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1. Introducció 

LOCALRETMEET és el servei de videoconferència, que el Consorci Localret ha posat en 

funcionament per celebrar les sessions a distància dels òrgans col·legiats dels ens locals. 

El servei permet:  

• Establir una sessió de videoconferència amb un grup identificat de participants. 

• Enregistrar la sessió i emetre-la en directe. 

• Compartir continguts entre participants. 

• Utilitzar un xat entre participants. 

 

2. Requeriments de l’entorn web 

• Connexió mínima a Internet de 4MB. 

• Darreres versions del navegador de Google Chrome o Firefox. 

• Altaveus o auriculars per sentir la resta de participants. 

• Micròfon per a fer intervencions. 

• Càmera per a mostrar la seva imatge. 

 

3. Perfil usuari 

Accés a Jitsi Web: 

• Accedir a l’adreça d’invitació i introduir la contrasenya facilitada per l’organitzador 

de la reunió. 

• Accedir a meet.localret.cat i posar nom de la reunió. Introduir la contrasenya que ha 

facilitat l’organitzador. 

Accés a l’app Jitsi Meet: 

• Accedir a l’adreça d’invitació i introduir la contrasenya facilitada per l’organitzador 

de la reunió. 

• Accedir a l’aplicació, canviar el servidor al menú d’Ajustos. Introduir la contrasenya 

que ha facilitat l’organitzador. 

 

4. Perfil administrador 

4.1 Creació de reunió 

El gestor de les reunions de videoconferència podrà crear i configurar les reunions seguint 

els passos següents: 

1. A la web   meet.localret.cat s’introduirà el nom de la sessió: 
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2. Responem que som l’amfitrió i caldrà introduir l’usuari i contrasenya de 

l’administrador del canal. 

 

 

3. L’enllaç de la reunió s’obté clicant als controls de reunió de la part inferior 

esquerra. Aquí es pot introduir una contrasenya perquè només els convidats 

puguin accedir a la reunió.  Aquesta contrasenya s’haurà de treure en el 

moment de l’emissió en directe perquè es puguin enviar les dades a 

Youtube. 

Haurem de compartir amb els convidats:  

• Dia i hora 

• L’enllaç de la reunió 

• Contrasenya (si l’heu posada) 
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El mode mosaic ens permetrà visualitzar tots els participants i poder silenciar els micròfons 

en els moments en que no hagin de parlar. 

 

 

 

També es poden silenciar tots els micròfons a l’inici de la reunió accedint a l’opció del Menú 

de sala: Configuració, Més i activant l’opció Tothom silenciat des del menú de sala. 
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4.2 Transmissió en directe del vídeo 

El Menú de sala també permet activar la transmissió en directe del vídeo: Inicia la transmissió 

en directe 

 

 

Hem d’introduir la Clau de transmissió en directe que ens ha facilitat el canal de Youtube. 
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Per fer difusió de la reunió haurem de publicar l’Adreça del vídeo públic que ens proporciona 

Youtube. 

La sala desapareix quan totes les persones abandonin la reunió, però la retransmissió en 

directe cal aturar-la des de Youtube. 

 

5. Entorn de la plataforma 

 

5.1 Detalls d´ús 

La plataforma reconeix si tenim la càmera i el micròfon disponible donant un avís en cas de 

que no disposar-los. Acceptant el missatge indiques que ho has llegit. 

 

 

A la part superior tenim l’identificador de la reunió. 

El control de la sala es realitza amb els controls situats a la part inferior de la pantalla: 
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Des de la part inferior esquerra es pot: 

1. Compartir l’escriptori 

2. Demanar torn de paraula 

3. Mostrar/Ocultar xat 

 

 
1     2       3  

 

Els controls centrals són els més útils durant la reunió ja que ens permeten: 

4. Activar i desactivar micròfon 

5. Sortir de la sala o finalitzar la reunió 

6. Activar i desactivar la càmera 

 

 

4  5          6 

 

 

A part inferior dreta: 

7. Activació de la vista mosaic, que ens permet veure tots els participants 

simultàniament. 
8. Informació de la sala (enllaç i contrasenya). 

9. Menú de sala 

 

 

7         8         9 

 

5.2 Configuració de la qualitat de vídeo 

Des del menú de sala es pot gestionar la qualitat de vídeo des de poc ample de banda fins 

a alta definició. Configurant la qualitat de vídeo a Baixa definició estalviarem recursos 

millorarem la connexió. 
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5.3 Bones pràctiques 

• Desactiva el micròfon quan no estiguis parlant. 

• Utilitza amb preferència auriculars. 

• Controla els torns de paraula. 

• Si tens mala connexió, desactiva la càmera. 

• Si mantens premuda la tecla de l’espai, el teu micròfon s’activarà. 

• La vista mosaic consumeix menys ample de banda. 

• Si us connecteu des d’un terminal mòbil, vigileu les dades consumides (millor 

connecteu-vos amb WiFi). 

• Organitzeu un simulacre previ. 
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