
 

 

 

Junta Directiva i Equip Operatiu 

d’Amics dels Infants del Marroc (IMA) 
 

La Junta Directiva d’Amics dels Infants del Marroc està integrada pels següents membres: 

 

- President: Juan Jiménez Domínguez 

- Secretària: Isa Aris Coderch 

- Tresorera: Mercè Batlle Moreso 

 

Els membres d’aquest òrgan de direcció no perceben retribucions. 

 

 

L’Equip Operatiu d’Amics dels Infants del Marroc està integrat pels següents membres: 

 

- Coordinador general: Oscar de Rosselló Ester 

- Secretària tècnica i apoderada: Sara Álvarez Millán 

- Representant a la seu de Caldes de Montbui: Carles Obradors 

- Representant a la seu de Terrassa: Josep Sanllehí 

 

Les funcions del Coordinador general són les següents: 

a) Coordinació de l’equip tècnic per a l’organització de les activitats previstes: 

- Trobades de famílies 

- Xerrades i tallers per a famílies 

- Activitats culturals (cultura del Marroc) 

- Cursos de darija 

- Tallers adreçats a infants i adolescents 

- Activitats de sensibilització sobre la situació les mares solteres i l’abandonament 
d’infants al Marroc 

- Assistència a Fires d’entitats 

b) Cerca de finançament extern per a l’entitat 

c) Gestió dels projectes de cooperació al Marroc 

d) Preparació de la documentació per a les assemblees de l’entitat 



 

e) Seguiment de l’execució del pressupost de l’entitat 

f) Establiment i seguiment d’acords de col·laboració amb altres entitats per tal de realitzar 
activitats conjuntes i augmentar la difusió de les activitats desenvolupades per IMA 

g) Avaluació del seguiment de les diferents xarxes socials utilitzades per IMA 

h) Seguiment de l’estat actual dels processos de kafala internacional al Marroc i suport a les 
famílies associades en els processos administratius post-kafala 

i) En funció de la disponibilitat de recursos econòmics, es podran efectuar altres activitats 
proposades per les famílies associades 

 

Les funcions de l’Apoderada són les següents: 

a) Efectuar les transferències del compte corrent d’IMA destinades al pagament de les 
despeses. 

b) Transmetre a la gestoria la documentació necessària per a efectuar les declaracions fiscals 
de l’entitat. 

 

 

 

Es fa constar que aquests càrrecs i funcions són els aprovats en l’assemblea general de data 27 
d’octubre de 2019 i han estat renovats en les assemblees posteriors. 


