Barcelona, 3 de mayo de 2015
Benvolguda sòcia,
Benvolgut soci,
Et convoquem a la propera Assemblea General Ordinària, Extraordinària i Trobada de VSF-Justícia Alimentària Global, que se celebraran a Còrdova durant els dies 6 i 7 de Juny.
Aquests dies, la Junta Directiva ret comptes davant l’Assemblea, que és el màxim òrgan de decisió
de l’organització. Explicarem detalladament els avenços duts a terme l’any 2014, les noves planificacions i els pressupostos, resoldrem dubtes i esperem les vostres reflexions en aquest espai
essencial per sentir-hi el pols viu de l’associació.

També hi haurà la convocatòria d’eleccions a la Presidència, ja que finalitza el període de quatre
anys pel qual vaig ser escollida. Des de la Junta Directiva volem animar-vos a presentar-hi la vostra candidatura i contribuir d’aquesta manera al relleu polític i al bon funcionament de l’Associació.
Aprofito aquesta carta per expressar-vos el meu més profund agraïment per la confiança que heu
dipositat en nosaltres en aquests darrers vuit anys. He estat molt afortunada de poder representar aquesta associació, formada per persones compromeses, càlides i valentes que han optat per
impulsar una transformació de la societat cap a un model social més solidari, just i equitatiu.
Han estat anys de treball estimulant en el si d’una Junta Directiva que ha treballat durament i amb
alegria per aplicar els acords assemblearis mitjançant polítiques i processos diferents. Continuaré
col·laborant activament amb VSF des d’Andalusia, per tant, no us dic adéu ja que ens continuarem
veient en diferents espais.
Adjuntem el programa del cap de setmana i t’animem a que assisteixis. Ja saps que des de la Junta Directiva valorem molt la teva participació, motor essencial per impulsar els canvis col·lectius.
Recorda que podràs passar un cap de setmana agradable, conèixer directament la tasca de
l’Associació i, si ho vols, poder-t’hi involucrar més.
Esperem veure’t a Còrdova. Una abraçada molt forta i afectuosa de totes les persones que formem
la Junta Directiva.

Fdo.: Aurora Carmona Hidalgo. Presidenta.
C/ Floridablanca 66-72, local 5
tel. 93 423 70 31, F ax 93 423 18 95
08015 Barcelona
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Serà un cap de setmana molt complet, perquè a més culminarem el procés de posicionament de
Gènere de VSF, a partir del document que us presentarem, sorgit després d’un any d’un procés
participatiu.
Per tal de compartir més espais amb la ciutadania, farem una taula rodona oberta en la qual parlarem sobre el futur tractat comercial entre els Estats Units i la Unió Europea (TTIP sigles en anglès)
per analitzar com la seva aprovació afectaria la nostra seguretat i sobirania alimentàries. Hi participaran altres organitzacions de referència que enriquiran el debat.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
D’acord amb l’art. 18 dels Estatuts, la Presidenta de VSF convoca el dia 6 de juny l’Assemblea
General Ordinària.
DIA
HORA

6 de Juny de 2015
10:00h 1ª convocatòria // 10:30 h. 2ª convocatòria

LLOC
ORDE DEL DIA

Alberg “Inturjoven Córdoba”. Plaça de Juda Leví s/n 14003 Còrdova
• Presentació i aprobació i, si escau, de la Memòria d’Activitats realitzades durant l’any
2014.
• Presentació i aprobació i, si escau, dels Resultats Econòmics de l’exercici 2014.
• Presentació i aprobació i, si escau, de la Gestió de la Junta Directiva de l’any 2014.
• Presentació i aprobació i, si escau, de la Planificació Operativa 2015.
• Presentació i aprobació i, si escau, del Pressupost Econòmic per l’any 2015.
• Presentació i aprobació i, si escau, del Posicionament de Gènere de l’associació.
• Precs i preguntes.

Tots els documents estaran disponibles a la web de VSF Justícia Alimentària Global a
partir del 22 de maig de 2015 a:
http://cat.vsf.org.es/documentacio-assemblea-cordova-2015
Les persones que no tinguin accés a la web i desitgin disposar dels documents podran
sol·licitar-los trucant al tel. 934 237 031

“

Delegació de Vot: (ART 21) Per exercir el dret al vot per delegació es requereix que el/la representant presenti una autorització per escrit del soci o de la sòcia activa que li delega el seu vot,
en la qual es faci constar la seva intenció de vot o manifesti autoritzar el seu/la seva representant per exercir lliurement aquest dret. Aquesta autorització haurà d’anar signada i acompanyada de còpia d’un document legal que acrediti la identitat de la persona que autoritza. Aquesta
documentació haurà de ser presentada a la Secretària de l’Associació a l’inici de l’Assemblea.
Cada persona assistent a l’Assemblea podrà portar com a màxim dos vots delegats.

”

Aprofitem l’ocasió per recordar que únicament poden fer ús del dret a veu i vot a l’Assemblea les
sòcies i els socis que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes. Aquest pot ser un bon
moment per formalitzar aquest pagament si encara està pendent.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Amb la finalitat de cobrir la plaça de Presidenta de la Junta Directiva com a conseqüència de la
finalització del període pel qual va ser escollida la persona que l’ocupa, d’acord amb l’article 18
dels Estatuts, la presidenta de VSF convoca:

DIA
HORA

7 de Juny de 2015
10:00h 1ª convocatòria // 10:30 h. 2ª convocatòria

LLOC
ORDE DEL DIA

Alberg “Inturjoven Córdoba”. Plaça de Juda Leví s/n 14003 Còrdova

“

Presentació de candidatures.
Eleccions.
Precs i preguntes.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES (ART 30): “Les candidatures seran a títol individual i es
presentaran, com a mínim, una setmana abans de la celebració de l’Assemblea General”.
Las candidatures es presentaran enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: administracion@vsf.org.es a l’atenció de la Secretària o un fax al número 93 423 18 95 fins al 30 de maig.
Si necessites més detalls del procés d’eleccions pots demanar més informació a l’anterior direcció. La llista prèvia a les eleccions podrà ser consultada a partir d’aquest mateix dia a: http://cat.
vsf.org.es/documentacio-assemblea-cordova-2015

TROBADA DE VSF Justícia Alimentària Global
Coincidint amb l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària, es celebrarà la Trobada de VSF durant el
dia 7 de juny de 2015, oberta a altres col·lectius i la societat civil, amb el següent programa d’activitats:

DIA
LLOC
ACTIVITATS

7 de Juny de 2015
Alberg “Inturjoven Córdoba”. Plaça de Juda Leví s/n 14003 Còrdova
12:00h: Taula Rodona sobre l’Associació Transatlàntica pel Comerçç i la Inversió
(TTIP). Avanços del tractat i conseqüències. Intervenció del Coordinador de la Unitat
d’Investigació i Xarxes de VSF-Justícia Alimentària Global, que exposarà l’informe
“TTIP ex, borrando derechos”. Posteriorment, s’incorporen representants de la
COAG, Ecologistas en Acción i Paz con Dignidad.
14.30h: Dinar i comiat.

INFORMACIÓ LOGÍSTICA
ON ÉS L’ASSEMBLEA:
Alberg “Interjuven Córdoba”
Plaça de Juda Leví s/n 14003 Còrdova
(a prop de la Mezquita de Còrdova)

ALLOTJAMENT:
Alberg “Interjuven Córdoba”
Plaça de Juda Leví s/n 14003 Còrdova
Confirmació fins el 28/05 a: andalucia@vsf.org.es

COM ARRIBAR:
SI ARRIBES en TREN o AUTOBÚS: L’estació d’autobusos i la de trens estan una al costat de l’altre. Pots
arribar a l’alberg:
- Caminant (20 minuts)
- Autobús línia 5 direcció Ciudad Sanitaria. Baixar en Glorieta Media Luna, i caminar 9 minuts (aprox. 20
min).
- Autobús línia 3 direcció Fuensanta. Baixar a San Fernando, i caminar 9 minuts (aprox. 25 min).
- Taxi (aprox. 10 min).
SI VENS EN COTXE: Recomenable fer la cerca al Google Maps per arribar, però cal tenir en compte que
és complicat aparcar. Qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Servei de Llar d’infants: S’ofereix aquest servei, però cal sol·licitar-lo prèviament a la direcció: andalucia@vsf.org.es

Més informació:
Erin Mc Nulty
675 944 952
andalucia@vsf.org.es

