17a. Assemblea General
Ordinària dels membres de la
Xarxa de Custòdia del Territori

Assemblea General
Ordinària dels membres de la
Xarxa de Voluntariat Ambiental de
Catalunya

21 de juny de 2018
Casa de l’Aigua, Barcelona
Lloc: Carrer de Garbí, 2 . Nou Barris / La Trinitat Nova. Barcelona
Convocats: Organitzacions i persones membres de la XCT, de la
XVAC i altres persones interessades

09:15 h - Acreditació dels participants
09:30 h - Parlaments de benvinguda
Marc Vilahur. President de la Xarxa de Custòdia del Territori
Susanna Izquierdo. Vice presidenta de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Marga Parés. Cap del programa de Biodiversitat de la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat
de l’Ajuntament de Barcelona
09:45 h - Assemblea General Ordinària de la XCT i la XVAC 2018 (PART I)
1. Lectura i aprovació de les actes de les Assemblees ordinàries anteriors de la XCT i XVAC
2. Nous membres aprovats pel consell des de l’anterior assemblea XCT
3. Memòria d’activitat de 2017 i del balanç dels resultats econòmics de 2017 de la XCT i XVAC
4. Pressupost de l’any 2018 i presentació del Pla Estratègic 2018 de la XCT i XVAC
11:30 h - Pausa - cafè
12:00 h - Presentació de l’activitat dels grups de treball de la XCT
12:30 h - Assemblea General Ordinària de la XCT i la XVAC 2018 (PART II)
5. Aprovació Fusió XCT - XVAC i nou sistema de quotes. Es debatran i, si s’escau, es consensuaran diversos punts del procés de fusió entre la XCT i la XVAC (nom, missió, etc.).
14:00 h - Dinar. Es pagarà el mateix dia
15:00 h - Cafè tertúlia “Prenem el pols a la XCT i la XVAC”
Per pair el dinar, i acompanyats d’un bon digestiu, us proposem participar en aquest cafè tertúlia per
debatre de manera informal i distesa sobre punts forts i punts febles de la XCT i la XVAC. En aquest espai
ens agradaria conèixer la vostra opinió sobre el rumb, projectes i prioritats actuals d’ambdues entitats, i
propostes de millora per encarar el futur de la nova entitat, fruit de la fusió..
16:30 h - Visita guiada a l’entorn de la Casa de l’Aigua
17:30 h - Fi de la jornada
És necessari que confirmeu la vostra assistència a l’Assemblea a
través del formulari d’inscripció:
www.custodiaterritori.org/forms/2018_assemblea

Per dubtes o aclariments contacteu-nos a info@xct.cat o al 938866135
La XCT compta 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

La XVAC compta amb el suport regular de:
Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya,
Obra Social “la Caixa”,
organitzacions membres de la XVAC

