15a. Assemblea General
Ordinària dels membres de la
Xarxa de Custòdia del Territori
16-17 de juny de 2016
Espai Natura Congost de Mont-Rebei
- Sant Esteve de la Sarga Amb el suport de: Fundació Catalunya - La Pedrera
Convocats: Organitzacions i persones membres de la XCT; altres persones
interessades.
Com arribar: www.fundaciocatalunya-lapedrera.cat/ca/content/equipaments-i-arribada-9

PROGRAMA

DIJOUS 16 DE JUNY
13:30 h - Dinar i reunió del Consell de membres de XCT al Pont de Montanyana. Preu: 17,5€.
17:00 h - Inici sortida tècnica per conèixer l’Espai Natura Congost de Mont-Rebei, gestionat
per la Fundació Catalunya - La Pedrera (per a més informació veure programa apart). Punt de
trobada: La Masieta (Crtra. de Pont de Montanyana a St. Esteve de la Sarga, km 8).
20:00 h - Fi de la sortida.
21:00 h - Sopar i allotjament (proposem www.terradelcongost.com)

DIVENDRES 17 DE JUNY
15a Assemblea General Ordinària de la xct
09:30 h - Acreditació dels participants a l’assemblea.
09:45 h - Parlaments de benvinguda.
10:00 h - Inici 15a Assemblea General Ordinària de la xct.
ORDRE DEL DIA (amb 2 pauses cafè a l’inici i a mig matí)
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària anterior (14a Assemblea ordinària,
Flix, 19 de juny de 2015)
2. Nous membres aprovats pel consell des de l’anterior Assemblea
3. Memòria d’activitat de 2015 i del balanç dels resultats econòmics de 2015
4. Pressupost de l’any 2016 i presentació del Pla de Treball 2016
5. Presentació de l’activitat dels grups de treball de la xct
6. Proposta de declaració conjunta sobre la confluència entre la XCT i la XVAC
7. Precs i preguntes
14:00 h - DINAR. El dinar es servirà a les instal·lacions de la Masieta i tindrà un cost de 20€.
És necessari confirmar assistència a la Sortida tècnica (dijous 16) i/o a l’Assemblea a través del
següent formulari:
www.custodiaterritori.org/forms/xv_assembleaxct
Amb el suport regular de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Universitat de Vic, organitzacions i persones membres de la XCT.

