
Resum dels Estatuts

Fins de l’associació.

l. Promoure la realització de projectes orientats a atendre necessitats, especialment en el
camp dels joves en risc social.

2. Promoure projectes duts  a  terme  a traves  de  la  col·laboració intercongregacional de
manera  solidaria i oberta a  altres  entitats  i persones.

3. Promoure projectes culturals  i humanístics que   tendeixen a millorar aspectes
significatius  de   la   realitat   social.    Realitzar   tota    classe d'activitats de caràcter cultural
i social que s'adrecin a la formació  de la persona, especialment al qui pateix  algun tipus de
marginació

4.  Promoure projectes de caire  educatiu, formatiu i d’integració en el  món del treball.

5.  Promoure el voluntariat social i la prestació de serveis que li són  propis des de la
concepció cristiana del món i de la vida.

6.  Canalitzar i facilitar l'obtenció de  recursos de  l'Administració i altres entitats per a
l'exercici  de les seves activitats.

7.  Promoure i realitzar campanyes i iniciatives que  moguin l’interès social envers els seus
fins.

8.   Desvetllar  en   el  nostre  entorn,  en   les   institucions i en  el sector empresarial, la
inquietud pel tema  social,  la  solidaritat i el compromís de  respondre als problemes que  es
plantegen al  nostre entorn, especialment del Quart món.

9. En queda exclòs tot ànim de lucre

Qui pot ser membre de l’associació.

Poden formar part de  l'associació tots  els  Superiors i Superiores Majors  dels Instituts de
Vida consagrada i Societats de  Vida  apostòlica amb residència habitual al  territori de
Catalunya (o a qui delegui)  i una persona més  de cada institució nomenada pel  Superior o
Superiora Major.   Han  de  presentar una sol·licitud per  escrit a la Junta  Directiva, la  qual
prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en
l'Assemblea General més immediata.

L'Assemblea General  es reuneix en  sessió ordinària com  a mínim un  cop l'any.

Sobre Junta Directiva. Qui la compon i com s’escull.

La Junta Directiva regeix, administra i representa l'Associació. La compon el  president, el
secretari, el tresorer. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. I l’'elecció
dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per  votació de
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l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el
càrrec.

Les funcions del president son:

a)  Dirigir i representar legalment l'Associació, per delegació de l'Assemblea

General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de  l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

e)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d)  Establir la convocatòria de les  reunions de l'Assemblea General i de la

Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.

f)   Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin
l'Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és  substituït, en  cas d’absència o malaltia, pel vicepresident  o

el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Les funcions del tresorer son:

El tresorer té com a  funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, com  també
l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa.
Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les  factures aprovades
per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el
que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Les funcions del secretari son:

El secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació, aixecar, redactar i signar les
actes de les  reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els
certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
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