Bon dia,

Vic, 3 de maig de 2022

Mitjançant aquesta carta m’agradaria convidar-vos a participar en la nostra propera
assemblea general ordinària i la trobada de voluntariat que se celebraran els dies 11 i 12
de juny. Fa dos anys que, a causa de la pandèmia, no ens trobem presencialment, i per
això aquesta convocatòria ens fa una il·lusió especial.
Com sempre, retrem comptes davant de totes vosaltres. És el moment de repassar tota
la feina feta durant l'any anterior, així com el tancament econòmic, i també d'exposar el
plantejament d'activitats per a aquest any i el nostre pressupost. Alhora, hi ha eleccions
a una vacant per a vocal de la Junta Directiva, a la qual us animem a presentar-vos.
D'altra banda, reprendrem el tema del Pla de voluntariat, que la pandèmia i les
circumstàncies que hi van anar associades ens van obligar a parar. D’aquí a poc temps
rebreu una enquesta que ens seria molt útil que responguéssiu. Després la comissió en
treballarà els resultats per continuar la tasca durant l'assemblea.
També volem aprofitar aquests dies per compartir amb vosaltres reflexions i alguns dels
nostres avenços: des de Bolívia ens explicaran la nostra nova estratègia amb els pobles
indígenes de l'Amazònia; farem una taula rodona sobre decreixement i sobirania
alimentària; també presentarem el treball i els resultats del programa de formació
professional que es du a terme en diferents instituts de l'Estat espanyol.
La delegació que ens acollirà aquest cop és la reactivada d'Aragó. Ens rebran a Jaca, on
tenen el seu camp base, en un lloc agradable i tranquil. A més, han preparat alguna
visita a productors per fer-nos més agradable l’estada.
Esperem que la proposta us resulti interessant i que puguem retrobar-nos el nombre
més gran de persones possible. Aquest és el desig de tota la Junta Directiva.
Una forta abraçada i ens veiem a Jaca!
Ester Comas i Argemí
Presidenta de Justícia Alimentària

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 11 de juny de 2022
HORA: 1a convocatòria: 9.30 h
2a convocatòria: 10.00 h

LLOC: Residència Universitària de Jaca
(resijaca.unizar.es)
C/ Universidad, 3 22700 Jaca (Osca)

ORDRE DEL DIA
Presentació i aprovació, si escau,
de la Memòria d’activitats dutes
a terme durant l’any 2021.

Presentació i aprovació, si escau,
de la Planificació operativa 2022.

Presentació i aprovació, si escau,
dels Resultats econòmics de
l’exercici 2021.

Presentació i aprovació, si escau,
del Pressupost econòmic per a
l’any 2022.

Presentació i aprovació, si escau,
de la gestió de la Junta Directiva
de l’any 2021.

Torn obert de paraules.

Tots els documents estaran disponibles a
https://justiciaalimentaria.org/actualidad/celebramos-en-jaca-nuestra-primeraasamblea-general-presencial-desde-la-pandemia/ a partir del dia 27 de maig de 2022.
Les persones que no tinguin accés al web i en vulguin disposar podran sol·licitarlos trucant al telèfon 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 es faci
constar la seva intenció de vot o es 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 de l’autoritzant. Aquesta documentació s’haurà de presentar al secretari o secretària 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 una plaça de vocal de Junta Directiva, d’acord amb l’article 18
dels Estatuts, la presidenta de Justícia Alimentària convoca eleccions:

DIA: dissabte 11 de juny de 2022
HORA: 1a convocatòria: 13.30 h
2a convocatòria: 13.45 h

LLOC: Residència Universitària de Jaca
(resijaca.unizar.es)
C/ Universidad, 3 22700 Jaca (Osca)

ORDRE DEL DIA
Presentació de candidatures
Eleccions
Torn obert de paraules
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 al dia 3 de juny de
2022. 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/celebramos-en-jaca-nuestra-primera-asamblea-generalpresencial-desde-la-pandemia/
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 es faci
constar la seva intenció de vot o es 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 de l’autoritzant. Aquesta documentació s’haurà de presentar al secretari o secretària 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 11 i 12 de juny amb aquest programa d’activitats:
DISSABTE 11 de juny de 2022

DIUMENGE 12 de juny de 2022

16.30 h – Pla de voluntariat.
18.30 h - Visita a la formatgeria OXortical (https://oxortical.com/) o a la
iniciativa
apícola
Casa
Rosenda
(https://www.facebook.com/casa.rosen
da/). Tria el que t’estimis més en el
moment de la inscripció!

10.00 h – Taula rodona sobre
decreixement i sobirania alimentària.
11.30 h - Explicació per part de Bolívia
de la nova estratègia amb els pobles
indígenes de l’Amazònia.
12.15 h – Avenços del conveni
Alimentacció en els estudis d’FP
13.00 h - Comiat i pica-pica abans de
marxar.

INFORMACIÓ LOGÍSTICA
ON ÉS L’ASSEMBLEA:
Residència Universitària de Jaca (resijaca.unizar.es)

C/ Universidad, 3 22700 Jaca (Osca)

ALLOTJAMENT:
L’allotjament serà a la mateixa residència, en habitacions individuals (n’hi ha 6 de
disponibles), dobles o triples (en aquest últim cas només per a famílies). La roba de llit
i les tovalloles estan incloses en el preu. El preu per nit és de:
-Habitació simple: 30,48 € per persona.
-Habitació doble: 48,77 € (24,39 € per persona si decideixes compartir).
-Habitació triple: 71,13 € (per a famílies).
Si algú té problemes per pagar l’allotjament, es podria trobar un allotjament al poble a
casa de persones de la delegació. Només s’ha de comentar prèviament a
educacion.aragon@justiciaalimentaria.org. S’oferirà gestió de l’allotjament i els àpats
amb petició prèvia abans del dia 24 de maig en aquest enllaç:
https://forms.gle/aHqeqPF2JRBTE2ok6.
Si per algun motiu, no poguessis confirmar fins al dia 1 de juny (data límit), escriu-nos
al mateix correu electrònic.
COM ARRIBAR:
Cotxe: Jaca-Osca-Saragossa (N-330), Jaca-Pamplona (N-240)
Tren: el més fàcil és agafar un tren fins a Saragossa i allà un autobús a Jaca
(renfe.es). Si no et va bé, escriu-nos. educacion.aragon@justiciaalimentaria.org
Autobús: Transport regular
www.alosa.es
Avió: Saragossa (ZAZ), Osca (HSK), Pamplona (PNA), Pau (PUF). El més fàcil és agafar
un tren fins a Saragossa i des d’allà un autobús a Jaca. Si no et va bé, escriu-nos:
educacion.aragon@justiciaalimentaria.org
SERVEI DE CONCILIACIÓ:
S’oferirà servei d’atenció d’infants. Només necessitem que ho facis constar al qüestionari
d’inscripció.
MÉS INFORMACIÓ:
-El divendres a mitja tarda es farà una visita-passeig per Jaca de 19 a 21 h. Si hi estàs
interessat, només has de comentar-ho al formulari.
-El sopar del divendres serà col·lectiu i cadascú portarà productes per compartir.

-L’esmorzar i el dinar del dissabte i el diumenge seran a la residència. El preu de
l’esmorzar està inclòs a l’allotjament i el preu del dinar del dissabte és de 10,85 €. El
diumenge al migdia es farà un pica-pica a la mateixa residència perquè cadascú pugui
tornar a casa quan li vagi més bé.
-El dissabte a la tarda farem una visita a la formatgeria O-Xortical (https://oxortical.com/)
o a la iniciativa apícola Casa Rosenda (https://www.facebook.com/casa.rosenda/). Tria
l’opció que t’estimis més en el moment de la inscripció.

Vols més raons per venir a l’assemblea?
L’Assemblea és el màxim òrgan de representació de
l’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, teixir
complicitats i repensar juntes la feina que estem
duent a terme.
Escollirem una nova vocal de Junta Directiva.
Exposarem els principals eixos de la planificació
estratègica d’aquest any i el pressupost que
l’acompanya.
La coordinadora de Bolívia ens explicarà la nova
estratègia amb els pobles indígenes de l’Amazònia.
Podràs participar en la redefinició del Pla de Voluntariat

T’hi esperem amb moltes ganes!

