12a. Assemblea General Ordinària
dels membres de la Xarxa de
Custòdia del Territori
14 de juny de 2013
Sala Josep Maria Arnau del Centre Cultural Calisay.
Riera del Pare Fita, 31 .Arenys de Mar

Collaboren en l’organització:

Confraria de Pescadors
d'Arenys de Mar

Convocats: Organitzacions i persones membres de la xct; altres persones interessades.
Com arribar:
http://maps.google.es/
PROGRAMA GENERAL DE L’ASSEMBLEA
Durant tot el matí: “1a Fira mostra de marxandatge i productes comercials per a
entitats de custòdia del territori” - “ Celebració dels 10è aniversari xct “
09.15 h: Acreditació dels participants a l’assemblea, Cafès, galetes #10xct
benvinguda.

i sucs de

10.00 h: Parlaments de benvinguda, Illustríssim Sr. Estanislau Fors , Alcalde d’Arenys
de Mar; Sr. Manel Gazo, Associació Submon; Sr. Jordi Ciuraneta, Director General de Pesca i
Acció Marítima de la Generalitat de Catalunya.
Presentació del projecte de cogestió pesquera “A success story for Europe: fisheries comanegement”.

10.40 h: 12a Assemblea General Ordinària de la xct (vegeu ordre del dia més avall)
12.40 Procés participatiu del Pla de Futur de la xct, Íñigo Benedicto y Jesús Vázquez,
Sinnple / Fundació Ashoka
14.10 Dinar
16.00 Sortida tècnica al Port de Pescadors d’Arenys de Mar - Projecte de Custòdia Marina
dels Canyons del Maresme.
18.00 Fi de la visita i Comiat

ORDRE DEL DIA, 12a Assemblea General Ordinària de la xct
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària anterior (11a Assemblea ordinària,
Mollet del Vallès / Gallecs, 8 de juny de 2012).
2. Presentació dels nous membres aprovats pel consell des de l’anterior assemblea.
3. Presentació, i si escau aprovació, del balanç de resultats econòmics de 2012 i del
pressupost de l’any 2013.
4. Presentació, i si escau aprovació, de la memòria d’activitat de 2012 i dels objectius
operatius per l’any 2013. SQxct.
5. Propostes de:
•

Modificació del sistema de quotes de membres de la xct.

•

Modificació puntual dels estatuts de la xct

6. Eleccions al Consell de Membres de la xct. Presentació de candidatures i votació.
7. . Presentació de l’activitat dels grups de treball de la xct: custòdia i educació en el lleure,
custòdia agrària, custòdia fluvial i custòdia marina.
8. Precs i preguntes.

