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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ 
BALEAR D’ESCLEROSI MÚLTIPLE (ABDEM) DEL DIA 17 DE JUNY DE 2021 

A la ciutat de Palma, a les 18:15 hores en segona convocatòria, es 
connecten per via telemàtica (ateses les circumstàncies actuals) 16 
persones sòcies d’ABDEM, prèvia convocatòria realitzada en temps i 
forma, amb l’objectiu de celebrar l’Assemblea General Ordinària. 

La Presidenta d’ABDEM, dona la benvinguda i agraeix als presents la 
seva assistència a l’assemblea, encara que sigui a la forma esmentada.  

Els temes tractats, què constitueixen l’ordre del dia, han estat els 
següents: 

1. Lectura y aprovació de l’acta anterior 

La senyora Sánchez-Contador procedeix a la lectura de l’acta anterior, 
aprovant-se per unanimitat. 

 2. Aprovació de la memòria d’activitats de l'any 2020 i dels comptes de 
l’any 2020. 

 El gerent, Colau Terrassa, presenta la memòria d’activitats de l’entitat i 
exposa  els principals resultats aconseguits al llarg de l’any. En primer 
lloc, ressalta l'impacte que ha tingut la pandèmia covid-19 en el 
desenvolupament de la nostra activitat, i valora el gran esforç que va 
realitzar el nostre equip per continuar atenent de forma remota a les 
persones usuàries dels serveis. Les principals actuacions realitzades són: 

 - Reforçar el sistema informàtic i organitzatiu per permetre el treball 
remot de tota l'organització. 

 - Adaptació als requeriments sanitaris i econòmics: Creació de comitè 
covid-19, actualització de normativa, elaboració de protocols de 
seguretat, compra de material sanitari i adaptacions de les instal·lacions, 
etc. 

 - Internalitzar i reorganitzar la gestió dels recursos humans. 

 - Redissenyar el Comitè Ètic de les entitats, en el qual participen 
representants dels diferents col·lectius dels serveis de les entitats. 

 - Millora del sistema d'indicadors de l'activitat. 

 - Preparar-mos per poder concertar el servei de suport a l'habitatge i 
augmentar 10 places de PROA. 

 - Reorganització del programa Activat, enfocant no tant a joves com a les 
persones recentment diagnosticades , a les famílies i a les persones que 
no son usuàries dels serveis d’ABDEM. 

Respecte als comptes 2020, destaca el resultat positiu de 11.120’00€, en 
un context de dificultat creixent per obtenir subvencions públiques i 
privades, i d’una important caiguda de ingressos propis per manca de 
campanyes de sensibilització (mulla’t, sopar solidari, etc.).  

S’aproven la memòria d’activitats i els comptes de l’any 2020 per 
unanimitat. 

http://www.internostrum.com/diccionaris.php?mot=ABDEM


3. Aprovació del pla d’actuacions i del pressupost de l’any 2021 

Colau Terrassa exposa que la previsió és que l'any 2021 seguirà marcat 
per la crisi sanitària de l'covid-19, i possiblement per un escenari de crisi 
econòmica que pot afectar al nostre finançament.  

A pesar d’això, apunta que volem treballar per recuperar el nivell 
d’atenció que donàvem abans de la crisi, continuar reivindicant els drets 
de les persones amb esclerosi múltiple, i seguir avançant en la 
consolidació i sostenibilitat dels serveis.  

Els objectius estratègics que es proposa a l’assemblea són:  

- Millorar la comunicació de l’impacte del nostre treball a la 
comunitat. 

- Arribar a més persones i donar un millor servei amb suport 
tecnològic. 

- Cuidar a l’equip i facilitar recursos per millorar la qualitat del seu 
treball, especialment a través de recursos formatius. 

- Reforçar la nostra organització de cara al possible escenari de 
retallades econòmiques, i incorporant elements que generin 
participació, cohesió i compromís. 

- Seguir reclamant els drets de les persones amb esclerosi múltiple, 
especialment l’accés als serveis de rehabilitació. 

- Incorporar millores als serveis. 

 
Respecte al pressupost, es fa una proposta continuista en la que esperam 
una pujada d’ingressos si podem realitzar campanyes de sensibilització, 
a l’hora que es fa la màxima contenció de la despesa, esperant un resultat 
positiu de 38.000€. 
 
S’aproven per unanimitat el pla d’actuacions i el pressupost anual per 
l’any 2021. 
 
4. Precs i preguntes 
 
Luis Berastain comenta el treball realitzat pel nou comitè ètic. 
 
No hi ha més precs i preguntes.  
 
Es dona per finalitzada la Junta i s’aixeca la sessió a les 18:49 hores. 
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