
 
 

Benvingudes i benvinguts,  

Volem convidar-vos a participar en una nova assemblea general extraordinària i trobada 

de voluntariat de Justícia Alimentària. El motiu en aquesta ocasió és cobrir dues places 

vacants de la Junta Directiva: la de Secretaria, ja que ha finalitzat el mandat de la 

persona que la porta (Ricard Cots), i una plaça de Vocalia que segueix vacant. Us 

animem, un cop més, a presentar la vostra candidatura per contribuir des d'un altre punt 

de vista a avançar cap a la Justícia Alimentària.  

Com és habitual, aprofitem les assemblees per dur a terme formacions i transmissió 

d'informació que considerem d'interès. Així doncs, farem un breu repàs general de la 

situació i de les principals activitats que du a terme l'associació en aquest període. D'altra 

banda, en aquesta ocasió volem que totes conegueu de primera mà la nostra nova 

campanya, que gira al voltant dels falsos mites en l'alimentació. L'hem anomenat "Les 

mentides que mengem", el que amaguen les etiquetes i el greenwashing alimentari. 

Esperem que aviat us la feu vostra i pugueu difondre-la i gaudir-la.  

Finalment, dedicarem també un temps a conèixer un interessant treball que estem fent 

al sud. Es tracta de la campanya que duem a terme a Amèrica Central sobre defensors 

dels drets humans i del territori. El format serà un dissabte a la tarda, telemàticament. 

Encara que les circumstàncies per motius de la pandèmia sembla que estan millorant, 

no ens atrevim a convocar una trobada d'aquestes característiques, que mou diferents 

persones i des de punts diferents, de manera presencial. Volem dir-vos, però, que tenim 

moltes ganes de veure-us i des de la Junta Directiva som els primers a qui sap greu no 

poder-nos trobar encara físicament. Esperem poder-ho fer com més aviat millor.  

Celebrarem l'assemblea en una tarda per no carregar gaire l'agenda i per facilitar la 

participació de les companyes que es connecten des d'Amèrica Llatina, el fet de poder 

comptar amb elles ens produeix molta alegria i satisfacció. Esperem veure'ns en aquesta 

connexió el dissabte 6 de novembre. 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 abraçada.  

 

Ester Comas i Argemí 

Presidenta de Justícia Alimentària 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
 
Amb la finalitat de cobrir una plaça de Secretaria i una de Vocalia de la Junta Directiva, 

d'acord amb l'article 18 dels Estatuts, la presidenta de Justícia Alimentària convoca 

eleccions. 

Dissabte 6 de novembre de 2021 
 

HORA: primera convocatòria 15.30 h; segona convocatòria 16.00 h 
(amb aquest horari volem garantir la presència de les companyes d’Amèrica Llatina) 

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 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 
93 423 18 95 fins al dia 29 d'octubre de 2021. Per a més detalls sobre el procés 
d'eleccions, es pot sol·licitar informació a l'adreça anterior. La llista prèvia a les eleccions 
es podrà consultar a partir d'aquest mateix dia a l’enllaç següent: 
https://justiciaalimentaria.org/actualidad/justicia-alimentaria-celebra-una-asamblea-
general-extraordinaria-2021. 
 
Delegació de vot (article 21): Per 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 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 l’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 a l'assemblea aquelles sòcies i socis 

que estan al corrent de pagament de les seves quotes. 

 

 

https://justiciaalimentaria.org/actualidad/justicia-alimentaria-celebra-una-asamblea-general-extraordinaria-2021
https://justiciaalimentaria.org/actualidad/justicia-alimentaria-celebra-una-asamblea-general-extraordinaria-2021


 

 

TROBADA DE JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA 

Coincidint amb l'Assemblea General Extraordinària se celebrarà una trobada de Justícia 
Alimentària amb el següent programa d'activitats: 
 

Dissabte 6 de novembre de 2021 

HORA: un cop hagi acabat 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: 
 

 Breu exposició de la situació actual de l’organització (15 min) 

 
 Formació sobre la nova campanya "Les mentides que mengem". A càrrec de 

Ferran García (responsable d’investigacions) i Javier Guzmán (director) 
 

 Formació sobre la campanya que estem duent a terme a Amèrica Central sobre 
defensors de drets humans i del territori. A càrrec de Pilar Mayordomo 
(coordinadora Sud) i Beatriz Barrientos (coordinadora Amèrica Central) 

 

 

L’excepcionalitat del moment ens obliga a fer l’assemblea 

telemàticament, però això pot ser una oportunitat perquè més 

persones puguem participar-hi. T’hi esperem! 

La inscripció ha de fer-se abans del 3 de novembre a l’enllaç següent: 

https://acortar.link/3rZ21w. 


