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Clam per la Dignitat  
Reconeixement, protecció i promoció de la dignitat del ser humà 

 
Barcelona, dijous, 28 d’octubre de 2004 

 
1a ASSEMBLEA GENERAL 

ACTA 
 

Assistents (18): Edison Fañanás, Pedro Sols, Aleix Layola, Ceci Benet, Laura García-Faria, Javi 
Laguno, Llorenç Mestre, Rosa Herrero , Mariano Hernández, Carles Hernández, Irma Fañanás, 
Natalia Mas, Antonio Esparza, Nuria Cagigós, Marta Peró, Cristian Naudín, Ivó Valdivielso, 
Beatriz Valer (no a totes les votacions hi eren els 18 assistents). 
Representats (2): María Hernández, Juan Sols. 
 
1. Lectura dels Estatuts (Pedro Sols) 
Donat que és la primera Assemblea General i no hi ha cap acta anterior per 
aprovar, es llegeixen els articles corresponents als Capítol III dels Estatuts: 
ASSEMBLEA GENERAL.: articles 9 – 13. 
veure annex 1 
 
2. Memòria d’activitats des del gener de 2003 (Aleix Layola) 
Es descriuen les activitats realitzades des del gener de 2003 per les diferents 
comissions: tècnica, sanitària, educativa i de comunicació; i es sotmeten a 
votació:  
- aprovació: 13 (assistents) + 2 (representats) = 15; 
- en contra: 0;  
- abstencions: 3. 

veure annex 2 
 
3. Memòria econòmica des del gener de 2003 (Laura García-Faria) 
Es presenten els ingressos i despeses de l’exercici de 2003 i la situació actual. Es 
sotmet a votació l’exercici 2003: 
- aprovació: 13 + 2 = 15;  
- en contra: 0; 
- abstencions: 3. 

veure annex 3 
 
4. Informe de gestió del Consell Directiu (Édison Fañanás) 
Es presenta un marc des dels inicis fins avui i es tracten aquests temes: 
- Estatuts. Lectura del Capítol IV: EL CONSELL DIRECTIU: articles 14 – 

17. Es planteja la possibilitat de fer el llibre d’actes en format electrònic i 
no en paper. 

- Inicis: Es fa una breu explicació dels inicis de la ONGD (Organització No 
Governamental pel Desenvolupament) 

- Modificacions. Es presenten les modificacions fetes fins ara. 
- Actualitat. Es parla de l’estat actual de la ONGD 

Finalment es presenta l’Informe de Gestió del Consell Directiu i es presenta 
una revisió de la tasca realitzada per les diferents comissions 
Per acabar, es sotmet a votacions: 
- aprovació: 12 + 2 =14; 
- en contra: 0; 
- abstencions: 3. 

veure annex 4 

 
 
 

 
 
 
Adreça 
Clam per la Dignitat 
C/ Major 49 
08960 Sant Just Desvern 
Barcelona 
 
Telèfon 
(+34) 93 371 11 51 
 
Fax 
(+34) 93 217 21 12 
 
Compte corrent 
3025-0004-33-1433212631 
 
NIF 
G-63.112.189 
 
Registre Assoc. Generalitat 
Núm. 27.209, sec. 1a de Barcelona 
 
Correu electrònic 
clamdignitat@clamdignitat.org 
 
Pàgina a Internet 
www.clamdignitat.org 
 
 
 
 
Seus exteriors: 
 
Alemanya 
Michael Schliep 
Biesingerstr. 31 
72070 Tübingen 
(+49)7071/942403 
 
 
Sudàfrica 
Fr. Andre Stephan MSC 
Catholic Church 
P.O. BOX 127 
Makhado (Louis Trichardt) 
Limpopo (Northern Province) 
0920 South Africa 
Tel. - Fax: (+27) 0155160566 

http://www.clamdignitat.org/ca/5/11_1/21.pdf
http://www.clamdignitat.org/ca/5/11_1/22.pdf
http://www.clamdignitat.org/ca/5/11_1/23.pdf
http://www.clamdignitat.org/ca/5/11_1/24.pdf
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5. Presentació de les candidatures i programes i elecció del nou Consell Directiu per dos 
anys (Édison Fañanás) 
S’exposa una proposta de Consell Directiu. Es tracten dos punts (arxiu) 
- Reptes de Futur/ Objectius bienni 2005-2006. 
Els membres que es presentin han de tenir present aquests reptes i objectius. 
- Propostes Membres del Consell 
Es presenta la candidatura a formar el nou Consell amb els 13 membres que ja el composaven 
anteriorment, tot i que amb algun canvi intern: 
 - Vice-Tresorera: Laura García-Faria 
 - Secretària: Beatriz Valer 
 - Vice-Secretària: Ceci Benet 
Es sotmet a votació el programa i l’equip de Consell: 
- aprovació: 14 + 2 = 16; 
- en contra: 0; 
- abstencions: 3. 

 
L’Edi fa un petit incís en relació a tres temes: 
- Pàgina a Internet de CxD. És important mantenir-la viva 
- Ftp. Es tracta d’un disc dur virtual, un lloc a la xarxa, a l’abast dels socis. 
- Fòrum. Animar als membres de les comissions, consell i socis a fer servir el fòrum i 

convertir-lo en un espai dinàmic de discussió. 
veure annex 5 
 
6. Fixar quotes socis 2005 (Édison Fañanás) 
Es fixa una quota anual mínima de 20 euros per soci. Es sotmet a votació: 
- aprovació: 14 + 2 = 16; 
- en contra: 0; 
- abstencions: 3. 

 
7. Propera Assemblea General (Pedro Sols) 
Es proposa celebrar-la el tercer cap de setmana d’octubre de 2005. Es sotmet a votació:  
- aprovació: 14 + 2 = 16; 
- en contra: 0; 
- abstencions: 3. 

 
8. Precs i preguntes 
No hi ha cap pregunta especial i es dóna per acabada l’Assemblea donant pas a un petit piscolabis. 
 
 
 
 
 
 
 
Beatriz Valer Martínez    Pedro Sols Lladó 
Secretària Assemblea     Moderador Assemblea 
beatriz.valer@clamdignitat.org    pedro.sols@clamdignitat.org 
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