
 

2020, 36a Festa del Flabiol d'Arbúcies 

 

XXI COL·LOQUIS DEL FLABIOL 

online, 8 de novembre de 2020 16h 
 

 

 

Programari escollit: JITSI 

 

JITSI és una aplicació de videoconferència amb aplicacions natives per iOS i Android, 

suportant Windows, Linux i Mac OS a través de la web.  

 

Es distribueix sota els termes de la llicència Apache, pel que és programari lliure i de codi 

obert. 

 

Si us plau, llegiu les instruccions amb atenció. 

  



Per accedir als Col·loquis: 

 Entrar a internet via Chrome. 

Cercant la paraula JITSI MEET al vostre navegador, seleccioneu l’enllaç corresponent 

a l’adreça https://meet.jit.si/ 

Indicant la reunió cfa2020 

 

També podeu accedir directament a la reunió: 

https://meet.jit.si/cfa2020 

 

Aquesta és la pantalla d’accés. 

 

 
 

Polseu el botó IR per accedir a una pantalla prèvia de la reunió. 

 

 
 

Indiqueu el nom amb què se us veurà. Cal fer-ho així perquè si no,  es visualitzaran molts 

participants amb el nom genèric que assigna el programari. L’organització agrairà que el 

nom sigui real i no un àlies. 
 

Polseu el botó JOIN MEETING per accedir a la reunió. 

 

Podria ser que durant la sessió calgui sortir i tornar a entrar, sobretot si, com ens agradaria, hi 

ha molts assistents.  

 

 

https://meet.jit.si/
https://meet.jit.si/cfa2020


Introducció sobre la interfície del programari: 

 

 

 
 

 

Per no complicar la gestió de l’acte ni embrutar la recepció del so, tothom menys qui hagi de 

parlar ha de desactivar el seu micròfon mitjançant la icona que hi ha a baix, al centre. Si algú 

vol demanar la paraula, pot clicar la mà que hi ha a l’esquerra; quan se li doni la paraula, podrà 

polsar la barra espaiadora per parlar, mantenint-la polsada mentre parli. 

 

Hi ha també la possibilitat d’intervenir per escrit (molt més àgil i fàcil de gestionar) utilitzant 

la icona del xat ubicada a l’extrem esquerre de baix.  

 

Amb el botó dels quatre quadradets de baix a la dreta es regula la disposició de pantalla que 

tindrà cadascú. 

 

 

JITSI MEET pressuposa que tothom que és admès a la reunió hi té els mateixos drets. 

Tanmateix, l’organització prega els comunicants i assistents que no activin cap funció per 

reproduir o enregistrar l’acte, ni menys per retransmetre’l via YouTube o similars: 

 

D’una banda, hi ha el respecte per les autories i permisos de reproducció que, fins avui, els 

Col·loquis del flabiol han observat escrupolosament. Els comunicants, per la seva banda, 

exposen el seu treball als Col·loquis; però la seva darrera paraula és a la publicació posterior, 

que pot recollir així els comentaris i aportacions que hagin rebut als Col·loquis. 

 

A un nivell més tècnic, l’activació de més funcions que les mínimes imprescindibles per seguir 

l’acte genera distorsions en la recepció, sobretot si els assistents són molts.  

 

En tot cas, l’organització preveu enregistrar l’acte i, si s’aconsegueix, l‘enregistrament serà 

consultable, com sempre, a l’Arxiu Municipal d’Arbúcies. 


