ACTA DE CONSTITUCIÓ
En el IES Joan Ramis i Ramis, ens hem reunit en un grup d’alumnes de 4t d’ESO: Lluís
Martí, Adrian Michel, Ivan Vilches, Esther Pons, Alba Arrada, Mohamed, Javier
Hernández,Alex Gomila, Alex Fuentes, Manel Rojo, Zaida Zuara, Hugo Torres, David
Espinosa, drazic Alboraya, Alexander Hoyos, ander Coll, Lluna Orfila, Nerea Pérez, Naida
Esteban, Lluna Sánchez, Dunia Luzón, Carla Rojas, Isaac Vinent, Judit Corral, Mar
Deschamps, Gemma Carreres, Lázaro Alcaide, Maria Olaya, Laura Lola , per crear la ONG
“Organització solidària IAEE”, amb la finalitat de poder ajudar als nens de Africa creant una
escola per millorar la seva educació i que la seva societat pugui avançar. Per aconseguir-ho
treballem amb el projecte ICAPE, i la fundació ICAPE.
Entre tots acordem el següent:
Crear una ONG
ELS VALORS DE LA NOSTRA ONG:
Empatia, simpatia, humilitat, força grupal, respectar a tots els grups, cooperació.
col·laboració, tenir fe i creure, que ho aconseguirem, transparència, dinamisme,
independència econòmica, proximitat política, acció, positivisme, compromís i humanisme.
LA NOSTRA VISIÓ
Nosaltres oferim els nostres fons econòmics en aliments i medicaments de
qualitat,per la maxima ajuda dels necessitats
El que volem és millorar la vida d’aquestes persones (Projecte de cooperació amb la
fundació ICAPE. Operació de llavis leporins) i oferir-los un futur millor per el
desenvolupament dels seus estudis gràcies a l’escola. Per això, farem el treball
correctament, i amb ganes de canviar el món amb una petita col·laboració.
LA NOSTRA MISSIÓ ÉS:
Ser reconeguts i servir a l’hora d’ajudar a la gent necessitada amb els nostres fons.
Som adolescents que lluitem, amb i per a les poblacions desfavorides de l’Àfrica i com a
part d’un ampli moviment global, amb l’objectiu d’eradicar la injustícia i la pobresa, i per
aconseguir que tots els intocables puguin exercir plenament els seus drets i gaudir d’una
vida digna.
Som un grup de persones que volem aconseguir doblers, fent una sèrie d’activitats com per
exemple: curses, tornejos, etc.

ESTATUTS ONG “ORGANITZACIÓ SOLIDÀRIA IAEE”
Els estatuts van ser escollits i aprovats per tots els promotors, en Assemblea el dia 18 de

febrer de 2019 i són els següents:

1. L’associació “Fundació IAEE Solidària” es constitueix el dia 18 de febrer de 2019 fins
el dia 30 de juny de 2019.
2. El seu domicili radicarà en el centre educatiu IES Joan Ramis i Ramis, Avda. Vives
Llull núm. 15 de Maó.
3. L’associació té com a objectiu ajudar a Àfrica través de doblers recaptats per operar
llavis leporins.
4. Per al compliment d’aquesta finalitat és realitzaran activitats en l’àmbit del centre
escolar i com a activitats complementàries.
5. La Junta directiva representarà i responsabilitzarà de la gestió de la associació
6. La Junta Directiva estarà formada per: un President (Alex Fuentes), un Secretari
(Jaume capó) i un Tresorer (Drazic arboleda).
7. Cada soci/a de l’associació es compromet a entregar un euro. A dia 18/02/2019,
tenim aportats 0€, per ara
8. El tresorer presentarà les contes després de que es realitzin les activitats
La nostra ONG, va ser constituïda a l'assignatura d’Emprenedoria el dia 18 de febrer del
2019, a l’institut IES Joan Ramis i Ramis
Signatura dels promotors/as:

