Estimades i estimats,

Vic, 7 gener 2020

Vull convidar-vos a participar a la propera assemblea general extraordinària de Justícia
Alimentària. Com sabeu, fa uns anys que aquesta assemblea extraordinària no es duu a
terme, si bé aquest any, els temes i calendari que tenim entre les mans ens requereixen
convocar-la i així ho fem.
Cal adequar els Estatuts de l'entitat a la realitat actual, per poder desenvolupar la nostra
activitat amb total garanties. Per això treballarem sobre una renovació dels Estatuts.
D'altra banda, vencen els períodes de les places de Presidència i Tresoreria de Junta
Directiva i per aquest motiu convoquem eleccions per a cobrir aquests dos llocs, als
quals us convidem a presentar-vos.
L'organització té molta activitat en molts llocs diferents i evoluciona ràpid, és per això
que és important que totes estiguem informades i la comunicació sigui fluïda entre
nosaltres. Per aquest motiu, a l'espai de trobada de voluntariat de Justícia Alimentària
ens aturarem a parlar de les campanyes i investigacions que tenim actualment en curs,
de la seva situació actual, així com de les properes activitats previstes. També hi haurà
espai per a la reflexió i el debat sobre els temes d'interès de l'organització.
Com a novetat i per conèixer més el treball que estem realitzant als països del Sud,
exposarem els nous treballs d'obertura a l'Àfrica, un punt que ens fa especialment il·lusió.
Després d'un temps de poca activitat en aquest continent tornem amb força al Congo i
ara també al Senegal.
Un altre punt molt important en el qual estem treballant actualment és en l'elaboració
d'un pla d'activisme de l'entitat. Volem que aquest sigui realista, pràctic i que totes ens
el fem nostre. Com a marca de la casa, aquest s’està treballant de forma participativa
amb totes les persones actives de l'entitat. En aquests moments les diferents unitats
territorials i departamentals esteu treballant en això. Per a la trobada prepararem un
taller de devolució i propostes, i seguir així treballant a partir de les vostres aportacions.
I finalment, farem un breu repàs al procés participatiu, obert actualment i de vital
importància per a l'entitat, d'elaboració de la nova Planificació Estratègica 2021-2025.
Aquesta planificació marcarà el rumb de Justícia Alimentària per als propers cinc anys.
Com veieu l'any ve ple de reptes i de treball interessant.
Esperem veure-us a Barcelona els dies 15 i 16 de febrer per seguir construint entre totes
aquesta entitat que volem.
Una forta abraçada,
Ester Comas i Argemí
Presidenta de Justícia Alimentària

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Amb la finalitat de cobrir dues places de la Junta Directiva, corresponents a Presidència
i Tresoreria, d'acord amb l'article 18 dels Estatuts, la presidenta de Justícia Alimentària
convoca eleccions:

Dissabte 15 de febrer de 2020
HORA: 1ª Convocatòria: 15.00h
2ª Convocatòria: 15.30h
LLOC: Sala del Rellotge de la casa-museu Vil·la Joana.
Vallvidrera, Barcelona

ORDRE DEL DIA:
Renovació i aprovació, si escau, dels Estatuts de l’entitat
Presentació de Candidatures
Eleccions
Renovació i aprovació, si escau, dels Estatuts de l’entitat
Precs i preguntes
_________________________________
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES (ART 30): "Les candidatures seran a títol individual i
s'han de presentar, com a mínim, una setmana abans de la celebració de l'Assemblea General"
Les candidatures es presentaran enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic:
administracion@justiciaalimentaria.org a l'atenció de la Secretària o fax al número 93 423 18 95
fins al dia 7 de febrer de 2020. Si necessites més informació del procés d'eleccions pots
demanar més informació a l'anterior adreça. La llista prèvia de les eleccions es podrà consultar a
partir d'aquest mateix dia a: https://justiciaalimentaria.org/actualidad/celebramos-la-asambleaextraordinaria-de-justicia-alimentaria

DELEGACIÓ DE VOT: (ART 21) Per exercir el dret de vot per delegació es requereix que el o
la representant presenti una autorització per escrit del soci actiu o de la sòcia activa que delega
el seu vot, en la qual es faci constar la seva intenció de vot o manifesti autoritzar al seu
representant per exercir lliurement aquest dret. L'autorització ha d'anar signada i acompanyada
de la còpia d'un document legal que acrediti la identitat de la persona que autoritza. Aquesta
documentació s'ha de presentar al secretari o secretària de l'Assemblea, a l'inici de la mateixa.
Una persona assistent a l'Assemblea podrà portar com a màxim 2 vots delegats.
Aprofitem l'ocasió per recordar que únicament poden fer ús del dret a veu i vot a l'Assemblea,
aquelles sòcies i socis que estan al corrent de pagament de les seves quotes. Aquest pot ser un
bon moment per formalitzar el pagament si encara està pendent.

TROBADA DE VOLUNTARIAT DE
JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA
Coincidint amb l'Assemblea General Extraordinària se celebrarà una trobada de Justícia
Alimentària durant els dies 15 i 16 de febrer amb el següent programa d'activitats:

Dissabte 15 de febrer de 2020
11.00h: Seguiment de campanyes i investigacions de l’organització.
Exposició de la situació actual i properes activitats previstes. Debat i reflexió dels temes
d’interès de l’organització.

13-15h: Dinar
17.30h: Pla Àfrica. Exposició de l’obertura de nous projectes a Senegal i Congo

Diumenge 16 de febrer de 2020
10.30h: Taller de devolució i propostes per al Pla d’Activisme
12.30h: Elaboració de la nova Planificació Estratègica 2021-2025. Exposició del procés
obert i els passos a seguir.
13.30h: Comiat i dinar.

INFORMACIÓ LOGíSTICA
ON FAREM L’ASSEMBLEA:

ALLOTJAMENT: INOUT HOSTEL

Sala del Rellotge de la casa-museu Vil·la
Joana. Coneguda com la Casa Verdaguer
de la Literatura.

Major del Rectoret, 2 Vallvidrera (BCN)
93 280 09 85

Carretera de l’Església, 104
Vallvidrera (Barcelona) 93 256 21 00

Disposa d’una petita zona d’aparcament

Habitacions per a 4 persones amb bany
a l’habitació o bany compartit.
Roba de llit inclosa, les tovalloles es
poden llogar per 1 euro.
Preu per nit: 17 euros/persona. (Inclou
esmorzar).

Disposa d’una zona d’aparcament

S'ofereix la gestió de l'allotjament i dels àpats prèvia petició abans del dia 5 de febrer
en aquest enllaç, si no se sol·licita abans de la data assenyalada no us podem garantir
l'allotjament a l'alberg: https://forms.gle/G8ZL9yrS18dAj3G89

COM ARRIBAR:
En tren: des de l'Estació de Sants agafar el metro (Línia 3, verda) fins a Plaça
Catalunya. Un cop allà, sense sortir al carrer, et dirigeixes als Ferrocarrils de la
Generalitat. Agafar el Ferrocarril S1 o S2. Baixar a Baixador de Vallvidrera. Al baixar del
ferrocarril anar cap a la dreta per sortir al parc de Collserola i agafar el camí de pedra
fins al museu Vil·la Joana. El museu està al costat de l'oficina d'informació del parc de
Collserola. Atenció: No cal baixar a la carretera per agafar el camí que porta a Vil·la
Joana. Si vas a l'alberg quan surtis del vagó has d’anar cap a l'esquerra i seguir les
indicacions.

En avió: des de l'aeroport del Prat de Barcelona agafar metro o tren fins a Plaça
Catalunya. Allà, sense sortir al carrer, et dirigeixes als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)
i seguir les mateixes indicacions que les persones que arriben amb el tren.
Us recomanem comprar la targeta T-dia (10,50 euros), és unipersonal però permet fer
desplaçaments il·limitats a les zones delimitades per la primera validació, en tots els
mitjans de transport (metro, bus, Renfe rodalies i Ferrocarrils catalans). Té una validesa
de 24 hores (1 dia).

SERVEI DE LUDOTECA: és necessari que ens envieu un correu a aquesta
adreça indicant l’edat de la nena o el nen: catalunya@justiciaalimentaria.org

Si vols ser 🔝🔝 no pots faltar a la
nostra assemblea
T'expliquem el perquè
L'Assemblea és el màxim òrgan de representació
de l'organització
Farem eleccions per escollir dos càrrecs de la
Junta Directiva
Parlarem del nou Pla d'Activisme de les persones
sòcies i voluntàries
S'exposaran els avenços i novetats de les últimes
campanyes i els plans de futur
Treballarem en la nova Planificació Estratègica,
que concreta les bases de les línies d'actuació de
l'organització 2021-2015
Explicarem perquè aquest any l'Àfrica tindrà un
protagonisme especial ...
I perquè, en definitiva, és el moment d'emocionarnos juntes amb tota la feina que tenim entre
mans.

Esperem veure't!

