RELLA, grup de coordinació
ACTA 5 d’octubre de 2016
Lloc: CRP Ciutat Vella
Hora: de 10.00h a 12.00h

Assistents: Carme Zapater (
passejants
),
Alícia Plana (
debat i
edició
),
Pepa
Carrera
(
voluntariat
i
lectura
),
Núria
……….(
activitats i lectura
), Anna Mestre (
membre de la Junta
),
Maria Altisent (
vocalconvocant en representació de la Junta).
Els noms de les responsables com a assistentes no coincideixen tots
amb els grups corresponents. Si bé poden ser membres dels grups,
no en són coordinadores pel fet que siguin a la reunió. Quedaria la
representació així:
Carme Zapater ( 
Passejants
) , Alícia Plana ( L
ectura
), Pepa
Carreres (
Voluntariat
), Núria Figuerola ( 
Activitats
).
No hi ha representant del grup d’
anglès ni tampoc del grup 
MIF
.
Aquest últim a causa de defecte en la convocatòria.
En passar llista dels diferents grups, hi ha una intervenció entorn a
si caldria que tinguéssim en compte com connectar amb els JUBIS de
Vilafranca, tenint present que potser es podria considerar que
aquestes trobades facilitarien la intercomunicació entre ells i RELLA.
Consta en acta perquè aquesta relació no està definida ni s’ha parlat
de com definir-la, però sembla que podria ser un bon pas.
També en aquest moment, cada grup diu quants membres té:
voluntariat
: 9, més o menys; 
activitats
: 5 i volen ser més;
debat
: 7; 
anglès
: no se sap, ni tampoc se sap com accedir-hi quan
hi ha baixes, tot i que hi ha una llista d’espera; 
lectura
: 14;
passejades
: 19 que participen en les sortides, però no sempre són
tots els que les preparen ; 
MIF
. 4; 
edició
: , 4.
He rebut la llista dels membres d’aquest grups: Anglès, Lectura,
Activitats.

1. Presentació i funció del calendari de RELLA al Drive.
L’Anna Mestre fa aquesta presentació i també informa de la
importància que cada grup usi el calendari per tal que tots
estem al corrent i no ens interferim en les activitats que hi
figurin. Així mateix, afegeix que és interessant també que des
del calendari, ella mateixa entraria cada intervenció a la web.
Això faria que es pugui arribar a tothom. Al calendari hi
constarà: títol de l’activitat, lloc, dia, hora i una petita
presentació.
Demana també que tant hi figurin les activitats fixes com les
puntuals.
2. Informació sobre la web
.
Plantegem diferents possibilitats per tal de dinamitzar la vida de
la pàgina. Els grups estan d’acord en intentar fer-ne ús tant en
la difusió de les seves actuacions , com en les possibilitats de
convertir-la, encara que sigui lentament, en un mitjà que els
interelacioni; i al mateix temps, fer-la atrient als socis en
general . Caldria tenir-la actualitzada i permetria la comunicació
tant dels grups com individual. Va semblar que fins i tot, es pot
intentar tractar temes amb aplicacions als diversos grups
simultàniament. S’agafa un cert compromís en d’intentar-ho,
sobretot grups com DEBAT que ja tenen una referència
d’actuació en la web.
3. Assegurança col·lectiva
.
La Junta comunica que està buscant i estudiant la possibilitat
de contractar una assegurança col·lectiva. Hi ha intervencions i
aportacions al tema , p.e., si ha de ser nominal i puntual a cada
activitat, si inclou o no els acompanyants en cas que no sigui
d’aplicació a cada activitat, que la Fundació Tarrés té contractes
interessants, etc.
Com que està encara en fase d’estudi, es passarà a la Junta
l’interès del tema.

4. Funcionament del TINCTIQUET.
Entre l’Anna Mestre i l’Alícia Plana exposen com va ser de
complicat arribar a contractar aquest servei tal com està ara.
Un cop s’ha pagat no hi ha opció de recuperar els diners, ni es
pot alterar l’ordre d’admissió que només s’admet l’ordre
cronològic d’inscripció, tant si s’és com no soci de Rella. Aquest
és el problema que tenim plantejat i que cal tornar a estudiar
com resoldre’l perquè afecta a l’adjudicació de places a socis i
acompanyants de manera indiferent.
Al seu moment ja va ser molt estudiada la decisió que es va
prendre però ara, estem pendents de com es pot canviar o no
depenent de la decisió que prengui l’assemblea quan es
convoqui. Mentrestant , continuarem tal com estem.
5. Comunicació amb la Junta
.
Acceptem que es durà a terme directament i quan calgui amb la
vocal Maria Altisent i viceversa. Les comunicacions específiques i
pròpies de la web, directament amb l’Anna Mestre. Les
informacions que hagin d’arribar directament a tots els socis,
amb la secretària Maria Guilera.
Fixem una reunió ordinària cada tres mesos. La propera serà el
18 de gener.
6. Precs i altres propostes
.
Fem un recordatori en el sentit que les activitats s’autoabasteixen
econòmicament.
Es presenta la possibilitat d’iniciar un grup nou d’anglès. Hi ha
llista d’espera per aquesta activitat i sembla que hi pot haver una
voluntària nova que l’obriria. Si es dóna el cas, des de la
secretària de l’associació, es comunicarà amb els que s’esperen.
La Maria Altisent demana a les coordinadores si li poden facilitar
el nom de les persones que hi ha ca cada grup.

Barcelona, 10 d’octubre del 2016

(Els afegits en color blau són les modificacions a
l’acta que heu proposat vosaltres mateixes.)11.1.
17

