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

Reunida a Catalunya, Barcelona, el 26 de novembre de 2011 (als locals del Centre UNESCO de
Catalunya), s’estén la següent acta d’informacions i acords de la reunió ordinària de l’Assemblea General
de l’associació projecte Governament Democràtic Mundial – apGDM.
La reunió comença a les 11,30h amb la presència de les persones associades:
Pepe Antequera, Àngels Canadell, Jordi Carrés, Yazmin Cruz, Albert Ferrís, Sònia Garcia, Roser Gómez,
Tere Navarro, Alfons Pérez, Sílvia Salicio, Joan Marc Simon, Jeymi Sivoli i Josep Xercavins
i havent comunicat que no hi podrien assistir les persones associades:
Àngels Cortina, Quim Gascón, Emi Marqués, Ferran Requejo, Sumpta Sabater, Albert Royo i Carme Valls
del total actual de 25 persones associades, recollides a l’annex 0 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 malgrat que no cal la ratificació de l’acta de la sessió anterior
extraordinària i/o “constitutiva”, en la mesura que fou ratificada explícitament per les 23 persones
que, precisament, ens vàrem associar amb base a ella, es vol subratllar-ne el seu caràcter de
document “constitutiu” i s’adjunta com annex 2 d’aquesta acta. Es comenta que pràcticament tot
el que consta en aquest document s’ha acomplert, excepte la reforma dels estatus prevista en
aquell document per aquesta reunió i que, prèvia consulta a totes les persones associades, es va
decidir ajornar fins la reunió ordinària de l’Assemblea General a celebrar a finals del 2012.
Es fa referència al document recollit a l’annex 3 d’aquesta acta: “Comunicat proposta sol·licitud
OCA del MFM”, resultat també de la reunió “constituent”, i que es pot considerar com la primera
definició més política del nostre projecte.

1. De l’informe del president sobre la vida i l’estat actual de l’associació es destaquen, en primer lloc,
els documents “A mena d’actes de les primeres reunions dels espais de treball”, recollits als
annexes 4 i 5 d’aquesta acta, en la mesura que es poden considerar com els primers documents
resultats del treball col·lectiu de l’associació, i en els quals es recullen, explícitament, les principals
opcions polítiques i organitzatives del que vol anar sent, de moment, la nostra associació. En els
annexos estan destacats en color gris els paràgrafs més importants.
Es subratlla, en segon lloc, el fet d’haver assolit els dos principals objectius concrets que s’havien
plantejat per aquest any 2011:
a) haver elaborat i tramés a les NNUU un primer document polític de l’associació, com a
“Aportacions de l’apGDM al procés de Rio+20”.

b) haver realitzat tot el procés d’acreditació de la nostra associació com “Organització Catalana
Associada, OCA, al Moviment Federalista Mundial, MFM”. Es destaca i s’agreix el treball de
voluntariat, tant de redactats com sobretot de traduccions, que ho ha fet possible.
En relació a l’evolució d’aquest tema es resumeix el que ja s’ha informat electrònicament a totes
les persones associades, tot destacant-ne el següent:
i)

Les diferències, els punts de contacta i les aproximacions mútues entre el que ha estat la
nostra estratègia per esdevenir OCA del MFM i la que el Comitè de Credencials del MFM
considerava que hauria estat més apropiada.

i)

La coneixença i incorporació a l’apGDM, prèvia consulta electrònica a totes les persones
associades, com a nova persona associada del company Joan Marc Simon; ciutadà del nostre
país que ha estat vivint i treballant molts anys, i fins fa molt poc temps, a Brussel·les i que,
entre altres coses, havia estat secretari general, també fins fa poc, del Moviment Federalista
Europeu i que, actualment, és membre del Consell del MFM. Els contactes, explicacions i
empaties mútues han estat claus pel resultat final de l’evolució del nostre procés
d’acreditació com a OCA del MFM.
El propi Joan Marc explica la seva participació i vivències en aquest tema i les
característiques interpretatives de la posició final del Consell del MFM.
Finalment, es comenta la carta oficial que ens ha enviat el president del Comitè de
Credencials del MFM, recollida a l’annex 6 d’aquesta acta i que, en definitiva, considera
actualment a la nostra apGDM com a “Organització Catalana Aplicant al Moviment
Federalista Mundial”, ens autoritza a utilitzar aquesta denominació i el logotip del MFM i
ens anuncia una presa de decisions definitiva, i molt probablement positiva, de la nostra
acreditació en la reunió del Comitè Executiu del MFM que es celebrarà el mes d’Abril del
2012.

2.

Pel que fa al punt 2 de l’ordre del dia: “Programa d’activitats 2012”, aquesta acta s’adreça
explícitament en aquest cas al document recollit com annex 7 d’aquesta acta, considerant-lo en
aquest cas més que mai com a part integral d’aquesta acta. És, òbviament, el document que recull
el que va considerar i aprovar l’Assemblea com el nostre programa d’activitats a treballar i realitzar
durant el proper 2012.

3.

Pel que fa a l’estructura organitzativa i de funcionament de l’associació durant el 2012, i d’acord
amb el debat realitzat en el punt 3 de l’ordre del dia, s’acorda:
a) Acabada aquesta reunió haurem escollit la primera junta “electa” de la nostra apGDM. Un pas
clarament necessari i que ens apropa amb normalitat a la consolidació dels diferents aspectes
del projecte. El president actual i, a la vegada, candidat a futur president, proposa –i en tot cas
afirma que, de resultar escollit, així es proposa fer-ho- continuar situant el centre de gravetat de
la vida de l’associació en els espais de treball oberts a totes les persones associades. Havent
funcionant prou bé aquest model durant el 2011 i essent, probablement, el més obert a la
possibilitat de participació activa de tots les persones associades que així ho desitgin, val la pena
seguir-hi confiant.

b) Pel que fa als espai de treball, i, d’una banda, d’acord amb l’experiència acumulada durant el
2011 i, d’altra banda, tenint en compte les novetats que ha comportat l’entrada a l’associació
d’en Joan Marc Simon, s’acorda que durant el 2012 es funcioni amb els següents espais de
treball:
i)
ii)
iii)

Espai de Política Internacional
Espai de la Campanya Democràcia Global
Espai d’Organització

Pel que fa a l’Espai de Política Internacional és la fusió natural, ja efectuada a la pràctica, dels
antics espais polític i internacional. L’Espai Català (activitats d’extensió, sensibilització i
“incidència” a nivell de Catalunya), que en la lògica de la nostra estratègia durant el 2011 no s’ha
reunit mai, desapareix com a tal i les persones interessades en el que havien de ser les seves
activitats podran trobar el seu lloc en els espais aprovats; probablement, en l’Espai
d’Organització o en l’Espai de la Campanya Democràcia Global.
Pel que fa al nou espai de la Campanya Democràcia Global, es crea doncs com a resultat de
l’entrada a l’associació d’en Joan Marc Simon (i en un futur, probablement, d’altres persones que
ja venien treballant, conjuntament amb ell, en aquesta campanya a casa nostra), i, com a mínim
inicialment, es coordinarà amb el secretariat de la UNPA Campaign
http://en.unpacampaign.org/contact/index.php
amb l’objectiu general de difondre, estendre i promoure aquesta campanya a Catalunya. I amb la
voluntat de tirar endavant activitats concretes que ja figuren al nostre Programa d’Activitats
2012 (recordeu: annex 7 d’aquesta acta).
També s’acorda la possibilitat de crear (de fet alguns d’ells ja funcionen) grups de treball
específics per a temes específics i amb funcionaments normalment NO presencial), com ara els
següents:






Grup del Web (lligat, probablement, a l’espai d’organització)
Grup de traduccions a l’anglès
Grup de traduccions al català de materials del MFM (per tal de contribuir a ser una
finestra a casa nostra, com a mínim a través del nostre web, del MFM) – (lligat,
probablement, a l’espai de política internacional)
...

Es tornarà a demanar a totes les persones associades si volen treballar en alguns d’aquests
espais i/o grups. I durant els mesos de gener i febrer se’n faran les primeres reunions per
començar a treballar en la direcció del Programa d’Activitats 2012.
4. Els temes pressupostaris es toquen en el punt 4 de l’ordre del dia.
D’una banda la tresorera, Sílvia Salicio, presenta l’estat de contes a la data de la reunió, recollit com
l’annex 8 d’aquesta acta. De no produir-se cap canvi en aquests números fins a final d’any (cosa

que, en principi, ha de ser així) aquest document es considerarà formalment aprovat com el
tancament pressupostari de l’any 2011.
Pel que al pressupost del 2012, en Jordi Carrés, d’una banda, fa un escenari d’increment de
persones associades com a resultat de la nostra presentació i presència pública a Catalunya i, d’altra
banda, de possibles patrocinis de la petita i mitjana empresa catalana que, tenint en compte el tipus
d’activitats que desenvoluparem, poden estar interessades en patrocinar-nos-les. Es treballarà en
aquestes direccions.
5. Es presenta la proposta d’espai web de l’associació:
www.apgdm.org
emfatitzant la seva concepció política: és el web de la nostra associació (logotip i menú de
l’esquerra) que, a la vegada, és l’organització catalana aplicant al MFM (logotip i menú de la dreta),
del qual pretén ser-ne tant una finestra com una porta a casa nostra.
Quan hom entra a la web, a banda de la estructura anterior, veu, a l’espai central de visualització, les
activitats o accions en les quals s’estigui treballant concretament en el temps.
La proposta política i d’imatge s’aprova i, a partir d’ara, començarem a omplir el web de continguts.
(NOTA IMPORTANT: es prega no fer-la pública encara, doncs el nivell de continguts és encara molt
baix; de fet el termini que ens donem per tenir-la realment a punt, és el corresponent a unes
setmanes abans de l’acte de presentació pública de l’apGDM a casa nostra).
6. Es realització l’elecció de la junta d’acord amb el reglament aprovat electrònicament, obtenim tots
els membres de la candidatura col·lectiva presentada un total de 13vots que corresponen al nombre
de vots i al nombre de persones existents.
Per tant, la nova junta electa de l’apGDM esta formada per: Jordi Carrés, Yazmin Cruz, Roser Gómez i
Alfons Pérez –com a vocals-, Sílvia Salicio –com a tresorera-, Carme Valls –com a secretaria- i Josep
Xercavins –com a president-.
7. Sense paraules en el torn obert es conclou la reunió dins de l’horari previst.
Barcelona, 26 de novembre de 2011

Vist i plau
El/la secretari/ària
Carme Valls

El/la president/a
Josep Xercavins

