Vic, 29 d'abril de 2020
Benvolgudes i benvolguts,
En primer lloc, desitjo que totes vosaltres i les vostres famílies us trobeu bé. Molts ànims
a totes.
Us adreço aquest missatge per convocar-vos a la propera Assemblea General Ordinària
de Justícia Alimentària. En aquesta ocasió, i a causa de la situació excepcional que
estem vivint per l'impacte de la COVID-19, ens veiem en l'obligació de celebrar-la
telemàticament. L’assemblea es durà a terme en la data prevista inicialment, el dissabte
13 de juny, i serà en horari de tarda per facilitar l'assistència de les nostres companyes
de les coordinacions regionals.
Com sabeu, el fet que ens hagin declarat associació d'utilitat pública ens obliga a tenir
els comptes registrats abans del 30 de juny, motiu pel qual cada any hem de celebrar
l'Assemblea General Ordinària abans d'aquesta data. Davant la impossibilitat de reunirnos físicament, hem sol·licitat permís per fer-ho en línia i ja comptem amb l'autorització
del Ministeri de l'Interior.
Ens reunirem, doncs, per retre comptes, revisar com va ser l'any passat i exposar la
planificació d'aquest nou any, així com per presentar el tancament econòmic i el
pressupost. A més, aquest és un moment important per a nosaltres perquè ara mateix
hi ha tres places vacants a la Junta Directiva de l'entitat, a les quals us animem a
presentar-vos per, d'aquesta manera, implicar-vos més en l’associació i tirar endavant
la nostra tasca encara amb més empenta.
És habitual que, quan ens trobem per celebrar l'assemblea, aprofitem per fer formacions
i tallers, allò que anomenem Trobades de voluntariat. En aquesta ocasió, però, no ho
podrem fer. Tenim pendents debats sobre el nou pla d'activisme i voluntariat i sobre la
nova planificació estratègica que estava previst que es duguessin a terme en aquesta
trobada. Per desgràcia, els nostres plans s'han vist alterats en molts aspectes. Us
convocarem més endavant per dur-los a terme, segurament en línia.
Adjuntem l'ordre del dia previst i les instruccions per a la inscripció a l'assemblea.
Des de la Junta Directiva, us enviem una forta i calorosa abraçada.
Ester Comas i Argemí
Presidenta de Justícia Alimentària

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
D'acord amb l'article 18 dels Estatuts, la presidenta de Justícia Alimentària convoca
l’Assemblea General Ordinària de l'entitat.

Dissabte 13 de juny de 2020
HORA: 15.30 h en primera convocatòria, 16 h en segona convocatòria (amb aquest
horari volem garantir la participació de les persones de Llatinoamèrica)
LLOC: en línia (les persones inscrites rebran un enllaç per poder-hi participar unes
hores abans de començar l’assemblea)
ORDRE DEL DIA:
Benvinguda (5 min)
Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats dutes a terme durant
l’any 2019 (5 min)
Presentació i aprovació, si escau, dels Resultats econòmics de l’exercici 2019
(15 min)
Presentació i aprovació, si escau, de la Gestió de la Junta Directiva de l’any 2019
(8 min)
Presentació i aprovació, si escau, de la Planificació operativa 2020 (30 min)
Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost econòmic per a l’any 2020 (15
min)
Precs i preguntes (30 min)
Tots
els
documents
estaran
disponibles
en
l’enllaç
següent:
https://cat.justiciaalimentaria.org/actualitat/justicia-alimentaria-celebra-lassembleaanual a partir del dia 29 de maig de 2020. Les persones que no tinguin accés al web i
vulguin disposar-ne, podran sol·licitar-los trucant al telèfon 934 237 031.
Delegació de vot (article 21): «Per a exercir el dret de vot per delegació, es requereix
que el o la representant presenti una autorització per escrit del soci actiu o de la sòcia
activa que delega el seu vot, en la qual es faci constar la seva intenció de vot o manifesti
autoritzar el seu representant per exercir lliurement aquest dret. L'autorització ha d'anar
signada i acompanyada de còpia d'un document legal que acrediti la identitat de la
persona autoritzant. Aquesta documentació haurà de ser enviada per correu electrònic
en el moment de començar l'assemblea. Cada assistent a l'assemblea podrà portar com
a màxim dos vots delegats en la seva persona.»
Aprofitem l'ocasió per recordar que únicament poden fer ús del dret a veu i vot en
l'assemblea aquelles sòcies i socis que estan al corrent de pagament de les seves
quotes. Aquest pot ser un bon moment per formalitzar el pagament si encara està
pendent.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Amb la finalitat de cobrir dues places de vocalia i una de tresoreria de la Junta
Directiva, d'acord amb l'article 18 dels Estatuts, la presidenta de JA convoca eleccions.

Dissabte 13 de juny de 2020
HORA: un cop finalitzada l’assemblea ordinària
LLOC: en línia (les persones inscrites rebran un enllaç per poder-hi participar unes
hores abans de començar l’assemblea)
ORDRE DEL DIA:
Presentació de candidatures (5 min)
Eleccions (5 min)
Precs i preguntes (10 min)
Presentació de candidatures (article 30): «Les candidatures seran a títol individual i
s'han de presentar, com a mínim, una setmana abans de la celebració de l'assemblea
general». Les candidatures es presentaran enviant un missatge a l'adreça de correu
electrònic administracion@justiciaalimentaria.org a l'atenció de la secretària o un fax al
número 93 423 18 95 fins al dia 5 de juny de 2020. Per a més detalls sobre el procés
d'eleccions, es pot sol·licitar informació a l’adreça electrònica anterior. La llista prèvia a
les eleccions es podrà consultar a partir d'aquest mateix dia en aquest enllaç:
https://cat.justiciaalimentaria.org/actualitat/justicia-alimentaria-celebra-lassembleaanual.
Delegació de vot (article 21): «Per a exercir el dret de vot per delegació, es requereix
que el o la representant presenti una autorització per escrit del soci actiu o de la sòcia
activa que delega el seu vot, en la qual es faci constar la seva intenció de vot o manifesti
autoritzar el seu representant per exercir lliurement aquest dret. L'autorització ha d'anar
signada i acompanyada de còpia d'un document legal que acrediti la identitat de la
persona autoritzant. Aquesta documentació haurà de ser enviada per correu electrònic
en el moment de començar l'assemblea. Cada assistent a l'assemblea podrà portar com
a màxim dos vots delegats en la seva persona.»
Únicament poden fer ús del dret a veu i vot en l'assemblea aquelles sòcies i socis
que estan al corrent de pagament de les seves quotes.
L'assemblea tindrà una durada aproximada de dues hores i mitja.

L'excepcionalitat del moment ens ha obligat a passar l'assemblea al
format telemàtic, però ho considerem una oportunitat perquè més
persones hi puguem participar. T'hi esperem!
La inscripció s'ha de formalitzar abans del 8 de juny en l’enllaç següent:
https://n9.cl/ninc.

