Benvolguts socis i sòcies, amics i amigues de Caldes Solidària,
us convoquem el proper dissabte 28 d’abril de 2018 a les 11h hores a la Sala 3 del Centre Cívic
i Cultural (c/ Buenos Aires 16-18 de Caldes) per celebrar l’Assemblea General Ordinària de
l’Associació Caldes Solidària, amb el següent ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària
Memòria d’activitats de l’any 2017
Balanç econòmic de l’any 2017
Balanç de membres socis/sòcies de l’entitat
Programa d’activitats previst per a l’any 2018
Pressupost econòmic per l’any 2018
Precs i preguntes

Cal accedir al recinte pel carreró a l’esquerra abans de l’entrada principal del Centre Cívic i
Cultural.
En aquesta ocasió, aproximadament al finalitzar l’assemblea, us proposem un acte a les 13h al
mateix Centre Cívic i Cultural (sala 2) que pot ser del vostre interès: col·loqui amb la Maite Marin,
antropòloga calderina, “Ser refugiat a l'Europa dels murs avui: el cas d'Espanya, un sistema
d'acollida gens acollidor”.
I a l’acabar un dinar/piscolabis per a tots els assistents on podrem petar la xerrada amb calma.
Caldes Solidària té per objectiu fomentar la solidaritat de la vila de Caldes de Montbui amb les
persones que pateixen a causa de la pobresa, de la injustícia o de la violència. Avui són moltes les
persones que han de fugir de casa seva per aquestes causes. Les dades que presenta l’ACNUR
són esgarrifoses, l’any 2016 quasi 66 milions de persones havien estat desplaçades per aquestes
causes,
10
milions
d’apàtrides,
75000
menors
no
acompanyats,
etc.
(http://www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf). El problema dels refugiats, dels desplaçats, dels
emigrants no és tan sols la crisi de Síria, és molt i molt més. Davant d’això, estem en una Unió
Europea hipòcrita, on la major part d’estats defensa els valors humans però es comporta sense
cap respecte als drets humans.
Molts de nosaltres som fills de desplaçats a causa de la pobresa, molts dels nostres avis van ser
refugiats a França i a altres països. Sentim el problema proper. Per això des de Caldes Solidària
volem aturar-nos a pensar conjuntament sobre quina és la situació que estem vivint i així
reflexionar sobre com hem d’actuar. Hem convidat a la Maite Marin, calderina, antropòloga, per
poder parlar pausadament sobre aquests fets.
La Maite ens diu: “Davant la situació extrema de moltes persones que han de fugir dels seus llocs
d'origen degut a les guerres, la persecució política, els desastres ambientals, la violència de
gènere, la seva orientació sexual, etc. els països europeus s'han blindat, externalitzant les
fronteres i la gestió de les persones a tercers països. Fins i tot perseguint als defensors i
defensores dels drets de les persones que migren, i criminalitzant les organitzacions que intenten
pal·liar les seves situacions. Davant de la construcció de nous murs a territori europeu, de l'auge
del racisme i del rebuig cap "als altres", analitzarem els mecanismes del sistema espanyol d'
"acollida" de les persones refugiades. De forma contrària al que hauria de fer, el sistema rebutja,
maltracta i violenta els drets de les persones asilades contravenint drets humans fonamentals i els
acords europeus”
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Pel que fa l’assemblea, us recordem que el vot és per als socis i sòcies de l’entitat, però
l’assistència i veu també és oberta a col·laboradors/es i amics/es de Caldes Solidària que no ho
siguin, així i com a qualsevol persona interessada.
Si no esteu rebent informació de l’entitat per correu electrònic, voleu actualitzar les vostres dades
o voleu fer-nos alguna consulta, podeu posar-vos en contacte amb l’entitat escrivint a
info@caldessolidaria.org o al telèfon 667 53 62 26.
Si voleu rebre sempre les convocatòries de les assemblees per correu postal us agrairem que ens
ho feu saber, ja que habitualment utilitzem el correu electrònic per tots aquells socis i sòcies que
dels quals disposem adreça al ser un recurs molt estès, ràpid, que ens ajuda a reduir despeses
administratives i és més respectuós amb el medi ambient.
Trobareu més informació sobre el dia a dia de l’entitat a la nostra web www.caldessolidaria.org, al
blog http://caldessolidaria.blogspot.com i també a Facebook http://www.facebook.com/csolidaria
(informació pública amb accés sense necessitat de disposar d’usuari/perfil).
Us hi esperem! Rebeu una cordial salutació.
El president de Caldes Solidària

Daniel López Codina
Caldes de Montbui, 10 d’abril de 2018
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