Vic, 17 de maig de 2021

Hola a totes i tots,

En primer lloc, esperem que vosaltres i les persones que tingueu a prop us trobeu bé.
Ja ha passat més d'un any i, per motius obvis, ens sentim obligades a convocar per
segona vegada la nostra Assemblea General Ordinària en format virtual, com ja vam fer
l'any passat. És una llàstima, ja que tenim moltes ganes de retrobar-nos físicament i
compartir unes bones hores juntes, però per ara això no és possible.
Celebrarem la nostra assemblea el dissabte 12 de juny a la tarda. Amb aquest horari
facilitem la participació de les companyes que es connecten des d'Amèrica Llatina.
Com sempre, ens reunirem per retre comptes, revisar com va ser l'any anterior i exposar
la planificació d'aquest, així com el tancament econòmic i el pressupost.
També tractarem el tema de la Planificació Estratègica 2021-2025 en què, com bé
sabeu, estem treballant ja fa diversos mesos des dels diferents departaments de l'entitat.
Us en presentarem l'esborrany final, amb la proposta d'esmenes per debatre a
l’assemblea i aprovar, si escau, el document definitiu. I per acabar, celebrarem eleccions
per escollir nous membres de la Junta Directiva.
D'altra banda, és habitual que, quan ens reunim per celebrar l'assemblea físicament,
fem formació i tallers, el que anomenem Trobades de voluntariat. El format en línia
creiem que no és gaire adequat per estar connectades durant molta estona o dies
sencers. Per això aquesta vegada només farem l'assemblea, i les trobades i la formació
les seguirem convocant periòdicament per dur-les a terme en altres moments.
Tenim moltes ganes de veure-us a totes en la propera assemblea, per seguir debatent i
avançant juntes. Adjuntem l'ordre del dia previst i les indicacions per a la inscripció a
l'assemblea.
Des de la Junta Directiva, us enviem una forta i càlida 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 12 de juny de 2021
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
Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria de activitats realitzades
durant l’any 2021
Presentació i aprovació, si s’escau, dels Resultats econòmics de l’exercici 2020
Presentació i aprovació, si s’escau, de la Gestió de la Junta Directiva de l’any
2020
Presentació i aprovació, si s’escau, de la Planificació operativa 2021
Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost econòmic per a l’any 2021
Debat i aprovació, si s’escau, de la Planificació Estratègica 2021-2025.
Precs i preguntes
Tots
els
documents
estaran
disponibles
en
l’enllaç
següent:
https://justiciaalimentaria.org/actualidad/celebramos-la-asamblea-anual-de-justiciaalimentaria-en-formato-virtual a partir del dia 28 de maig de 2021. 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 una plaça de de la Junta Directiva, d'acord amb l'article 18
dels Estatuts, la presidenta de JA convoca eleccions.

Dissabte 12 de juny de 2021
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
Eleccions
Precs i preguntes
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 4 de juny de 2021. 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://justiciaalimentaria.org/actualidad/celebramos-la-asamblea-anual-de-justiciaalimentaria-en-formato-virtual
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 4 hores.

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 7 de juny en l’enllaç següent:
https://cutt.ly/LbBuyBs

