
Convocatoria do(s) Grupo(s) de Implantación Territorial.

Santiago de Compostela, a 4 de xaneiro de 2013

Benquerido/a socio/a:

Énos  grato  achegarche  a  convocatoria  da  Asemblea  de  Constitución  do  Grupo  de 
Implantación Territorial ou grupo local (GIT) de Fiare-BPE en Galiza que se celebrará o 
próximo sábado 19 de Xaneiro de 2013 na Casa Común dos Tilos, en Teo, ás 16:00 h.

Queremos destacar a importancia desta Asemblea e a conveniencia da túa asistencia. 
Esta Asemblea vai ser o primeiro paso formal da nosa organización interna en forma de 
cooperativa. Nela vaise a elixir o grupo ou grupos que representarán á/ás circunscrición/s 
das terras de Galiza. O GIT será o órgano territorial que representará ás persoas socias 
da nosa circunscrición unha vez que formemos parte de Banca Popolare Etica. 

A composición dos órganos de goberno da futura Cooperativa, inclúe a FIARE como a V 
Área  da  Cooperativa,  concretamente  denomínase  Área  Fiare,  xunto  coas  4  Áreas  xa 
establecidas  en  Italia.  Dentro  da  Área  Fiare,  haberá  unha  organización  operativa  e 
sociocultural  en  3  Zonas  (Norte,  Mediterráneo  e  Centro).  O/os  GIT(s)  de  Galiza 
pertencerán á Zona Norte, que comporemos xunto ás Circunscricións  de Navarra -  A 
Rioxa e Euskadi. 

Cada GIT será elixido polas persoas socias de Fiare do territorio (circunscrición) de Galiza. 
Esta vez a votación realizarase sen que a maioría teñades aínda condición de persoas 
socias  da  Cooperativa,  xa  que  para  iso,  en  breve  empezaremos  co  traspaso  das 
participacións  que  dispondes  actualmente  en  Fiare  ás  novas  participacións  da 
Cooperativa, do que vos informaremos con máis detalle na Asemblea de Fiare Galiza.

Calquera persoa socia pode presentarse como candidata para formar parte do equipo 
coordinador de cada un dos GITs creados, polo que, mediante a presente,  queremos 
informarte do teu dereito a presentar a túa candidatura. No documento que achegamos, 
explícase con profundidade cales son as funcións do GIT e os compromisos que asumen 
os seus membros. 

Se estás interesado/a en presentar a túa candidatura, é suficiente con enviar un correo 
electrónico co teu nome e apelidos a  persoassocias@fiaregz.com, antes do día 17 de 
xaneiro de 2013.

Sen máis e agardando contar coa túa participación, recibe un saúdo da Xunta Directiva da 
Asociación Fiare Galiza.
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Asemblea Constituínte do(s) Grupo(s) de Implantación Territorial de Galiza.

Casa Común dos Tilos, Teo (A Coruña)

16:00h Autoconvoatoria  da(s)  asemblea(s)  constituínte(s)  do(s)  GIT(s),  coa  seguinte, 
Orde do día:

1.- Elaboración da acta constituínte.

2.- Elección da Xunta Directiva do GIT (de 3 a 11 persoas que deben ser persoas socias).

3.- Orzamento 2013.
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