HEM FET L’ASSEMBLEA
Ja hem celebrat l'Assemblea general ordinària. És un protocol obligatori i necessari que
cada any exigeix l'Associació. Aquest any ens ha costat una mica i, en aquest sentit,
anem saltejant les circumstàncies en les quals ens movem els darrers anys. Estem com
acostumats a admetre que es fan les coses quan es pot i si es pot.
Bé, el cas és que el dia 28 de setembre teníem convocada i es va dur a terme
l'assemblea. Aquesta convocatòria tenia diverses particularitats especials. Totes elles
condicionades i determinades per aquests canvis tan sobtats que anem saltant i la
necessitat de valorar i incorporar solucions improvisades i adaptades. I això que som
JUBILATS!
Per una part, era un repte obligar-nos a una trobada presencial i això comportava un
interès especial, entenent que fa temps que no normalitzem aquest tipus de trobades i
menys encara, generals. Hi estava cridat i esperat tothom. Va ser una satisfacció i il·lusió
retrobar-nos amb gent que feia molts dies que no ens veiem. Ho vàrem celebrar "fent-la
petar" i encara més, endolcint-ho tot amb la coca i xocolata finals i regades amb cava!
Gràcies...
Per altra part, presentàvem temes nous i propis de la situació actual. El més important i
interessant és que cal arribar a gent nova i trobar camins que ens hi portin. Ho
treballarem, vàrem acceptar. També va en aquest sentit, la valoració de com ens hem
auto educat i manegem temes i conceptes d'aplicació telemàtica i virtual. N'hem après
prou i som JUBILATS
Finalment,
ressalto un altre aspecte d'aquesta assemblea. Amb el propòsit de resoldre els silencis
de trobades i el retorn a la vida habitual coneguda, es va plantejar l'opció de trobar i
repetir les crides generals i col·lectives més atractives que la mateixa assemblea.
També ho vàrem acceptar i ho practicarem de manera il·lusionada i participativa. I això..
que som JUBILATS

Gràcies a tothom. Aquests moments i actes ens fan contents. Ens cal trobar continuïtat

i comptem amb tota l'Associació. RELLA s'ho mereix perquè és l'Associació dels
mestres i professorat JUBILATS
Fins aviat i no defallim

Maria Altisent
Presidenta

