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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 
l’ “ASSOCIACIÓ VALLÈS AMICS DE LA NEUROLOGIA, AVAN” 

 
A Sabadell, a 21 de juny de 2021, amb l’acreditació de 31 socis, 15 de forma presencial i 
16 representats i/o amb delegació de vot de l’Associació Vallès Amics de la Neurologia, 
AVAN, es reuneixen en Assemblea Ordinària, de conformitat amb el previst en l’article 10 
dels seus estatuts, sota la presidència de la Sra. Cristina Urriza Espejo i actuant com a 
Secretari el Sr. Ramon Costa Palet, de conformitat amb la següent convocatòria efectuada 
per la Presidenta: 
 
“Terrassa, 25 de maig de 2021 
 

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ÒRDINARIA DE  
L’ASSOCIACIÓ VALLÈS AMICS DE LA NEUROLOGIA, AVAN 

 
Per acord de la Junta Directiva d’aquesta Associació celebrada el dia 24 de maig de 2021, i 
en compliment del que es disposa en l’article 10è.1 dels seus Estatuts, es convoca 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA el dia 21 de juny de 2021, a les 18:30h, al carrer 
Estrella, 110, de Sabadell. 
 

· D’acord amb l’article 11è dels Estatuts, es posarà a disposició dels socis la 
documentació que es sotmetrà a aprovació. Aquesta informació es podrà obtenir a 
les nostres oficines, cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea General 
ordinària i al web de l’entitat www.avan.cat 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària del 27 de 
juliol de 2020 

2. Informe de Presidència 
3. Altes i baixes de socis 
4. Estat econòmic corresponent a l’exercici de 2020, a l’objecte d’aprovar, si s’escau, el 

compte de pèrdues i guanys i el balanç de situació, tancats a 31 de desembre de 
l’exercici indicat 

5. Informe d’activitats de l’associació de 2020 
6. Proposta d’aprovació de la gestió feta per l’òrgan de govern 
7. Pressupost econòmic de l’exercici de 2021, a l’objecte d’aprovar, si s’escau, els 

ingressos i despeses del mateix 
8. Torn obert de paraules 
 
 
La llista de socis assistents i dels representats, figura com annex a la present acta. 
 
La Presidenta dóna la benvinguda i agraeix l’assistència als presents. Tot seguit obre la 
sessió i es passen a tractar els punts previstos a l’ordre del dia: 
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1.- Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea general ordinària del 27 de 
juliol de 2020 
 
Es fa lectura de l’acta de l’assemblea del 27 de juliol de 2020, que és aprovada per 
unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- Informe de Presidència 
 
Pren la paraula la Sra. Cristina Urriza per presentar l’informe de presidència, i fa palès que 
gràcies a que la situació poc a poc es va normalitzant, s’ha pogut fer aquest acte en les 
dates habituals. 
 
Comenta que en l’assemblea de l’any 2020, potser per la greu situació que estàvem vivint, 
ja es va parlar força de com vam entomar la pandèmia. El 13 de març vam haver de tancar 
els nostres centres i no es va poder iniciar l’activitat presencial fins a finals de maig i en 
algunes seus com Sant Cugat, fins ben entrat el mes de juliol. 
 
La situació va obligar a fer un ERTO i demanar ajuda econòmica a les famílies i socis per 
poder fer front a les despeses fixes que l’AVAN tenia. Com va fer l’any passat reitera en 
nom de la junta i el patronat, l’agraïment a la resposta que es va tenir de tots plegats. 
 
Tot i que no es podia fer activitat presencial, els nostres tècnics van trobar la forma de 
continuar atenent als usuaris i es va crear “L’AVAN a casa”. Conscients de la gravíssima 
situació que el confinament provocava a moltes de les nostres famílies, se’ls hi va 
continuar donant suport de forma telemàtica i per telèfon. 
 
També comenta que durant la segona part de l’any, es va poder continuar amb l’activitat, 
però a mig gas. La situació no permetia fer el lleure com sempre, els grups havien de ser 
amb menys persones, no podíem fer activitats de captació de recursos com el sopar 
solidari o la cursa pel Parkinson. Però a més a més, menys persones s’acostaven a l’AVAN 
i moltes de les que ho feien, tot i la necessitat de fer teràpies, no les començaven. Hi 
havia por, molta por. Tot i que hem complert escrupolosament tots els protocols per 
evitar contagis, troba normal el neguit de les famílies a l’hora de portar als seus malalts 
tan vulnerables. 
 
Continuant amb els agraïments, vol també expressar gratitud als ajuntaments que tant 
han ajudat en aquests moments difícils, amb especial agraïment a l’ajuntament de 
Sabadell. 
 
En nom de la junta i el patronat fa un reconeixement als treballadors que han passat uns 
moments de molt neguit i han hagut de fer un sobreesforç en la seva tasca. Agraeix la 
seva dedicació i professionalitat. També fa un especial agraïment a l’equip de direcció que 
ha liderat aquesta complicada situació. 
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Manifesta que s’ha acabat l’any molt bé des del punt de vista econòmic, però com 
veurem a la informació que es presentarà, la “patacada” s’està rebent aquest 2021. La 
facturació continua sent un 20% més baixa i les despeses, que són pràcticament totes de 
personal, no han baixat en la mateixa proporció. 
 
Avui la situació econòmica és molt delicada i es fan necessàries ajuda i comprensió per 
tirar endavant. Ara s’estan focalitzant tots els esforços en capgirar la situació i es confia 
que passat l’estiu, amb un ritme de vacunació àgil, la situació millori, però ara per ara és 
força preocupant. 
 
Acaba però amb dues bones notícies: 
 
1.- L’obertura del Petit AVAN. Us espai destinat a fer neurorehabilitació als infants i 
adolescents. Aquest espai s’ha pogut posar en marxa gràcies a les aportacions 
econòmiques de l’IRPF, la Diputació de Barcelona i el Banc Mediolanum. 
 
2.- I que finalment l’Ajuntament de Terrassa ens ha cedit la nau Pont, Aurell i Armengol,  
perquè l’AVAN disposi d’una seu com es mereixen els nostres usuaris de Terrassa. Ara cal 
buscar els recursos econòmics per adequar l’espai, que no són pocs. 
 
Per finalitzar, agraeix les famílies la confiança que dipositen dia a dia en l’AVAN. 
 
 
3.- Altes i baixes de socis 
 
S’informa del número d’altes i baixes de socis i col·laboradors que s’han produït durant el 
2020. 
 
Socis i col·laboradors a 1 de gener:   1.052 
Socis i col·laboradors a 31 de desembre de 2020: 1.003 
 
Es comenta un gràfic de l’evolució de socis per seus, que s’adjunta a l’acta. 
 
 
4.- Estat econòmic corresponent a l’exercici de 2020, a l’objecte d’aprovar, si s’escau, el 
compte de pèrdues i guanys i el balanç de situació, tancats a 31 de desembre de 
l’exercici indicat 
 
El Sr. Josep Arjona, director d’administració, comenta els estats financers de 2020. 
Presenta el compte de resultats i el balanç de situació, els quals s’acompanyen com annex 
a l’acta. 
 
Informa que els ingressos van suposar 213.013€, mentre que les despeses van ser de 
194.804€. Així doncs, l’exercici de 2020 ha estat positiu amb un resultat de 18.209,21€, 
que si així ho aprova l’assemblea, es destinarà a compensar pèrdues d’exercicis anteriors. 
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Total Ingressos 213.013,51€ 
Total Despeses 194.804,30€ 

Resultat 18.209,21€ 
 
Pel que fa al balanç, destaca que l’actiu i el passiu s’eleven a 1,38M€, comenta la 
distribució patrimonial de les diferents partides que l’integren, així com que a la partida 
de fons propis ja hi figura l’aplicació del resultat d’enguany. 
 
Finalment informa dels resultats de la Fundació i del consolidat del grup AVAN: 
 

FUNDACIÓ AVAN 
Total Ingressos 1.239.175€ 
Total Despeses 1.113.142€ 

Resultat 126.033€ 
 

CONSOLIDAT GRUP AVAN 
Total Ingressos 1.301.699€ 
Total Despeses 1.157.456€ 

Resultat 144.243€ 
 
Sotmesos a aprovació aquests estats financers, queden aprovats per unanimitat el 
compte de pèrdues i guanys i el balanç de situació, corresponents a l’exercici de 2020. 
 
 
5.- Informe d’activitats de l’associació de 2020 
 
La directora general, Sra. Lídia Gil, presenta un resum de les activitats portades a terme 
pel projecte AVAN (Associació i Fundació). 
 
Facilita abans les dades de l’equip humà que el composen 50 tècnics i 173 voluntaris, 
inclosos els 13 membres dels òrgans de govern (patronat i junta). 
 
Pel que fa als actes de divulgació s’han portat a terme sis conferències en el marc del cicle 
de cultura neurològica; 329 estudiants d’ESO han compartit les xerrades de 
sensibilització; s’han efectuat dues gimcanes de les neurones amb escoles de primària; 
també set taules informatives dels Dies Mundials i dues jornades solidàries en streaming.   
 
Respecte els actes corporatius, esmenta l’edició del Calendari solidari “Joves 
Extraordinaris 2021” i el concert benèfic AkusticAVAN. 
  
Quant a voluntariat, les 173 persones que composen aquest grup, han efectuat 2.168 
hores d’activitat voluntària, i també 15 persones van rebre formació.  
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També comenta les intervencions en mitjans de comunicació (mencions i notes de 
premsa), en xarxes socials (visites mensuals al web, seguidors a Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin i You Tube), així com de les publicacions efectuades mitjançant els 
butlletins AVAN informa i la revista AVANça’t. 
 
Informa que les persones ateses van ser 873, amb 242 primeres visites, i mostra la seva 
distribució pels diferents serveis que oferim. Finalment desglossa les activitats lúdiques 
dels programes: Anem, Kedem, Casal Obert, Casal de Lleure i Racó del Soci. El Cuidem no 
va poder tenir activitat per la pandèmia. Finalment comenta que actualment 17 
organitzacions conformen les anomenades empreses amigues. 
  
 
6.- Proposta d’aprovació de la gestió feta per l’òrgan de govern 
 
La Presidenta sol·licita l’aprovació de la gestió realitzada per la junta directiva, que 
sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
 
7.- Pressupost econòmic de l’exercici de 2021, a l’objecte d’aprovar, si s’escau, els 
ingressos i despeses del mateix 
 
El Sr. Arjona presenta el pressupost per l’any 2021, que es sotmet a consideració de 
l’assemblea de socis, tot detallant les partides pressupostàries que el conformen, amb el 
següent detall. 
 
 

 
Un cop comentades les diferents partides que composen els ingressos i les despeses, el 
pressupost de 2021 s’aprova per unanimitat i s’adjunta a l’acta. 
 
 
8.- Torn obert de paraules 
 
El senyor Francesc Gorgas felicita la Junta directiva per la futura nova seu a Terrassa, i 
proposa es pogués oferir mitjançant Internet, activitats en format vídeo conferència, per 
arribar així al major nombre d’usuaris possible, aconseguint una reducció de costos i 
alhora evitant desplaçaments, tal com ja es va fer durant el període de confinament en el 

INGRESSOS (en €)  DESPESES (en €) 
Prestació de Serveis 82.653,24  Ajudes a Entitats 20.000,00 
Quotes de Socis 34.967,87  Compres i Consums 43.228,37 
Subvencions Oficials 3.545,95  Altres Despeses d’Explotació 97.756,00 
Donacions 723,97  Amortització 40.721,07 
Ingressos per Arrendaments 46.110,96  Financeres 600,00 
Subvencions de Capital 34.303,45    
TOTAL INGRESSOS 202.305,44  TOTAL DESPESES 202.305,44 
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programa “l’AVAN arriba a casa”, un recull de tallers i activitats per a persones amb 
malaltia neurològica, amb l’objectiu de mantenir l’estimulació i activació des del domicili. 
 
El Dr. Pere Pardo felicita l’equip de direcció per l’excel·lent gestió portada a terme en 
aquest complicat període, felicitació que demana es faci extensiva a tot el personal. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, la Presidenta a les 20 hores aixeca la sessió, de la qual, 
com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
              Vist i plau, 
EL SECRETARI         LA PRESIDENTA 
 
 
____________       ______________ 
RAMON COSTA        CRISTINA URRIZA 


