ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
D’acord amb l’article 18 dels Estatuts, la Presidenta de Justícia Alimentària convoca
l’Assemblea General Ordinària de l’entitat:

DIA: dissabte 15 de juny de 2019
HORA: 1ª convocatòria: 9.30 h.
2ª convocatòria: 10.00 h.

LLOC: ALBERG EL CAÑAVERAL
Ctra. Valdepeñas a San Carlos del Valle,
km 6. Valdepeñas (Ciudad Real)

ORDRE DEL DÍA
Presentació i aprovació, si
s’escau,
de
la
Memòria
d’activitats realitzades durant
l’any 2018.

Presentació i aprovació, si
s’escau, de la Planificació
Operativa 2019.

Presentació i aprovació, si
s’escau,
dels
Resultats
Econòmics de l’exercici 2018.

Presentació i aprovació, si
s’escau, del Pressupost Econòmic
per l’any 2019.

Presentació i aprovació, si
s’escau, de la Gestió de la Junta
Directiva de l’any 2018.

Precs i Preguntes.

Tots els documents estaran disponibles a
https://justiciaalimentaria.org/actualidad/justicia-alimentaria-celebra-su-asamblea-envaldepenas a partir del dia 31 de maig de 2019.
Les persones que no tinguin accés a la web i en vulguin disposar podran sol·licitarlos trucant al tel. 934 237 031
DELEGACIÓ DE VOT: (ART 21) Per exercir el dret a vot per delegació es requereix que el o la representant
presenti una autorització per escrit del soci actiu o sòcia activa que delega el seu vot, en la qual s’hi faci
constar la seva intenció de vot o s’hi manifesti que autoritza el seu representant a exercir lliurament aquest
dret. L’autorització haurà d’anar firmada i acompanyada de la còpia d’un document legal que acrediti la
identitat del o de la autoritzant. Aquesta documentació s’haurà de presentar al Secretari o Secretaria de
l’Assemblea a l’inici de l’acte. Una persona assistent a l’Assemblea podrà portar un màxim de 2 vots delegats.

Aprofitem per recordar-vos que només poden fer ús del seu dret a veu i vot a l’assemblea les sòcies i socis
que porten al dia el pagament de les quotes. L’assemblea pot ser un bon moment per formalitzar pagaments
pendents.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Amb la finalitat de cobrir dues places de vocalia de Junta Directiva, d’acord amb l’article
18 dels Estatuts, la Presidenta de Justícia Alimentària convoca eleccions:

DIA: dissabte 15 de juny de 2019
HORA: 1ª convocatòria: 15.30 h.
2ª convocatòria: 16.00 h.

LUGAR: ALBERG EL CAÑAVERAL

Ctra. Valdepeñas a San Carlos del Valle,
km 6 Valdepeñas (CIUDAD REAL)

ORDRE DEL DIA
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.
Les candidatures es presentaran en un missatge de correu electrònic a l’atenció de la Secretaria que s’enviarà
a l’adreça: administracion@justiciaalimentaria.org, o bé per fax al número 93 423 18, fins el dia 7 de juny
de 2019. Si necessiteu més informació del procés d’eleccions podeu demanar-la a aquesta mateixa adreça
de correu. La llista prèvia a les eleccions es podrà consultar a partir del dia 7 a:
https://justiciaalimentaria.org/actualidad/justicia-alimentaria-celebra-su-asamblea-en-valdepenas
DELEGACIÓ DE VOT: (ART 21) Per exercir el dret a vot per delegació es requereix que el o la representant
presenti una autorització per escrit del soci actiu o sòcia activa que delega el seu vot, en la qual s’hi faci
constar la seva intenció de vot o s’hi manifesti que autoritza el seu representant a exercir lliurament aquest
dret. L’autorització haurà d’anar firmada i acompanyada de la còpia d’un document legal que acrediti la
identitat del o de la autoritzant. Aquesta documentació s’haurà de presentar al Secretari o Secretaria de
l’Assemblea a l’inici de l’acte. Una persona assistent a l’Assemblea podrà portar un màxim de 2 vots delegats.

Aprofitem per recordar-vos que només poden fer ús del seu dret a veu i vot a l’assemblea les sòcies i socis
que porten al dia el pagament de les quotes. L’assemblea pot ser un bon moment per formalitzar pagaments
pendents.

TROBADA DE JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA
Coincidint amb l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària se celebrarà una trobada
de Justícia Alimentària els dies 15 i 16 de juny amb aquest programa d’activitats:
DISSABTE 15 de Juny de 2019

DIUMENGE 16 de Juny de 2019

17.00 h – Debat sobre consums i
producció. Amenaces i oportunitats per
la nostra feina futura.

10.30 h – Base social de la entitat.
Situació
actual,
consideracions
conjuntes i propostes.

18.30 h - Campanya Enverina’m a la
República Dominicana. Presentació de
mà de la coordinadora del Carib.

11.30 - Nova campanya Carn de Canó.
Presentació de la campanya i exposició
de noves estratègies a desenvolupar.
13.30 h- Comiat i dinar.

INFORMACIÓ LOGÍSTICA
ON ÉS L’ASSEMBLEA:
Alberg El Cañaveral
Ctra. Valdepeñas a San Carlos del Valle,
km 6 Valdepeñas (CIUDAD REAL)

ALLOTJAMENT:
L’allotjament serà al mateix alberg en
cabanyes de 12 llits amb bany. La roba
de llit està inclosa però no les tovalloles,
que recomanem portar de casa. El preu
per nit és de 19,80 euros per persona.

Si alguna persona no pot pagar l’allotjament, es podria gestionar que s’allotgi al poble a
casa de gent de la delegació. Només cal que ho comenteu amb antelació a
mjgarciaegido@gmail.com. S’oferirà gestió de l’allotjament i dels àpats a prèvia petició
abans del dia 5 de juny.
COM ARRIBAR:
En cotxe: Autovia A-4. Sortida 200 cap
a la CM-412 en direcció Valdepeñas/
Ciudad Real/ Alcaraz. Posteriorment,
cap a la CR-P-644.

En tren: si veniu en tren, aviseu-nos
prèviament per concretar hora
d’arribada, recollida en cotxe i
desplaçament fins a l’alberg.

SERVEI DE CANGUR:
S’oferirà servei d’atenció d’infants. Només necessitem que ens feu arribar prèviament la
petició per organitzar-ho a l’adreça: mjgarciaegido@gmail.com
MÉS INFORMACIÓ:
-Si arribeu divendres a mitja tarda i us ve de gust, es farà una visita-passeig per
Valdepeñas. Només heu de comentar-ho al formulari.
-El sopar de la nit de divendres serà de “traje”: tu portes això, jo porto allò altre… És a
dir, un sopar col·laboratiu amb productes de la vostra —o nostra— terra per compartir.
Tot amenitzat amb un barril de cervesa i molt bon ambient.
-L’esmorzar i el dinar de dissabte serà a l’alberg.
-El dissabte a la tarda anirem a Valdepeñas, visitarem un celler tradicional i farem un
tast-degustació de vi. Després sortida pel poble i el que faci falta.
-Per a la gent que no vingui amb cotxe, oferim el servei de gent de la delegació que
s’encarregarà dels desplaçaments (excepte la nit del dissabte si ens animem, en aquest
cas podem comptar amb el servei de taxis per tornar). Per poder gaudir-ne, haureu de
comentar-ho al formulari.
-El diumenge al migdia es farà un pica-pica per tal que cadascú pugui marxar quan ho
hagi de fer.

¿Per què assistir a l’Assemblea de Justícia
Alimentària és molt🔝🔝?

L’Assemblea és el màxim òrgan de representació de
la organització
És el moment de retre comptes a les persones
sòcies de tot el que s’ha fet durant l’any
Però també és el moment de compartir, imaginar i
crear juntes
Escollirem dues noves sòcies perquè formin part
de la Junta Directiva
Exposarem els principals eixos de la planificació
estratègica d’aquest any i el pressupost que
l’acompanya
La coordinadora de Carib ens explicarà tot l’entrellat de
la nostra primera campanya internacional
I coneixerem de primera mà la nova campanya
#CarndeCanó

¡Us hi esperem amb moltes ganes!

