Convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària, i
Convocatòria d’Eleccions a presidir l’Entitat i formar nova Junta Directiva.
Benvolgut Antic Escolà
La Junta Directiva de l’AssociacióUnióAntics Escolans de Montserrat, et convoca pel proper:
Dia: Diumenge dia 6 de desembre de 2015 (Festivitat del Bisbetó).
Hora: a les 12 h (acabada la Conventual) Durada aproximada 1hora i mitja.
Lloc: a la Sala de la Façana del Monestir de Montserrat,
per realitzar l’Assemblea General Extraordinària, amb el següent Ordre del dia:
1. Salutació / Presentació
2. Activitat Realitzada el darrer any: Trobades, Butlletí, i participació en Actes diversos.
3. Activitats ja programades per l’any vinent: Trobades 20 i 21 de Febrer, i 5 i 6 de març.
4. Aprovació de l’estat de comptes. Estan en detall a disposició de tothom a la seu de l’entitat.
5. Presentació de Candidatures i Votacions per l’Elecció de nova Junta.
6. Cessióde la paraula a la nova Junta que s’elegeixi.
7. Torn obert de paraula.
Amb aquesta carta es convoquen,doncs, les Eleccions a Junta Directiva, seguint els Estatuts de
l’Entitat aprovats el 12 de gener del 2010 i consultables al Web de l’entitat, per la renovacióde la
totalitat dels càrrecs: president, vicepresident, secretari, tresorer, i 6 vocals.
Amb aquesta convocatòria, per acord de la Junta Directiva, s’obre un termini, fins al 15 de novembre inclòs, per tal de presentar candidatures a qualsevol dels càrrecs de l’Associació. Les candidatures es presentaran a la seu social de l’entitat en paper o mitjançant correu electrònic a l’adreça
uem@anticsescolans.cat, fent-hi constar per quin o per quins càrrecs es presenten.
Les candidatures que es presentin disposaran d'un espai en l’apartat Activitats de la pàgina WEB de l'entitat per tal d'explicar el seu programa i donar-se a conèixer, i se'ls facilitarà, si així ho sol·liciten, el llistat
dels actuals membres de l'associació, així com les dades corresponents, d'acord amb la Llei de Protecció
de dades.
A fi de facilitar futures comunicacions, hi ha la intencióde passar-les a fer totes per e-mail, tant
com es pugui, preferentment. Aixíestarem tots molt millor informats i es guanyaràen rapidesa i en
estalvi de molta feina, a més de ser molt més econòmic i ecològic.
Per això DEMANEM, A TOTS ELS MEMBRES, QUE FACILITEU UNA ADREÇA E-MAIL.
Els que ja l’heu comunicat altres vegades també serà bo que la confirmeu, doncs hi ha moltes
adreces que retornen els missatges perquè l’heu canviat. Qui no en disposi, suggerim que ens comuniqui la d’algúmolt proper que li faci arribar les comunicacions que fem. Tambéés interessant
que ens comuniqueu el nºde telèfon mòbil.
Feu-ho per algun d’aquests mitjans, preferentment per aquest ordre :
1.- Omplint el formulari al web www.anticsescolans.cat, a l’apartat Actualitzacióde Dades.
2.- Enviant un e-mail a l’adreça electrònica uem@anticsescolans.cat
3.- Enviant un missatge sms o wattsapp al telèfon mòbil de la UEM: 618544006
4.- Deixant un missatge a la bústia de veu del telèfon fixe de l’entitat: 933051348.
La UEM manté el compromís, de fer-ne l’ús adequat, complint sempre la Llei de protecció de dades.
Han confirmat l’assistència els 3 Bisbetons antics escolans que celebren 25, 50 i 75 anys d’haver
estat elegits bisbetons, (Josep Mateu i Guarro, Jaume Mª Olivé i Morros, i Pau Figueras i Palà)
aquest darrer vingut d’Israel, on resideix.
Barcelona, 15 d’octubre de 2015
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