ACTA ASSEMBLEA GENERAL. MARZO 2008

Ordre del dia de l'Assemblea General:
1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l'Acta de l'Assemblea General de 31 de
Març del 2007
2.- Informe de la Presidenta
3.- Informe del Secretari: Memòria d'activitats de l'any 2007.
4.- Informe del Tresorer i aprovació, si procedeix, del Balanç de 2007 i del
Pressupost per a l'any 2008
5.- Després de la lectura dels Estatuts de la futura Federació d'Associacions
d'Educació Ambiental (FEA), aprovació, si procedeix per part dels socis de:
- Promoure la constitució d'una Federació d'Associacions d'Educació
Ambiental, d'àmbit nacional, i integrar-se en la mateixa
- Designació de Guillermo Gallego i Javier Mansergas com a
representants d'AVEADS en l'acte de constitució de la Federació
d'Associacions d'Educació Ambiental.
6.- Activitats previstes per al primer semestre de 2008
7.- Torn obert de paraula
Desenvolupament de la reunió:
S'aprova l'acta de l'assemblea del 2007
Breument la Presidenta exposa la preocupació de la Junta Directiva
davant de l'escassa afluència dels socis a les activitats programades.
Proposa obrir un debat en el torn obert de paraula.
3. El Secretari informa que a hores d'ara l'Associació compta amb 112
socis. Realitza lectura de la memòria d'activitats de l'any 2007 i exposa
que aquesta serà penjada en la pàgina web.
Finalment proposa valorar una aportació d'un soci que sol·licita que els
documents i actes que genera l'Associació es realitzen també en
valencià. Atés que l'actual Secretari no disposa ni dels coneixements, ni
del temps necessari per a duplicar el material, s'ofereix el Tresorer:
Vicent Nebot, per a realitzar la traducció dels textos. Així mateix es
parlarà amb el webmaster per a valorar la possibilitat de fer el mateix en
la pàgina web.
4. El tresorer presenta el balanç del 2007 així com els pressupostos per al
2008. Cal destacar que hi ha un romanent de diners pel fet que moltes
partides corresponents al 2007 no s'han gastat en anul·lar-se les
activitats que estaven previstes. Respecte al 2008 s'insta al tresorer a
incorporar dos partides de despeses que en principi no estaven
pressupostades: la quota com a socis d'AVINENÇA i les despeses
corresponents a una possible quota a pagar a la futura Federació
d'Associacions de E.A.
5. L'Assemblea General de l'AVEADS aprova per unanimitat promoure la
constitució d'una Federació d'Associacions d'Educació Ambiental, així
com integrar-se a la mateixa. Per a això aprova també enviar com a
representants a l'acte constitutiu de la dita Federació a Guillermo
Gallego i a Javier Mansergas.
1.
2.

Respecte al possible suport d'aquesta Federació i de les Associacions
que la integraran a la revista CICLES, hi ha una predisposició a
col·laborar amb la revista bé a través de l'alta d'algunes subscripcions,
bé invitant als CEFIRES que es donen d'alta. Es comenta que seria
interessant conèixer per part de Cicles els socis de la Comunitat
Valenciana per a optimitzar esforços. Finalment s'apunta la possibilitat
que Cicles abans de desaparèixer valore la possibilitat de convertir-se en
una publicació on line.
6. Entre les activitats previstes per al primer semestre del 2008 es proposa:
− Presentació del l'Estat del Mon 2008 a càrrec d'UNESCOCAT
− Invitació al Fòrum de Debats a Pepe Gutiérrez
− Eixida amb vaixell pel Xúquer des de Cofrentes fins Cortes de
Pallás
− Aprofitar les eixides que realitzen altres organismes com per
exemple el Jardí Botànic per a oferir-les als socis amb un
descompte d'un 50% per als socis. Mª Àngels Ull parlarà amb el
director del botànic per a valorar la possibilitat que AVEADS
aparega com a col·laborador.
− Mª Jesús Vilches proposa un itinerari per Caudiel amb una dinar
posterior.
− Respecte a la possibilitat d'organitzar un Congrés d'Educació
Ambiental la idea es posposa davant de la possible realització en
el 2009 de les IV Jornades d'Educació Ambiental de la Comunitat
Valenciana.
7. Es proposa que en la pàgina web s'arrepleguen les activitats,
congressos que realitzen els membres de l'AVEADS encara que no
estiguen organitzades per la pròpia Associació. El Secretari canalitzarà
les aportacions
El Secretari també farà un crida perquè els socis donen a conèixer la
seua labor, podent penjar la seua pàgina web o la d'equipaments de E.A.
als que pertanyen els socis.
A partir d'ara les Trobades anuals s'obriran també a amics i familiars dels
socis que desitgen assistir.
Enguany es reprendrà la idea de fer un carnet per als socis.
Finalment s'informa de l'existència d'un fòrum de què els socis es poden
donar d'alta per a intercanviar experiències, coneixements, inquietuds…

