Acta d’acords de la reunió extraordinària de
l’Assemblea General de l’Associació apGDM
Dissabte 26 de febrer de 2011

Cap a / towards:

apGDM – WDGpa
associació projecte Governament Democràtic Mundial
World Democratic Governance project association
organització associada del Moviment Federalista Mundial
World Federalist Movement associated organization
MFM – WFM

Acta d’acords de la reunió extraordinària de l’Assemblea General de l’Associació apGDM

Reunida a Catalunya, Barcelona, el 26 de febrer del 2011 (a la Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis
Catalans), s’estén la següent acta d’informacions i acords de l’Assemblea General Extraordinària de
l’associació projecte Governament Democràtic Mundial – apGDM.
La reunió comença a les 11,30h amb la presència de les persones llistades a l’annex A.1. d’aquesta
acta. No hi poden finalment assistir però consta que han expressat la seva voluntat de “ser-hi” i de ser
informades dels resultats de la reunió les persones llistades a l’annex A.2. d’aquesta acta.
La reunió es desenvolupa d’acord amb l’ordre del dia, enviat amb l’antelació estatutàriament prevista,
recollit a l’annex 1 d’aquesta acta. Del seu desenvolupament se’n deriven les següents informacions i
acords.
0.

Dins del punt 0 de l’ordre del dia, i després de les presentacions de tots i totes les persones
assistents, s’aprova el document “Caràcter i proposta de metodologia de la reunió” recollit a l’annex
2 d’aquesta acta. S’acorda doncs, en definitiva, el caràcter “singular” i “constituent” de la reunió i
la següent metodologia procedimental:
“Acabada la reunió, es farà una “acta d’acords constituents de la reunió” que s’enviarà a tots/totes
els/les assistents (i a totes aquelles persones que, malgrat no hagin pogut venir a aquesta reunió, si
que hi tenien la intenció d’assistir-hi). I serà a partir d’aquest moment, en el que tots/totes prendrem,
individualment, les decisions relatives a si aprovem i fem nostre aquesta “acta constituent”, i
esdevenim associats del projecte, i aprofitarem, llavors, per definir-ne el nostre nivell inicial
d’intensitat de participació.”

1. Dins del punt 1 de l’ordre del dia s’informa dels orígens i les accions i activitats realitzades per
l’associació apGDM, que va ser inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya el
mes de maig del 2010, essent legalitzada a tots els efectes el juny del mateix any. Les persones que
l’han anat legalitzant i que, actualment, en formen la seva junta funcional són: Josep Xercavins,
president; Àngels Canadell, secretària; Sílvia Salicio, tresorera; Alfons Pérez, vocal. Queda constància
de que, justament, l’associació es va legalitzar per poder tenir un instrument que, per exemple,
permetés donar els passos “constituents” que s’han donat ara i que es recullen en aquesta acta. Els
fins actuals de l’associació (article 2 dels seus estatuts) es consideren prou amplis com per, en relació
a les Problemàtiques Globals i al Governament Democràtic Mundial, encabir, com a mínim
inicialment, les finalitats i els objectius concrets d’aquest nou projecte. Els estatuts actuals són els
recollits a l’annex 3 d’aquesta acta.
Es proposa, i així s’acorda, que aquesta reunió “singular” i “constituent” signifiqui un abans i un
després per l’associació ja legalitzada; es proposa i es decideix concretament posar en marxa
conceptual, pràctica i efectivament l’associació apGDM com a “veritable associació” del nou
projecte, i que les seves persones associades ho siguin, a partir d’ara, totes aquelles que aprovin i
signin aquesta acta d’acords.

S’acorda, també, que aquesta reunió sigui el començament del procés constitiu del projecte, i que
en una propera reunió ordinària d’aquesta Assemblea General de l’associació apGDM (que
s’acorda celebrar abans d’acabar l’actual any 2011), “es tanqui” el període pròpiament constituent
del projecte, es reformin, si cal, els estatuts de l’associació, se’n defineixi la seva estructura
organitzativa i els seus objectius concrets, i se’n escolli la seva junta directiva.
Pel que fa al funcionament econòmic de l’associació durant aquest any 2011, s’acorda que la quota
de persona associada sigui de, com a mínim, 30€ a l’any, i que la condició de persona associada
estigui lligada, també, a l’abonament de la seva quota que gestionarà la junta funcional actual.
2. Dins del punt 2 de l’ordre del dia i després de presentar-se i comentar-se els documents recollits
com a annexes 4, 5 i 6 d’aquesta acta, s’acorda adreçar-se al Consell General del Moviment
Federalista Mundial per tal de sol·licitar l’admissió com a Organització Catalana Associada.
D’acord amb el procediment definit pel propi MFM s’aprova la proposta presentada, i recollida a
l’annex 7 d’aquesta acta, del Comunicat proposta de sol·licitud d’esdevenir Organització Catalana
Associada, OCA, del MFM.
La junta funcional tramitarà la sol·licitud d’adhesió que s’espera sigui considerada pel MFM en la
reunió anual del seu Consell, que sol celebrar-se el mes de novembre.
3. Dins del punt 3 de l’ordre del dia s’acorda crear quatre espais/grups de treball provisionals (i del
tot re definibles) mitjançant els quals poder desenvolupar el període “constituent” de l’associació
tot ajudant a facilitar tant el funcionament associatiu com la definició col·lectiva de les finalitats i
objectius concrets del nou projecte. Els resultats del treball d’aquests grups seran, en definitiva, les
bases sobre les quals haurà de treballar i decidir la reunió de l’Assemblea General de l’Associació
apGDM a celebrar a finals d’aquest 2011. Els espais seran:
3.1.
3.2.
3.3.

Espai d’Organització (organització, gestió –econòmica; documental; etc.-, extensió –
imatge; web; etc.-, ...)
Espai Polític (anàlisi, debat, realització d’estudis, elaboració de propostes, etc.)
Espai Internacional (participació i “incidència” en política internacional com a tal
associació, i com a possible futura OCA del MFM). Per exemple: seguiment, sobretot dels aspectes
relacionats amb les problemàtiques del governament democràtic mundial, dels processos internacionals
cap a les properes reunions de la UNFCCC (Convenció Marc de NU sobre el Canvi Climàtic) –de novembre
del 2011- i de Rio+20 –de juny del 2012-

3.4.

Espai Català (activitats d’extensió, sensibilització i “incidència” a nivell de Catalunya)

Les persones associades a partir d’ara a l’associació podran apuntar-se a treballar a qualsevol
d’aquests espais (a un, dos, ..., tots o cap). Des de la junta funcional es procedirà a convocar les
primeres reunions dels espais, a poder ser abans de les vacances de setmana santa d’enguany. La
reunió s’acaba tot decidint adreçar-se al Centre UNESCO de Catalunya per tal de sol·licitar,
formalment, que el local social de l’associació pugui ser, a partir d’ara, els espais que, per aquesta
finalitat, té habilitats a la seva seu al Carrer Nàpols, 346, 1r.

Llista de persones que signin aquesta acta d’acords
Antequera, Pepe
Canadell, Àngels
Carrés, Jordi
Cruz, Yazmín
Ferrís, Albert
Garcia, Sònia
Gascón, Quim
Gómez, Roser
Marqués, Emi
Mengual, Alba
Navarro, Tere
Nebot, Vicky
Pérez, Alfons
Puig, Dolors
Requejo, Ferran
Royo, Albert
Sabater, Sumpta
Salicio, Sílvia
Sivoli, Jeymi
Urgell, Jaume
Valls, Carme
Xercavins, Josep
Ysàs, Pere

Vist i plau
El/la secretari/ària
Àngels Canadell

El/la president/a
Josep Xercavins

