Acta de constitució d’una associació
Nom i cognoms dels assistents:

Miguel Ángel Benito Domínguez
Miguel Ángel Cifo Truyols
Camila Doural Martínez
Walid El Bouyahyahoui
Mohamed El Mezyany
Sara El Moudny
Victoria Rose Gazzera García
Alexia Glorieux Alarcón
Claudia Gomis Alfaro
Katherine Xiomara Huelgos Rangel
Marina Jimenez Jaume
Araceli Lavado García
Jorge Manuel Macas Toro
Ainhoa Maldonado Samaniego
Dhylan Montaner Nuñez
Chaimaa Ofrigh
Melanie Ayelen Padilla Herbas
Maria Neus Ramírez Miquel
Britany Jazmin Reyes Jiron
Adam Salhi
Hassane Salhi

Harvey Ellis Albert West
Lorena Cano Tirado.

A Manacor, el 29 d'Octubre del 2018, es reuneixen les persones citades per tractar sobre la
constitució de la Associació ONG Níger up.
Després d'un intercanvi d'opinions entre tots els assistents, es prenen els següents acords:
1r -Constituir l’associació Níger up amb domicili al Carrer Sant Jeroni número 7 de Manacor,
província de les Illes Balears i que té com objectiu implantar un projecte de cooperació al
desenvolupament per millorar l’accés de la educació dels joves de Níger up i enfrontant les seves
capacitats i accessos als recursos.
Empoderar als joves del Níger perquè puguin tenir un futur millor. Garantir el desenvolupament
sostenible dels projectes fent tots els beneficis responsables dels principals terrenys de la
realització del projecte.
Garantir l’educació, la igualtat,la seguritat i la higiene per als joves de Níger.
2n -Elaboració i aprovació dels Estatuts de la Associació que se presentaran junt amb la present
acta.
3r -Escollir la junta Gestora, que s’encarregarà de la preparació documental necessària, així com
de la organització inicial, i que queda composta per els següents assistents:

Noms i cognoms:
-Presidenta: Katherene Xiomara Rangel
-Vicepresidenta: Walid El Bouyahyahoui
-Secretaria: Marina Jiménez Jaume
-Tresorer: Alexia Glorieux Alarcón

De tot l’anterior citat donam fe i firmem la present acta en prova de conformitat dels membres de
la Junta Gestora, en la data i el lloc a dalt indicats.

