
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA LLAVORS DE VINCLE  

DIVENDRES 18 DE FEBRER 2022, 21H A 21:30H 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

únic punt- Votació per a l’aprovació del següent article dels estatuts de l’associació. 

 
 

Article 2  

 

1. Els fins de l’Associació són:  

 

a) Donar suport a les famílies en la criança dels fills i filles, en la línia de la criança natural i respectuosa 

amb les necessitats dels infants i altres membres de la família.  

b) Afavorir el apoderament de la maternitat i paternitat  

c) Promoure el desenvolupament integral de l’infant i de la totalitat de membres de la família, 

organitzant activitats amb aquesta finalitat.  

d) Crear espais de trobada, diàleg, aprenentatge i lleure per a les famílies i els infants.  

e) Crear una xarxa de famílies que comparteixen coneixements i experiències en relació a la criança, la 

salut, l’educació, les arts i la vivència en societat, des del respecte a les diferents opcions personals.  

f) Promoure i donar suport a la dona així com la igualtat de gènere, en el marc de la maternitat i la 

criança respectuosa.  

g) Afavorir el vincle emocional entre tots els membres de la família.  

h) Promoure el voluntariat com a fórmula de gestió i participació en societat.  

 

i) Fomentar i promoure la cultura en tots els àmbits, promovent la inclusió i trencant barreres d’edat, 

gènere, classe, capacitats, llengua, origen o orientació sexual. 

 

j) Afavorir el desenvolupament del coneixement i les expressions artístiques dels infants, adolescents i 

famílies 

 

k) Desenvolupar projectes, programes, estratègies orientades a la solidaritat, cooperació i educació 

mediambiental i desenvolupament sostenible i consum responsable, l’emprenedoria, el pensament 

crític; seguint els criteris ODS de l’Assemblea Nacional de les Nacions Unides per l’Agenda 2030. 

 

l)   Treballar de manera explícita per a la reducció de les desigualtats socials, promovent també les 

accions a favor de l’augment d’inversions en educació, protecció social, salut familiar i benestar 

emocional, tenint en compte els col·lectius vulnerables. 

 

m) Tots aquests fins tenen com a objectiu promoure societats pacífiques i inclusives, creant espais per 

al treball de la Pau, la resolució de conflictes i la mediació des de la família com a nucli i motor 

imprescindible de canvi.  

 

2. Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació pot realitzar activitats com:  

 

a) Trobades de famílies i espais de conversa per compartir experiències, plantejar dubtes i inquietuds, i 

trobar eines per canalitzar-les.  

b) Organització de cursos, tallers, conferències, material divulgatiu i altres activitats.  

c) Col·laboracions amb altres entitats afins.  

d) Programació d'activitats culturals, d’oci i de lleure obertes a tota la ciutadania.  

e) Participar en projectes que promoguin els objectius de l’entitat. 

 

3. En queda exclòs tot ànim de lucre. 


