
 

 

 

 

 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 

Barcelona, 6 de març de 2019 

Sala d’Actes de l’IMEB 

 

 

ORDRE DEL DIA 

1- Benvinguda i nomenament de dos interventores o 

interventors de l’Acta.  

 

El President de l’Associació, en Quim Làzaro , agraeix l’assistència de 

sòcies i socis en aquesta Assemblea anual. 

Informacions prèvies a l’inici de l’Assemblea: 

- Breu explicació de la trobada a Granollers i del divers 

funcionament dels diferents grups del territori: Olot, Granollers 

i Jubis Penedès. 

- Nou Conveni amb l’IMEB que es farà càrrec de l’assegurança de 

les mestres d’Escola Bressol jubilades, de RELLA, que fan 

voluntariat a l’IMEB.  

- Grups de RELLA que han necessitat assessorament extern per a 

poder funcionar i per tant han pagat l’assessorament. 

- Des de aquest curs una part de l’assegurança de RELLA la paga 

la FMRP.  

- La Federació també ens facilita la demanda de la subvenció de 

la DIBA, que es fa de forma conjunta amb la resta d’àmbits de 

treball. 

- S’han fet presentacions de la nostra Associació a tots el actes 

de jubilació dels mestres dels Serveis Territorials propers a la 

ciutat de Barcelona. Els donem un díptic informatiu.  

- Aquest any s’ha tancat l’objectiu de renovació de la imatge 

corporativa de l’Associació 



- S’està preparant  un acte d’homenatge a les Escoles del 

CEPEPC.  

- La Junta i el Grup de Coordinació estan preparant la celebració, 

l’any vinent, del 10è. aniversari de RELLA. 

Es procedeix a demanar dues persones voluntàries per fer 

d’interventores d’aquesta Acta. Es presenten les sòcies Montse Secall i 

Alícia Plana. 

 

2- Aprovació si s’escau de l’Acta anterior prèviament llegida. 

 

          S’aprova per unanimitat. 

  

3- Aprovació si s’escau de la Memòria del 2018 

S’aprova per unanimitat, però cal rectificar i/o afegir els següents 

apartats  

 Rectificar el redactat sobre el tema del Conveni amb l’IMEB. 

 Es comprova que hi ha alguns problemes amb el número de socis. 

No coincideix la llista de socis amb els pagaments efectuats. 

Aquest fet és degut als pagaments fets fora de termini. Els actes 

d’homenatge es van fer el novembre i alguns mestres acabats de 

jubilar es van apuntar abans de finals d’any però no van pagar la 

quota fins els següent. A la web, s’ha procurat facilitar l’accés al 

formulari per apuntar-se a RELLA. 

 També hi manca un aclariment sobre la coordinació dels grups de 

Conversa d’Anglès. 

 A les activitats d’ordre extern hi falten: Els Convenis amb els CRP 

de Ciutat Vella i Horta Guinardó. També cal posar-hi la participació 

als Jocs Florals de Ciutat Vella.  

4- Aprovació balanç econòmic 2018. 

 

Fem constar que modifiquem el contingut d’aquest punt de l’Ordre del 

Dia d’aquesta Convocatòria, per a incloure-hi el pressupost del 2019. 

 

S’aprova per unanimitat el balanç econòmic del 2018 i el pressupost 

del 2019 amb les següents aportacions : 

Estat de comptes 2018 



 El 2018  van pagar la quota 176 socis i sòcies. 

 El Conveni amb l’Ajuntament d’Olot es fa constar a part perquè 

s’han tingut en compte les despeses de l’advocada, però en el 

2019, els 15 socis i sòcies estaran inclosos en la partida 

d’ingressos de les quotes. 

 Les transaccions econòmiques amb l’Ajuntament de Granollers 

(entrades i sortides quadre resum) queden compensades a zero 

perquè RELLA actua simplement com a dipositària, retornant les 

quantitats que ens demanen per tal que el Grup de Rella- 

Granollers pagui les activitats que organitza. La subvenció del 

2017 es va cobrar el 2018. I la del 2019 també s’ha cobrat el 

2018. 

 Cal recordar que quan es fa el pagament d’una xerrada, 

conferència... dels diferents Grups, el cost és superior al que figura 

al quadre de despeses perquè també s’ha de fer el pagament de 

l’IRPF a Hisenda. Els tràmits de pagaments a l’agència tributària, 

recopilant les diferents factures les fa el gestor cada trimestre. 

 La subvenció de la Diputació de Barcelona  corresponent a l’any 

2017 l’hem rebuda el gener del 2018, d’igual manera que la de 

l’any 2018 l’hem cobrada el gener del 2019.                               

El saldo del 2018 seria, evidentment, més alt, si la subvenció 

l’haguéssim rebuda en el curs de l’any i no en el 2019.        

Aquesta subvenció anual cobreix el 50% del total de les factures 

emeses per RELLA. 

 Cal rectificar la data de l’Ajut de la UB. Es va rebre el 18/04/2018 i 

no el 2019 com figura en el document. 

 S’obre un debat sobre com fer constar en el balanç anual les 

entrades i sortides corresponents als pagaments dels assessors 

que col·laboren amb algun dels grups. Les persones assistents 

paguen a l’inici de l’activitat, però els pagaments es fan més tard, 

al llarg de l’any. Com que les quantitats entrades són iguals que 

les sortides, aquest any no s’ha fet constar. És el que passa al 

Grup de Lectura, que no tindrà diferència entre entrades i sortides. 

No passarà el mateix amb el de Fotografia, ja que s’ha apuntat 

mes gent. En aquest cas, la diferència a favor que hi pugui haver, 

restaria per despeses del propi Grup. Per unanimitat s’aprova que 

fem constar aquests diners en una nota d’aclariment en el balanç 

perquè no generi dubtes.  

 Caldrà facilitar tota aquesta gestió dels diners perquè cada cop 

som més i, tot el referent als aspectes legals és més complex. Es 

proposa de buscar un especialista que ens assessori, ja sigui a 



través de la Federació o d’alguna altra entitat o soci/sòcia que 

vulgui col·laborar.  S’aprova per unanimitat que al llarg d’aquest 

any busquem assessorament. 

Pressupost 2019.  

 Domiciliar els rebuts a la nova entitat bancària ha sigut una tasca 

una mica complicada, però aquest any ja s’han pagat per 

domiciliació els rebuts de RELLA. El fet de domiciliar el pagament 

de les quotes també ha de facilitar la gestió dels impagats. 

 Durant el mes de març  es farà una circular per dir que es tanca el 

compte de La Caixa i es recordarà el número de compte del 

Triodos.  

 

5. – Presentació del Pla de Treball 2019.  

S’aprova per unanimitat amb les següents aportacions: 

 Grup de Fotografia: hi ha proposta de fer créixer aquest grup, ja 

que algunes persones s’hi han mostrat interessades. Es fa una 

bona valoració de la persona externa que porta el grup.  

 En Lluís Alomar fa la proposta de creació d’un grup de Botànica. El 

seu objectiu és la identificació d’Arbres i arbusts. Hi podria haver 

unes sessions teòriques i unes de pràctiques al Botànic de 

Montjuïc. Primer pas buscar si hi ha algun soci o sòcia que pugui 

fer l’assessorament. Si no se’n troba cap que pugui fer-lo, 

demanarien ajut a algú extern a l’Associació. 

 Es veu interessant i es proposa la col·laboració entre diferents 

grups. En el de  Passejades es podrien fer pràctiques tant amb el 

grup de Botànica com amb el de Fotografia 

 El grup de Lectura dels clàssics és nou, i tot i que ja figura en el 

Pla de Treball, el coordinador, Albert Solà, ens explica el seu 

funcionament. Com tots els grups es obert, però no són gaire 

gent, segurament pel tipus de llibres que es proposen. Han llegit 

un apartat de l’Èxode de la Bíblia i ara llegeixen l’Odissea. 

 6.-  Aprovació si s’escau del nou apartat del Reglament de 

Règim Intern de l’Associació  



S’aprova per unanimitat la incorporació dels apartats sobre 

assegurances prèviament enviats als socis  i sòcies amb les següents 

aportacions: 

 La versió que hi ha penjat al web no es l’última. Quan incorporem 

els punts aprovats en aquesta Assemblea, la modificarem.  

 En l’apartat de les assegurances, es contemplen els 125 voluntaris 

de Granollers, així com el referent a la responsabilitat civil de les 

activitats i sortides.  

 L’assegurança de responsabilitat civil la paga la Federació. La dels 

voluntaris i voluntàries, així com la de sortides i activitats, són a 

càrrec l’Associació. La dels voluntaris de Granollers s’assumeix 

amb el Conveni. 

 Com que la gestió del voluntariat de Granollers no és senzilla, s’ha 

encomanat a la persona que porta el web. 

7. - Proposta de nova quota  

S’aprova per unanimitat l’augment de la quota anual a 25€ amb les 

següents aportacions: 

 Des de la seva creació, la quota de RELLA, sempre ha sigut de 20€ 

i cada vegada organitzem més actes. Això fa que el pressupost 

sigui massa ajustat i es podria dependre de les subvencions. 

Considerem que l’Associació no en pot dependre.  Per tant, es 

proposa l’augment de la quota anual a 25€. Començarem a pagar-

la l’any 2020. Aquest augment ens permetrà ser autosuficients i 

que les subvencions siguin el coixí econòmic de l’Associació. 

 Com que molts socis no assisteixen a l’Assemblea, es proposa de 

fer una explicació exhaustiva del perquè la puja de la quota. 

S’aprova de fer aquesta explicació en un proper correu.   

8. - Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva 

Degut que ja porta molts anys com a tresorera de l’Associació, la 

Rosabel Casajoana deixa el seu càrrec. Des de la Junta es proposa que 

ocupi el seu lloc, la fins ara vocal, Montserrat Garí. S’accepta per 

unanimitat. 

Des de la Junta es va demanar als socis Manuel Monleon i Cinto Babot si 

volien formar-ne part. Ho van acceptar i ara es presenten a l’Assemblea. 

S’accepta per unanimitat la proposta de la Junta. 



Per tant, la Junta Directiva actual queda formada per les persones i 

càrrecs següents: 

Presidència : Quim Lázaro Garcia 

Vicepresidència : Maria Altisent Escolà 

Tresoreria : Montserrat Garí Miró 

Secretaria : Maria Guilera Escofet 

Vocalia 1 :  Jordi Mayol Calvet 

             Vocalia 2 :  Rosa Mª Pérez Castañeda 

Vocalia 3:   Pepa Carreras Albert 

Vocalia 4:   Mª Eugènia Anta Ten 

Vocalia 5 :  Jacinto Babot Feliu 

Vocalia 6 :  Manuel Monleon Anton 

 

Els assistents agraeixen a la Rosabel Casajoana la seva dedicació durant 

el temps que ha estat a la Junta i donen la benvinguda als nous 

membres. 

10. Precs i preguntes 

 Jordi Maduell:  Referent a la trobada de Granollers ens vol 

comentar que va ser molt enriquidora. Fa una bona valoració  de 

la xerrada de l’Àngel Marzo. Creu que hagués estat molt bé que la 

resta de socis i sòcies hi haguessin pogut assistir. No es va obrir a 

tothom perquè els del territori tinguessin més facilitat a l’hora de 

compartir les seves experiències. Per una propera vegada es 

proposa de fer la trobada del territori oberta també a RELLA 

Barcelona.  

 Maria Altisent: Destaca la feina de voluntariat que fan als barris 

els mestres d’Educació d’Adults, dels quals en forma part l’Àngel 

Marzo. 

 Tenim un potencial molt alt però costa molt que la gent participi 

en les assemblees i en la gestió de Rella. També hi ha altres actes 

amb poca participació. Caldria trobar la manera que vingués més 

gent a alguns actes que es desaprofiten.  

 Albert Solà:  Referent a RELLA-Territori, cal acceptar la diversitat 

d’activitats i de gestió que cada grup porta a terme, perquè és el 

que, des d’allà, consideren que han de fer.  



 Demandes de Voluntariat: Es presenta una demanda de sòcia 

voluntària de RELLA  per una actuació especifica: Ensenyar anglès 

a una noia del Líban. Farem carta als socis i demanarem algú.  

Quim Lázaro explica la trobada amb els estudiants paquistanesos. 

Tenen una associació constituïda. Son nois i noies que tenen 

formació prèvia, però els falta didàctica. Com en el Programa Èxit 

es podria fer un assessorament amb aquest professors 

paquistanesos. Amb algunes sessions seria suficient. Fer demanda 

als socis. 

               Barcelona, a les 12’50 hores del dia 6 de març de 2019 

 

La Secretària                                    V. i P. del President 

 

 

Signat: Maria Guilera                        Signat: Joaquim Làzaro         

Socis i sòcies assistents: Encarna Alemany Mollà, Lluís Alomar Ballester, 

Maria Altisent Escolà, Àngels Arroyo Rodriguez, Jacinto Babot Feliu, 

Montserrat Bastardes Porcel, Pilar Blasi Sanquingo, Berta Bonet Blasco, 

Imma Calaf Berenguer, Rosabel Casajoana Botines, Luís de la Fuente 

Hita, Nuria Figuerola Auquer, Montserrat Garí Miró, Maria Guilera 

Escofet, Quim Lázaro Garcia, Jordi Maduell Sancho, Josep Mª Martí 

Bernat, Jordi Mayol Calvet, Montserrat Minguell Serramona, Manuel 

Monleón Antón, Genoveva Munell Madriles, Rosa Mª Pérez Castañeda, 

Alicia Plana Puyuelo, Montserrat Secall Cubells, Magalí Serra Batiste, 

Albert Solà Puigjaner i Hemínia Villà Gràcia 


