ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’apGDM, CELEBRADA EL
DIVENDRES 8 D’ABRIL DE 2016
Aquest divendres 8 d'abril de 2016 es va celebrar, tal com estava previst, l'assemblea
extraordinària de l'apGDM, convocada amb el següent ORDRE DEL DIA, i precedida
d’una carta del president de l’associació que s’adjunta a continuació d’aquesta
mateixa acta,:.

0. Aprovació, si s'escau, de la proposta d'ordre del dia
1. Informe (inicialment del president "congelat") del procés i estat de congelació, i
de l'estat actual de l'associació (socis, economia -sanejada-, etc.)
2. Informe (inicialment del president "congelat") sobre els possibles nivells o estats
de futur de l'associació "descongelada". Debat general. Relacions amb el WFM
(World Federalist Movement). El projecte i el procés GGCC
3. Possible descongelació i/o creació d'espais de treball: l'espai lligat als temes WFM
(parlament mundial, UNPA, R2P, etc.); l'espai lligat al projecte GGCC; etc.
4. Elecció de president i de nova junta directiva. Presentació de candidatures i
elecció.

En relació a aquest 4.art punt de l'ordre del dia només fer-vos avinent que considero
que, fins i tot (després d'anar congelant i descongelant), tinc la responsabilitat de
tornar-me a presentar a les eleccions de president de l'associació i que, per tant, així
ho faré. En aquest context han volgut acompanyar-me en una candidatura les
següents sòcies i socis: Carme Valls (secretaria), Sílvia Salicio (tresorera), Olga
Alcaraz, Laia Segura i Jesús-Àngel Prieto (vocals).

Hi varen assistir: Olga Alcaraz, Albert Ferris, Montse Portabella, Jesús-Àngel Prieto,
Sergi Rovira, Josep Lluís Salazar, Laia Segura, Bàrbara Sureda, Carme Valls i jo
mateix.
Varen excusar la seva assistència: Lourdes Beneria, Bea Escribano, Jordi Carrés,
Yazmin Cruz, Montserrat Sagarra, Sílvia Salicio, Jesús Vicens i altres amigues i amics
de l'associació!
Vàrem tenir un record especial per al Pepe Antequera que, malauradament, ens
ha deixat durant aquest any "sabàtic" de l'associació!
----------------------------Tot seguint l'ordre del dia proposat es van prendre, finalment, els següents
acords:

a) Donar per acabat l'any "sabàtic" de l'associació, "descongelar-la" i, en definitiva,
tornar-la a posar en funcionament de forma immediata amb, com a mínim de
moment, objectius i bases conceptuals idèntiques amb les que va funcionar fins el
2014.
b) Fer el cobrament de les quotes dels socis, corresponents al 2016, a
començaments del mes de maig (seria un moment per conèixer realment el suport
amb que continuï comptant el nostre projecte associatiu de sempre).
c) Organitzar-nos a partir dels dos següents espais de treball:
1. Espai de política internacional i de temes Moviment Federalista Mundial (R2P,
UNPA, WP, etc.); aquest espai concentraria en un de sol els dos espais amb que
funcionava l'associació abans d'agafar "el sabàtic".
2. Espai GGCC de l'apGDM; aquest seria l'espai que donaria continuïtat als temes de
seguiment i incidència política en les negociacions internacionals de Canvi Climàtic
que ja es van dur a terme durant l'any 2015 però aixoplugats pel grup singular de
recerca GGCC del STH de la UPC; evidentment es garantirà la complementarietat del
treball acadèmic científic que es continuarà realitzant en aquest darrer marc, amb el
que es farà a partir d'ara en el d'aquest espai de l'apGDM
Varen quedar convocades ja les primeres reunions d'aquests dos espais:
I. DIVENDRES 17 DE JUNY, A L'ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA: REUNIÓ DE
L'ESPAI GGCC DE L'apGDM
II. DIVENDRES 8 DE JULIOL, A L'ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA: REUNIÓ DE
L'ESPAI DE POLÍTICA INTERNACIONAL I MFM
d) va quedar escollida com a nova junta de l'associació la formada per: Josep
Xercavins (president), Carme Valls (secretaria), Sílvia Salicio (tresorera),
Olga Alcaraz (vocal), Laia Segura i Jesús-Àngel Prieto (vocals).
I sense res més a destacar es signa aquesta acta d’acords, a Barcelona estiu del
2016

Carme Valls Llobet
Secretaria

Vist-i-plau President

CARTA DEL PRESIDENT DE L’apGDM PROPOSANT LA CELEBRACIÓ D’UNA
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ PER PROCEDIR, SI S’ESCAU, A LA
SEVA “DESCONGELACIÓ”
Benvolguts i benvolgudes companys i companyes,
Quan fa prop de dos anys va començar a definir-se el projecte "De Rio 92 a París 2015" això
es va fer, principalment, des de l'apGDM (associació projecte Governament Democràtic
Mundial). Després del seminari del maig del 2014 es va crear el GGCC (Grup sobre el
Governament del Canvi Climàtic) amb una mena de doble dependència: d'una banda, i tal
com acabo de dir, de l'apGDM i, d'altra banda, del Grup Singular de Recerca en Sostenibilitat,
Tecnologia i Humanisme de la UPC (alguns/es érem membres de les dues realitats).
Per diverses raons que no venen ara al cas, la part diguem-ne "universitària" del projecte va
anar agafant més vida i més dinàmica i, poc a poc, el projecte es va anar vivint
progressivament i pràcticament només, per així dir-ho, en el context de la UPC i del Grup de
Recerca mencionat.
El projecte va absorbir a alguns de nosaltres (començant per mi, sobretot) de tal manera
que, degut a això i altres realitats que no venen ara tampoc al cas, l'apGDM es va posar en
"stand by (es va congelar)" durant tot el 2015.
Ara però, el projecte "De Rio 92 a París 2015" s'ha acabat i, en canvi, al llarg d'aquests dos
anys hi han (hi heu) participat moltes persones de casa nostre (a diferents nivells, en
diferents etapes, sempre voluntàriament, ...) i és lògic, i és just, i és necessari que
trobem un espai on tothom que vulgui continuar seguint el post París i participant
en una definible i per definir 2a possible etapa del projecte, ho pugui continuar
fent o, si és el cas, incorporar-s'hi a partir d'ara (aquest email també el rebeu gent de l'entorn
que em dèiem d'amics i amigues de l'apGDM que, potser, no heu tingut cap relació amb el
projecte concret del que vinc parlant fins ara en aquest email, però que, també potser, a
partir d'ara us podria interessar fer-ho o, simplement, participar en altres espais de treball
de l'apGDM que també es tornaran, lògicament, a posar en marxa).
I que millor doncs que tornar als orígens: descongelar l'apGDM, tothom que vulgui
participar en aquesta nova etapa (i que no en sigui soci/a) se'n faci soci/a (la quota
mínima anual és de 30€ -totalment simbòlica doncs), i constituir, entre altres espais que
ja existien pensats per altres propòsits, l'espai de treball GGCC, des d’on construir
plegats, els que així ho vulguem fer, aquesta 2a etapa del projecte mencionat més
específicament en aquest email.
Doncs bé això és el que us proposo a tots i totes les que rebeu aquest email i, evidentment,
hi estigueu interessats/des.
Concretant una mica més comento les següents qüestions pràctiques fonamentals per tirarho endavant:
a) l'assemblea extraordinària de l'apGDM, on es descongelarà l'associació i, entre altres
coses i entre altres possibles espais, es crearà l'espai de treball GGCC, es realitzarà
el divendres 8 d'abril, a partir de les 16:30h, a l'Escola Industrial de Barcelona
(Carrer Comte d'Urgell 187); la proposta d'ordre del dia i més detalls sobre la reunió us
arribaran, als que decidiu participar-hi, més endavant!

b) serà una assemblea extraordinària de socis i sòcies de l'apGDM; per tant els que no
sigueu socis/ies ja, i hi vulgueu participar, m'haureu de fer arribar omplerta la
butlleta adjunta per fer-vos-en (soci/ia) abans de finals de març.
I em sembla que no em deixo res important; vosaltres teniu ara la paraula; salutacions
cordials,
Xerca
(President "congelat" de l'apGDM)
NOTA 1: Si voleu recordar que feia l'apGDM podeu anar a la seva web:
http://www.apgdm.org
NOTA 2: I si voleu veure com ha anat el projecte acabat a París fa unes poques setmanes ho
podeu veure a la web:
https://sth.upc.edu/ggcc

