un cop l'any per valorar en conjunt la feina feta i les idees pel futur. Us hi esperem a tots i a totes!

Aquest any també  celebrem el 90è aniversari de l'SCI.  En acabar la reunió us convidem a
prendre una copa i a compartir les vostres experiències amb l'SCI-Cat. Si us voleu implicar de ple,
veniu amb un din A4 amb una anècdota, un record o una representació d'una experiència amb l'SCI. 

En  breu rebreu  tots  els  documents  necessaris  per  correu  electrònic.  En  el  cas  que
necessitéssiu una còpia en paper o no rebéssiu els documents via mail, si us plau, feu-nos-ho saber
per  telèfon  (934417079)  o  bé  a  comunicacio@sci-cat.org i  de  seguida  us  els  farem arribar  o
actualitzarem la vostra adreça de correu electrònic. 

Agrairíem que ens confirméssiu la vostra presència per tal de preparar millor la reunió.

I per acabar volem fer una crida per formar part activa del SCI, incloent la junta. Si voleu
saber més sobre la feina de la junta podeu contactar amb unes de les membres de la Junta: Elena,
Sònia, Imma, Ingrid, Pere: junta2009@llistes.sci-cat.org

Fins el dissabte dia 12  de juny a les 11!    
Junta i OT del SCI Catalunya                                                            
                                                                                                                                      Elena Pérez



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2010

SCI- CATALUNYA

ORDRE DEL DIA

Lloc: Seu del SCI Catalunya (c. Carme, 95, baixos)
Dia: Dissabte 12 de juny del 2010

Hora Activitat
11.00 Ronda de benvinguda 
11.10 Aprovació de l'ordre del dia i distribució de torns en l'escriptura d'actes
11.20 Aprovació d'actes AGO 2009

11.25 Presentació i aprovació memòria explicativa i econòmica  2009
12.25 Presentació del Pla de Treball 2010

• Grups de treball local 
13.05 • Coordinació i junta 
13.30 DINAR

14.45 Diferents àrees de treball : 
• Cooperació
• Formació
• Voluntariat
• Comunicació

15.45 Presentació,  discussió/ Aprovació de Pla Operatiu Anual (POA) 2010 i
pressupost 2010

16.00 Seguiment del Pla Estratègic 

17.00 Altes i baixes de socis
17.10 Eleccions de places vacants en la Junta i/o ratificació de càrrecs
17.20 Torn obert de paraules
17.30 Avaluació de l’AGO
18.00 Cloenda amb copa de cava pel 90è aniversari de l'SCI-Cat


