
 

C\ Buenos Aires, 16-18 
08140 Caldes de Montbui 
Tlf. 667536226 / 93 546 5035 
info@caldessolidaria.org 
http://www.caldessolidaria.org 

Benvolguts socis i sòcies, amics i amigues de Caldes Solidària, 

 

us convoquem el proper dimarts 22 de juny de 2021 a les 20:00 hores en sessió telemàtica per 
celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Caldes Solidària, amb el següent 
ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea general ordinària 
2. Memòria d’activitats de l’any 2020 
3. Balanç econòmic de l’any 2020 
4. Balanç de membres socis/sòcies de l’entitat 
5. Programa d’activitats previst per a l’any 2021 
6. Pressupost econòmic per l’any 2021 
7. Presentació de les candidatures a la Junta Directiva 
8. Aprovació dels càrrecs de la Junta directiva 

9. Precs i preguntes 

Considerant la situació actual en relació amb la COVID19, pensem que celebrar l’assemblea en 
línia (no presencial) com en l’anterior assemblea del dijous 15 d’octubre de 2020, pot fomentar la 
més la participació i hem decidit convocar-la novament de forma telemàtica. 

L'assemblea és oberta a tothom però d'acord amb els estatuts només poden votar els socis i 
sòcies de l'entitat.  

Per accedir a l'assemblea telemàtica no cal disposar de cap aplicació o programari especial, 
s'accedeix per mitjà del següent enllaç des d'un ordinador o de qualsevol dispositiu mòbil o tableta 
amb connexió a internet i navegador. Almenys 30 minuts abans de l'hora de la convocatòria la 
sessió telemàtica restarà oberta per fer qualsevol aclariment. Com a annex a aquest document hi 
ha una breu guia d’ús. 

També ens podeu contactar en qualsevol moment per correu electrònic a info@caldessolidaria.org 
o al 667 536 226 per resoldre dubtes. 

 

Adreça URL d’accés a l’assemblea: https://meet.jit.si/CaldesSolidariaAssemblea 

 

Properament al següent enllaç posarem a disposició la documentació per seguir l’assemblea: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DLKuGL0oRHiwad8ep7GgTmt79UV6_6EL?usp=sharing 

 

Si no esteu rebent informació de l’entitat per correu electrònic, voleu actualitzar les vostres dades 
o voleu fer-nos alguna consulta, podeu posar-vos en contacte amb l’entitat escrivint a  
info@caldessolidaria.org o al telèfon 667 53 62 26. 

Si voleu rebre sempre les convocatòries de les assemblees per correu postal us agrairem que ens 
ho feu saber, ja que habitualment utilitzem el correu electrònic per tots aquells socis i sòcies que 
dels quals disposem adreça al ser un recurs molt estès, ràpid, que ens ajuda a reduir despeses 
administratives i és més respectuós amb el medi ambient. 

Trobareu més informació sobre el dia a dia de l’entitat a: 

 la nostra web www.caldessolidaria.org,  
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 al blog http://caldessolidaria.blogspot.com 

 també a les xarxes:  

◦ Facebook http://www.facebook.com/csolidaria (informació pública amb accés sense 
necessitat de disposar d’usuari/perfil),  

◦ Instagram https://www.instagram.com/caldessolidaria/  

◦ Twitter http://www.twitter.com/caldessolidaria i, 

◦ Canal Youtube https://www.youtube.com/channel/UCYJadgZ7am6S10WHffFkl-Q on 
trobareu videos de les activitats de l’associació. 

 

Us hi esperem! Rebeu una cordial salutació. 

 

El president de Caldes Solidària 

 

 

 

 

 

 

Annex. Guia d’ús 

 

1. Accediu a un ordinador, tableta o dispositiu móvil amb connexió a internet. 

2. Premeu el següent enllaç o enganxeu el següent URL al vostre navegador: 

https://meet.jit.si/CaldesSolidariaAssemblea 

3. Per sentir l’assemblea es pot utilitzar les altaveus del dispositiu, també utilitzar auriculars 

4. Si voleu que se us pugui veure, cal que disposeu d’una càmera integrada al dispositiu o bé una web 
cam (ordinador) 

5. A l’accedir podeu rebre un avís d’autoritzar l’ús de la vostra càmera 

6. També us pot demanar que poseu el vostre nom que servirà perquè us puguem identificar i fer 
possible una eventual conversa o participació. 

7. Per entrar a la reunió és possible que hagueu de premer “Join Meeting” o “Unir-se a la reunió”, etc. 
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Pantalla tipus, de Jitsi amb els comandaments: 

 

 

1. Obrir i tancar el teu micro 

2. Obri i tancar la teva càmera 

3. Xat. Deixar o llegir missatges escrits per tothom 

4. Demanar paraula per intervenir 

5. Veure els participants connectats 

6. Opcions de visualització de les càmares dels participants 

7. Altres opcions de configuració 

8. Abandonar l’assemblea i fi de connexió 
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