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

Reunida a Catalunya, Barcelona, el 12 de desembre de 2012 (als locals del CAPS), 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 11,00h amb la presència de les següents persones associades:
Pepe Antequera, Jordi Carrés, Yazmin Cruz, Albert Ferrís, Roser Gómez, Salvador Milà, Guadalupe
Moreno, Tere Navarro, Albert Royo, Sílvia Salicio, Joan Marc Simon, Eulàlia Solé, Carme Valls i Josep
Xercavins
i amb la presència de les següents persones amigues/amics de l’apGDM:
Silvia Cipullo, Andrea Costafreda, Marta Forns i Mariano López.
La reunió es desenvolupa d’acord amb l’ordre del dia, enviat amb l’antelació estatutàriament prevista,
recollit a l’annex 0 d’aquesta acta. Del seu desenvolupament se’n deriven les següents informacions i
acords.

0.

Dins del punt 0 de l’ordre del dia, s’aprova l’acta de la reunió ordinària anterior celebrada el 26-1111.

1. L’informe del president sobre les activitats realitzades durant el 2012 segueix un guió coincident
amb l’índex del que serà la Memòria 2012 de l’apGDM, que es recull com annex 1 d’aquesta acta.
Arran d’aquest fil es comenta que l’associació té, en aquests moments, 36 persones associades
(n’eren 26 en la data de celebració de la darrera reunió ordinària d’aquesta assemblea general, i
abans de la seva presentació pública a casa nostra) i unes quantes més d’amigues. Segueix
predominant la persona associada que, essencialment, fa possible la vida de l’associació a través del
pagament de la seva quota.
El nombre de persones que inverteixen, també, alguna part del seu temps (començant per les que
participen, per exemple, a les reunions de la seva assemblea) en la vida de l’associació, deu estar al
voltant de les 15 persones (com a molt).
Pel que fa a la junta escollida a la passada reunió ordinària de l’assemblea hi ha hagut les baixes, per
motius professionals, de la Roser Gómez i de l’Alfons Pérez. Malgrat haver-ne contemplat la
possibilitat, la junta va desestimar, finalment, proposar una ampliació de la junta actual que, amb els
seus actuals sis membres (Jordi Carrés, Yazmín Cruz, Joan Marc Simon, Sílvia Salicio, Carme Valls i
Josep Xercavins) deu ser ja, quan a nombre, suficientment gran pel que és, real i actualment,
l’associació.

Segueix quedant pendent la revisió dels estatuts vigents de l’associació. Emperò, en la mesura que,
si més no de moment, no ha calgut mai –fins ara- utilitzar-los en el nostre funcionament, com a
mínim el president considera que és un tema que pot seguir esperant a tenir una associació més
consolidada.
El treball de l’associació s’ha anat vertebrant, enguany, a través de la seva junta, de l’espai de
política internacional, de l’espai de la campanya UNPA i dels grups d’organització en règim de
voluntariat, al voltant, sobretot, dels temes de traduccions. Només s’està professionalitzant la gestió
base de les webs de l’associació.
A l’annex que es segueix com a guió d’aquest informe hi ha el llistat d’activitats de l’apGDM
durant aquest 2012, de les quals en destaquen, òbviament, l’acta de presentació pública de
l’apGDM del 19 de març del 2012, l’obtenció formal definitiva de l’estatus d’Organització Catalana
Associada, OCA, del Moviment Federalista Mundial, MFM, les participacions a Rio+20 i al Congrés del
MFM i la vida dels espais i grups de treball de l’associació.
Durant l’any 2012, l’apGDM s’ha fet membre de FOCIR (Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes), de la qual esperem gaudir de serveis que així no ens caldrà auto
satisfer –per exemple possibles organitzacions de rodes de premsa- i a la qual intentarem aportar-hi,
per suposat, el nostre petit gra de sorra.
Aprofitant que té l’ús de la paraula el president informa, també, de les activitats principals
realitzades des de l’espai de política internacional.
En coherència amb el treball realitzat al voltant de la preparació de Rio+20 (resultat del qual, entre
altres, és que, com a apGDM, vàrem ser acreditats per les NNUU per assistir a la Cimera), Sílvia
Salicio i Josep Xercavins van assistir (amb càrrec al seus mitjans personals) a Rio+20, on hi van
participar activament organitzant-hi, fins i tot, un acte públic sobre: Towards the constitution of a
“Supranational Democratic Climate Authority”. No fou un acte exitós però va tenir una certa
continuïtat a l’hora d’intentar tornar-lo a realitzar (cosa que tampoc fou possible), conjuntament
amb altres entitats, en el context de les negociacions climàtiques habituals de l’any 2012,
celebrades enguany a Doha.
En aquest sentit, el president fa la valoració de que, molt probablement, cal tocar més de peus a
terra, i ser conscients que, amb les nostres característiques (organització petita, amb funcionament
a nivell de voluntariat tant de persones com de recursos), l’activitat internacional intentant
incidència sobre el terreny és, si més no de moment, pràcticament impossible. Això explicarà també
el tarannà d’alguna de les noves propostes d’activitats presentades posteriorment en aquesta
reunió dins del proper Pla de Treball 2013.
En aquest cas, la decisió de participar (presa després de les vacances d’estiu), en una consulta de
treball “on line” de NNUU al voltant dels temes de “Governament” (a través de la campanya de la
societat civil: Beyond 2015 – Més enllà del 2015) en el context del camí cap a la definició de
l‘agenda del desenvolupament post 2015, és, probablement si més no, un exemple de quelcom més
al nostre abast. Aquesta decisió es va prendre també en la mesura que el post Rio+20 sembla anar
bastant lent i també sembla lògic que, en canvi, entri en sintonia en tot el procés de les agendes (de
desenvolupament i de desenvolupament sostenible) de NNUU post 2015.

2. Informe d’en Joan Marc Simon del congrés del MFM celebrat el juliol del 2012 a Winnipeg
(Canadà) i, també, de la vida de l’espai UNPA de l’apGDM
Pel que fa a l’informe de la nostra participació (sempre amb càrrec als mitjans personals dels
assistents) en el Congrés del MFM, el propi Joan Marc en va escriure l’informe que es recull com
annex 2 d’aquesta acta i al qual us remet ara, lògicament, aquesta acta.
I en relació a la campanya UNPA s’informa que les activitats públiques previstes per al 2012 es van
paralitzar degut a la convocatòria electoral anticipada, però que s’està treballant per tal que la
campanya vegi a la llum, amb força, a casa nostra durant els primers mesos del 2013. Concretament
ja es disposa d’una pàgina web que podeu trobar a
www.unpa.apgdm.org
i que fou presentada per en Joan Marc a l’assemblea. I a proposta d’en Salvador Milà es començarà
a tramitar la presentació de la campanya al Parlament de Catalunya.

3. Pel que fa al tercer punt de l’ordre del dia: “Tancament econòmic provisional del 2012 i previsions
econòmiques 2013”, el tancament econòmic provisional, però pràcticament definitiu, del 2012,
presentarà un saldo positiu de
355,86€
i les previsions pressupostàries pel 2013, que inclouen el saldo positiu anterior i les entrades de les
quotes 2013 de les persones associades (1450€), i que tenen en compte les despeses fixes de les
nostres quotes de pertinença al MFM (59,00€) i al FOCIR (165,00€), i una estimació del que ens
seguiran costant els manteniments mínims de les nostres pàgines web (350,00€), suposen començar
l’any amb un saldo positiu al voltant dels
1319,86€.
S’aproven aquest tancament provisional 2012 i aquestes estimacions pressupostàries 2013. S’acorda
també que, com és obvi, davant d’activitats que requereixen recursos “extraordinaris” s’hauran de
buscar subvencions, com es feu ja per a l’organització de l’acta de presentació pública de l’apGDM el
19 de març del 2012 (subvenció de Mitsubishi; subvenció anònima).

4. Respecte al punt 4 de l’ordre del dia s’aprova, per unanimitat, que la nostra associació sol·liciti
esdevenir associació d’utilitat pública a cosa nostra, la qual cosa té avantatges fiscals tant per les
quotes de les persones associades com per les possibles donacions rebudes com a subvenció.
S’intentarà continuar amb els processos d’acreditació de l’associació a organismes internacionals, en
la mesura que tinguem la capacitat de voluntariat per realitzar-ho.

5. Finalment, pel que fa al punt més important de l’ordre del dia, sobre el Pla d’Activitats de
l’apGDM pel 2013, es remet a l’annex 4 d’aquesta acta on es pot trobar el Pla aprovat amb les cites
de les aportacions que s’hi van fer durant la reunió, remarcades en color vermell (i que formen
part d’aquesta acta).
6. En el torn obert de paraules, l’Abert Ferrís demana que consti en acta que, segons el seu parer, el
substrats principals del que va esdevenint la nostra associació s’avenen fortament amb el
pensament d’en Ricardo Petrella, reflectit en diversos dels seus darrers llibres en contra de la
mercantilització del món i a favor del bé públic.

Barcelona, 15 de desembre de 2012

Vist i plau
El/la secretari/ària
Carme Valls

El/la president/a
Josep Xercavins

