RELLA, grup de coordinació
ACTA de la reunió del 18 de gener de 2017
Lloc : CRP Ciutat Vella, Placeta del Pi, 2
Metro L3, parada Liceu

Horari : 10h. a 12h.
Comença la reunió amb puntualitat i hi assisteixen:
Alícia Planas, Jordi Manyà, Anna Coll, Pepa Carreras, Eulàlia Sellarés, Hermínia Villà,
tots convocats per la vocal coordinadora de la JUNTA de RELLA, Maria Altisent.
Excusen la seva assistència:
Mª Antònia Castellana que delega a Eulàlia Sellarés pel grup d’Activitats i a Hermínia
Villà pel grup Educar avui, Pilar Closas que queda representada per l’Alícia Planas pel
grup de Debats, Anna Mestre que també va delegar en l’Hermínia Villà el grup
Edició.

Punts de l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova amb una esmena per tal que consti la justificació de l’absència de la Pilar
Closas el dia de la reunió del 5 d’octubre.
2. Presentació dels JUBIS com a grup.
Un cop la Maria Altisent ha exposat que els JUBIS de Vilafranca seran un grup nou
dins de RELLA, pren la paraula en Jordi Manyà, el seu representant, i fa la
presentació del grup des del seu origen fins a l’objectiu actual de coordinar-se amb
els jubilats de la comarca.
En un principi volien posar en comú l’experiència del voluntariat individual que no té
coordinació col·lectiva, amb programes com LÈXIC i CREU ROJA. A més a més hi ha
voluntaris que fan suport a les seves pròpies escoles. Fan sobretot sortides i
xerrades.
Són 43 socis dels quals 16-17, actius. Pertanyen al Grup de Mestres (Moviment de
Renovació Pedagògica) o a RELLA, amb qui plantegen compartir dedicacions i
activitats.
Faciliten el correu electrònic dels JUBIS i es faran conèixer a la web, mitjançant la
intervenció de la junta de RELLA, a través del correu de la vocal.

3. Proposta per tal de definir i caracteritzar el coordinador de grup.
Després de valorar que els grups són l’ ànima de RELLA, entre tots els assistents es
justifica la importància que pren el paper dels coordinadors de cada grup : es tracta
d’una persona que pot fallar puntualment i presencial, però no en el compromís.
Inicialment se´l caracteritza com:
- element de referència amb la JUNTA; comunicador amb la vocal.
- podria canviar de persona cada any.
- comença i tanca les activitats: les presenta i en fa un resum final.
- responsable econòmic de l’activitat del grup. La Pepa Carreras, com a
tresorera de RELLA, elaborarà un document explicatiu de com s’han de fer els
càlculs i els pressupostos de pagament.
- en aquest moment ha de presentar la memòria anual del grup. La Maria
Altisent enviarà a cada coordinador la memòria de l’any anterior per tal que
serveixi de pauta.
S’acorda que cal perfilar i especificar molt més sobre el rol i la tasca del coordinador,
però ja ho anirem fent. De moment ho deixem només iniciat. La Junta plantejaria
que el coordinador pot ser medi i actor al mateix temps per tal de facilitar i
responsabilitzar l’activitat dels grups.

4. Informacions vàries des de la Junta.
La Maria Altisent fa saber des de la Junta que s’ha contractat una pòlissa
d’assegurança col·lectiva ARÇ, de responsabilitat civil a tercers, obligatòria per a
totes les associacions que organitzen activitats.
La cobertura del voluntariat als centres l’han de demanar a principi de curs i que
consti al pla anual de cada centre perquè ho cobreix la Generalitat. No és clar qui té
la responsabilitat als CRAEs, ni tampoc què passa si algú es fa mal a si mateix
participant en alguna activitat. Aquest aspecte ja se’l va plantejar la Junta i insistirem
en com cal entendre-ho.
Per altra part, s’anuncia que l’Assemblea general de l’Associació serà el dia 28 de
febrer i que cal que cada grup presenti la respectiva memòria en un termini màxim
de 15 dies abans. Això vol dir abans del 12 de febrer.
(El dia 24.1.17 els grups, excepte Activitats, havent-ho demanat per mail específic la
Maria Altisent, han acceptat que la data màxima de lliurament de les respectives
memòries sigui fins al 6 de febrer, per tal d’adaptar-se a les dates de la Junta i que
la mateixa Maria Altisent tenia confoses)
També s’apunta l’estudi que la Junta està fent d’un protocol de sortides i, finalment,
es comunica la presentació que s’ha fet de l’Associació als jubilats nous.

5. Pla de treball o activitats properes de cada grup.
En aquest punt cada grup exposa amb tota precisió la informació que té de cara la
programació prevista.
Passejades: és un grup tancat que surt els 2ons dijous de cada mes. A cada sortida
es decideix la propera i qui la prepararà.
Anglès: Són 15 persones constants que es troben cada dilluns de 11.00h a 12.00h.
A través d’un drive compartit es comuniquen les tasques de cada dia.
L’altre grup d’anglès és de 8 persones i es reuneixen els 20ns i 4ts dimecres de cada
mes, de 17.00h a 18.00h.
Voluntariat: reunions cada mes i mig per tal de valorar les dedicacions que es fan i
quines hi ha de noves. Es reprendrà la forma d’avís col·lectiu a tothom de l’associació
a través de la web quan hi hagi demandes noves, tal com es feia abans. Hi ha una
menció específica de la dedicació als CRAEs perquè s’ha reiniciat contacte amb la
Conselleria i poden sortir propostes noves de treball en col·laboració conjunta.
Activitats: són 6 persones que es reuneixen un dimecres al mes. Tenen previst:
-21 de febrer: ruta i xerrada sobre “arquitectura del ferro” , a Barcelona.
-15 de març: video de l’Everest
-29 de març: Girona
-maig/ juny: Atapuerca.
Edició: blog de debat virtual iniciat amb el tema “ESCOLA NOVA 21”. Ara plantegen
un tema nou sobre “EDUCACIÓ DE GÈNERE AL NOSTRE ENTORN”.
No faran recull de memòria anterior perquè no va acabar d’arribar als socis.
Apareixerà la seva tasca en la memòria general de l’Associació.
Educació avui: són 9 persones i es troben un cop al mes.Té el seu origen en el
grup MIF, que era més reduït i han elaborat un document i la recopilació del
material sortit d’aquest treball. Es proposen seguir treballant en contacte amb
entitats i institucions sobre formació de docents. Participen a les jornades amb el
Consell Escolar i l’Administració en el projecte “ARA ÉS DEMÀ”, així com també amb
el Moviments de Renovació Pedagògica.
Lectura: són 15 persones d‘ assistència irregular que es troben cada mes i mig amb
un llibre que els ocupa. Hi cap més gent.
Debats: són 8 persones que es troben un cop al mes. Acabaran el Seminari LLULL i
el 7 de febrer tenen la propera xerrada amb la Sònia Fernández, autora del llibre que
han treballat “Esmorzar amb partícules”.

Arribat aquest punt i sobrepassat el temps previst de la reunió, es deixen pendents i
sense tractar els puts 6 i 7 de l’orde de la convocatòria.
Quedaran ajornats a la propera trobada del dia 27 de març a les 16.30h.

S’aixeca la sessió a les 12.20h.

Maria Altisent
(Vocal Junta RELLA)

Barcelona, 24 de gener del 2017
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