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

 

us convoquem el proper dimarts 12 de juliol de 2022 a les 20:00 hores a la Sala 2 del Centre 
Cívic de Caldes de Montbui (C/Buenos Aires 16-18) a la celebració de 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 2021 
3. Balanç econòmic de l’any 2021 
4. Balanç de membres socis/sòcies de l’entitat 
5. Programa d’activitats previst per a l’any 2022 
6. Pressupost econòmic per l’any 2022 

7. Precs i preguntes 

 

L’assemblea anirà precedida (19:00 a la mateixa Sala 2 del Centre Cívic) de la Xerrada que segur 
que us pot interessar, 

Salut Global i Desenvolupament Humà 

a càrrec de Daniel López Codina, biofísic (Grup de recerca en biologia computacional i sistemes 
complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya) i Albert Sanz Artigas, veterinari 
(Departament Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural). 

 

Aquesta assemblea torna a ser presencial després de les dos darreres que vam realitzar en línia a 
causa de les mesures COVID-19. 

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

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

https://drive.google.com/drive/folders/128jWNCanG1Rh6AMnQPabH2z9p04KiGuD?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,  

 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),  
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◦ 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 
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