ESTATUTS ONG UNIÓ POBLERA SOLIDÀRIA (UPS)
Es constitueix l’associació sense ànim de lucre amb el nom: UPS (Unió Poblera Solidària)
dins del programa Joves Emprenedors Socials del projecte ICAPE amb les normes que
s’estableixen en els presents estatuts.
Aquesta associació és promoguda per un grup d'alumnes de 3r d'ESO de l'assignatura
IAEE.
El domicili radicarà en el centre educatiu IES Can Peu Blanc.
Direcció: Camí de Gaieta, sn 07420, Sa Pobla, Mallorca (Illes Balears)
Correu: uniopoblerasolidaria@gmail.com
L’àmbit on es realitzaran les seves activitats és: IES Can Peu Blanc (Sa Pobla)
L’associació UPS es constitueix el dia 29 de novembre de 2018 fins el dia 21 de juny de
l’any 2019.
L’associació juvenil té les següents finalitats:
- Assolir l'ajuda necessària per millorar la qualitat de vida dels nins i nines del Níger.
- Donar a conèixer la problemàtica del noma, acabar amb ella, i millorar la sanitat i
l'educació.
- Cercar l'ajuda, l'educació i la sanitat per als nins i nines del Níger. Concretament, per
combatre el noma i curar el llavi lleporí.
- Per dur-ho a terme, cooperam amb la Fundació Campaner.
Els valors que podem oferir com a ONG són solidaritat, igualtat, conscienciació,
cooperació, empatia amb els nins del Níger, motivació per arribar a l'èxit i implicació.
Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:
Fer nous socis i sòcies amb l'aportació d'1€, amb la qual tendran un carnet d'associat/da i
una polsera amb els colors del Níger.
Realitzar un video on explicam qui som per començar a fer difusió dels nostres objectius.
Participar al mercat solidari que organitza ICAPE a Inca.
Aprofitar les jornades i diades del centre per fer activitats de recaptació.
L'associació tendrà 2 tipus de socis i sòcies:
- Socis i sòcies fundadores: la totalitat dels i les alumnes de 3r ESO D i E que cursen
l'assignatura específica d'IAEE.
- Socis i sòcies col·laboradores: són aquelles persones que s'afilien mitjançant el carnet.
Podran gaudir de descomptes i sorteigs per premiar la seva col·laboració.
Tots els associats i associades tenen el dret d'estar informats sobre les activitats que es
duran a terme i a quina finalitat es destina la recaptació. De la mateixa manera, els i les
sòcies fundadores tenen el deure de participar, elaborar i implicar-se en les diferents
activitats que es proposin.
Cada soci i sòcia fundadora de l'ONG aportarà, inicialment, 2€ per a la compra de
material. Un cop finalitzi el curs, cada associat/da decidirà si vol recuperar l'aportació o
donar-la al projecte solidari.
En cas de necessitar més doblers per comprar material, els socis i sòcies fundadores

farien una nova aportació, amb les mateixes condicions que la primera.
L'òrgan màxim de decisió és l'assemblea, formada per tots els i les alumnes de 3r ESO D i
E, que cursen IAEE.
La Junta Directiva representarà i es responsabilitzarà de la gestió de l’associació.
La Junta Directiva estarà formada per:
Presidenta: Catalina Femenias Mir.
Secretària: Mireia Pons Payeras.
Tresorera: Marina Pena Serra.
La tresorera presentarà les comptes cada 15 dies.
La junta directiva estarà acompanyada per les següents comissions de treball:
Informàtica: Marta Campomar, Miquel Socias, Josep Serra Albis, Sergi Tomas.
Difusió: Samuel Salas i Mamadou Diop.
Administració: Agatha Guerrero i Núria Morán.
Comptabilitat: Miquel Socias, Marc Fernàndez i Guiem Mascó.
Assessoria: Souhaila Lamkadem, Núria i Marina Ferragut, Margalida González i Bel Mas.
Disseny d'activitats: Paula Martorell, Josep Serra Alomar, Emili Bianchi, Agatha Guerrero i
Aina Pascual.
Estar a una comissió de treball, no implica desentendre's de la feina en comú.
Els i les integrants de cada comissió poden variar segons els resultats de la feina.
La societat es dissoldrà un cop acabat el curs.
La totalitat de la recaptació anirà destinada al projecte solidari de la Fundació Campaner.

