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

Reunida a Catalunya, Barcelona, el 14 de desembre de 2013(al despatx del Carrer Bailen de la Carme
Valls), 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 associadesi/o amigues
Pepe Antequera, Lourdes Beneira, Jordi Carrés, Yazmin Cruz, Albert Ferrís, Marta Forns, Guadalupe
Moreno, Mariano López, Sílvia Salicio, Joan Marc Simon, Carme Valls i Josep Xercavins
Van excusar expressament la seva presència: Sònia Garcia, Salvador Milà i Eulàlia Sole.
La reunió es desenvolupà d’acord amb l’ordre del dia, enviat amb l’antelació estatutàriament prevista,
recollit a l’annex 0d’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 12-1212.

1. L’informe del president sobre les activitats realitzades durant el 2012 segueix un guió coincident
amb l’índex del que serà la Memòria 2013 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 (en
número, exactament les mateixes que en la data de celebració de la darrera reunió ordinària
d’aquesta assemblea general; hi ha hagut tres baixes: Emiliana Marques, Josep Lluís Ortega i Jaume
Urgell; però hi ha hagut també tres altes: Olga Alcaraz; Marta Forns i Montserrat Sagarra) 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 15persones (com a molt).
Pel que fa a la junta continua essent l’escollida fa dues reunions ordinàries de l’assemblea amb sis
membres (Jordi Carrés, Yazmín Cruz, Joan Marc Simon, Sílvia Salicio, Carme Valls i Josep Xercavins);
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, de l’espai de la “newsletter” 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, deles quals en destaquen, òbviament,: a) l’acta de presentació pública de la
Campanya UNPA, celebrat el 19 de març del 2012 al Patí Llimona amb la presència d’en Fernando
Iglesias (president del Consell del MFM); b) el dimarts 22 d’Octubre de 2013, al Campus Ciutadella
de la UPF, “La creació d’un Parlament Mundial” es va posar a debat! L’acte es va celebrat durant la
setmana del 17 al 23 d’octubre de 2013: una “Setmana d’acció global per a un Parlament Mundial”:
“Let the Peopledecide”;aquesta fou una iniciativa global de l’apGDM que va coordinar
internacionalment en Joan Marc Simon; c) la nova “newsletter” de l’apFDM“Política Mundial i
Governament Democràtic. Informacions des de l’apGDM”amb números el febrer i el novembre; d) la
vida dels espais i grups de treball de l’associació amb, per exemple, una reunió d’informació i debat
intern sobre els “Federalismes –al món (Joan Marc Simon), a Europa (Albert Royo) i a l’estat
espanyol (Carme Valls)-“. En aquest context la iniciativa de participar (presa després de les vacances
d’estiu del 2012), 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, va ser valorada
com una activitat de poc interès en la que la feina esmerçada no compensava en cap cas els resultats
d’incidència desitjats.

2. Informe d’en Joan Marc Simon i de la Carme Valls, de les activitats de l’any relacionades amb la
Campanya UNPA i els temes del Parlament Mundial
En Joan Marc Simon i la Carme Valls informen en detall de les activitats més característiques de
l’any i ja citades i subratllades en el punt anterior.
Ja ha estat acceptada la presentació de la campanya al Parlament de Catalunya que es preveu com a
activitat important de l’apGDM dins del primer trimestre del 2014.
En Joan Marc Simon informa, dins d’aquest punt, dels temes més importants relacionats amb la vida
dels òrgans de govern del MFM dels qual forma part.

3. Pel que fa al tercer punt de l’ordre del dia: “Tancament econòmic provisionaldel 2013 i previsions
econòmiques 2014”, el tancament econòmic provisional, però pràcticament definitiu, del 2013,
presentarà un saldo positiu de
101,72€
i les previsions pressupostàries pel 2013, que inclouen el saldo positiu anterior i les entrades de les
quotes 2014de les persones associades (1540€), 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
1067,72€.

S’aproven aquest tancament provisional 2012 i aquestes estimacions pressupostàries 2013.
En aquest punt de l’ordre del dia s’observa l’alt cost de comissions que estem pagant a “La Caixa”,
on tenim la nostra conte bancària, i tant la Sílvia Salicio com altres membres de l’associació
proposen que s’estudiï la possibilitat de canviar d’entitat financera.

4. 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 2 d’aquesta acta on es pot trobar el Pla aprovat
Pel que fa al punt relatiu a la possible organització d’un esdeveniment singular (amb objectius de
gran nivell polític i forta repercussió a favor de la creació de la UNPA, s’acorda que només es tirarà
endavant si s’identifiquen un conjunt de persones i de possibilitats financeres que vulguin i puguin
organitzar l’activitat des d’un punt de vista professional amb una identitat organitzativa i financera
totalment autònoma de l’apGDM.
5. En el torn obert de paraules, permanent obert durant la reunió, en Mariano López va proposar
preveure la possibilitat d’utilitzar l’Skype tant per facilitar la participació de persones de l’associació
en les seves reunions, com de públic en general en actes públics que s’organitzin.

Barcelona, 14 de desembre de 2013

Vist i plau
El/la secretari/ària
Carme Valls

El/la president/a
Josep Xercavins

