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INTRODUCCIÓ 

La Memòria de RELLA, Associació de Mestres i Professorat Jubilats (RELLA) tindrà 
caràcter anual, però en aquest cas no serà així, tenint en compte que la darrera 
Assemblea va tenir lloc el 7 de febrer de 2013. En conseqüència, la present Memòria 
recull la marxa de RELLA i les activitats desenvolupades des d’aquesta data fins final 
de l’any 2013. 

Classifiquem les activitats en dos àmbits: intern i extern. En el primer cas, fem 
referència a les actuacions vinculades a la gestió, tresoreria, la potenciació i 
dinamització dels diferents grups de treball. En el segon, recollim les actuacions 
relacionades amb la representació institucional, la difusió de RELLA i la creació de 
xarxa amb altres grups de mestres i professorat jubilats arreu del territori. 

 

1. ACTIVITATS D’AMBIT INTERN 

1.1 Gestions desenvolupades per la Junta Directiva 

A l’acabar l’exercici, La Junta Directiva (JD) està constituïda per les següents persones: 
 

Presidència : Jordi Maduell Sancho 
Vicepresidència : Albert Solà Puigjaner 
Tresoreria : Enrique Lahoz Pascual 
Secretaria : Alicia Plana Puyuelo 
Vocalia 1 :  Hermínia Villà Gràcia 
Vocalia 2 : Pilar Closas Vendrell 
Vocalia 3 : Núria Figuerola Auquer 
Vocalia 4 : Rafael Francisco Usero Sánchez 
Vocalia 5 : Josep Gargallo Giner 
Vocalia 6 : Marina Audi del Rio 
Vocalia 7 : Anna Mestre Vergara 
Vocalia 8 : Rosabel Casajona Botines 
 

Al llarg de l’any 2013, s’han produït els següents canvis en la composició de la JD: 

Gener, dimissió Maria Guilera; febrer, dimissió Ramon Bas i Montserrat Company; 
març, incorporació d’Anna Mestres i Carme Bohera; aquesta última dimiteix el mes de 
juny i finalment comencem el curs al setembre amb la incorporació de Rosabel 
Casajoana.  Les dimissions s’han produït en tots els casos per motius  personals. 

La JD s’ha reunit un cop al mes, tot i que si la importància dels temes a tractar o la 
necessitat de debatre algun esdeveniment concret ho han requerit, si han fet 
convocatòries extraordinàries. Els acords i temes tractats queden recollits en les Actes 
corresponents. 

S’ha renovat el conveni signat amb el CRP d’Horta - Guinardó, que regularitza el fet de 
realitzar en el seu local les reunions de la JD i d’alguns Grups de Treball. El CRP ens ha 
reservat un espai com arxiu. 



RELLA, Associació de Mestres i Professorat Jubilats 

 

3 

 

 

Tràmits per la legalització: 

Tal com explicàvem en la Memòria anterior, dies abans de reunir-nos en Assemblea, 
l’Administració ens va requerir uns petits canvis en dos dels articles dels Estatuts, que 
es van  incorporar i van ser votats en la Assemblea ordinària del 2013. Vam presentar 
els Estatuts modificats a la Generalitat, que finalment han estat aprovats. 

Així mateix hem presentat la documentació necessària a l’Agència Tributària del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per l’obtenció de la Targeta 
d’Identificació Fiscal definitiva. 

 

Pàgina Web 

Objectius: 
 
Un dels compromisos que vam adquirir en la darrera Assemblea, va ser aconseguir 
tenir nova web que complís els objectius següents: 
 
1.- Disposar d'una eina de difusió de la nostra associació i de les activitats que 
realitzen els diferents grups de treball. 
 
2.- Disposar d'un espai de relació amb tots els associats de manera que poguessin fer 
arribar els seus escrits i/o els seus suggeriments i al mateix temps poguessin 
relacionar-se amb totes les persones de la junta. 
 
3.- Disposar d'urna eina de comunicació amb tots els socis i sòcies, de cara a recollir 
les seves propostes i ofertes de col·laboració. 
 
Fases del projecte: 
 
Des de després de l'estiu tenim una web absolutament operativa, feta des de zero. Per 
arribar a aquesta fita, vam haver de superar diverses fases. 
 
1.- En relació al disseny de la web. En primer lloc es va decidir comprar la llicència del 
programari per poder fer la plantilla bàsica. Es van cercar imatges sense drets d'autor. 
A partir d'aquí es va treballar per a poder dissenyar una web clara, funcional i intuïtiva.  
 
2.- Es va aprofitar el moment per actualitzar les versions del programari que gestiona 
els continguts de la web.  
 
3.- Es van incorporar altres programes de seguretat. 
 
4.- Es van traspassar els articles de l'anterior web i es van reorganitzar. 
 
5.- S'han fet proves de cara a que els coordinadors dels grups puguin editar contingut 
directament, sense haver de passar per la persona responsable del web.  
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6.- S'ha prioritzat l'actualització dels continguts, destacant diàriament alguna notícia a 
la portada en l'apartat Avui es parla. En aquesta mateixa línia s'ha decidit incorporar a 
l'Agenda actes organitzats per entitats i administració de cara a facilitar als socis i 
sòcies l’accés a tot tipus d'informació. 
 
Per poder realitzar totes aquestes tasques, vam assistir a diversos cursos de formació i 
es van contractar set hores de suport tècnic per a la reinstal·lació del programari en el 
servidor. 
 
 
Aspectes pendents: 
 
Els aspectes que han quedat pendents o que no hem reeixit suficientment han estat: 
 
1.- Augmentar/incentivar la implicació dels associats en l'apartat el Racó del soci@.  
2.- Incorporació d'un espai de Fòrum per poder plantejar i recollir opinions entorn a 
temes específics. 
3.- Aconseguir més participació de tota la Junta editant, enviant notícies i notificant la 
realització d'actes i/o reunions. 
4.- Difusió del web de manera que aparegui en altres webs dels sector. 
5.- Incorporació definitiva d'autors de notícies entre els coordinadors de grups. 
6.- Enquestes com a controls de qualitat de l'activitat de l'associació. Publicació dels 
resultats al web. 
 
 
Creixement de l’Associació: 

En el moment de redactar aquesta Memòria, comptem amb 110 persones associades. 
(el fet que en el Balanç de l’exercici hi constin només 103 ingressos per quotes es deu a que algunes de 
els persones associades van ingressar la quota del 2013 amb anterioritat al 7 de febrer de 2013 –data de 
la darrera Assemblea) Des de la darrera Assemblea, s’han inscrit a l’Associació 28 nous 
socis i s’han donat de baixa en el mateix període 9 persones, hem tingut per tant un 
creixement de 19 persones.  

 

Cobrament de quotes: 

El seguiment del cobrament de les quotes ha estat una feina feixuga, degut als 
endarreriments i/o descuits dels associats, tot i els suggeriments donats a la darrera 
Assemblea i en comunicats posteriors per tal d’agilitar aquest tema.  Aquesta feina de 
Tresoreria ha estat assumida plenament per la Secretaria, a més de les feines 
assignades; ha comptat, en aquesta cas, amb el suport d’una sòcia. 

 

 

Altres actuacions: 
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Hem assistit  a l’Homenatge que la Comunitat educativa de Santa Coloma de Gramanet 
va dedicar a en Pere de la Fuente, soci de Rella, que traspassà recentment. L’acte va 
tenir lloc el 12 d’abril a Can Sisteré (Sta. Coloma Gramanet) 

Hem informat, recollint el suggeriment que ens va fer El Casalet Moviment de 
Renovació de l’Hospitalet, del procés a seguir per demanar la revalorització de la 
pensió corresponent a l’any 2012. També vam promoure el lliurament col·lectiu de la 
documentació, que va tenir lloc el 19 de juny a la Delegació d’Economia i Hisenda, 
Unitat de Classes Passives. 

 

1.2 Grups de treball 

a) Grup de Voluntariat 

Participació, lloc i temporització de les trobades: 
 
Durant aquest últim any la participació s’ha mantingut força constant, han assistit a les 
trobades un promig de 8 persones gairebé sempre les mateixes. A més a més hi ha 
hagut l’assistència puntual de persones per tal de fer les seves demandes. El ritme de 
les trobades ha estat d’una cada mes o mes mig. 
El nostre lloc de reunió ha estat sempre al CRP d’Horta-Guinardó. 
 
Treball del grup: 
 
El treball que s’ha desenvolupat en el grup ha estat el següent: 
 

- Trobades amb les persones de les institucions, associacions, Fundacions,.... que   
han anat fent les demandes. 

- Valoració d'aquestes demandes. 
- Difusió a la web de l'associació de les demandes acceptades. 

 
Demandes que s'han presentat i acceptat durant el curs 2012-2013: 
 
Demanda de Núria Vilà professora del Departament de Llengua i Literatura 
de la UAB 
 
Ha demanat col·laboració en el projecte de Ravalnet anomenat EDUWIKI, en el qual hi 
col·laboren la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Ensenyament. 
L'Eduwiki és la wiki per a l'alumnat dels 6 als 16 anys. És un espai col·laboratiu, on 
participen moltes persones des de diferents centres educatius d'arreu de Catalunya, en 
català i seguint uns principis normatius. 
 
 
 
 
 
Demanda d’Assun Gil Zapata membre de la Fundació Catalana d’Esplais 
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L’objectiu d’aquesta fundació és la de donar serveis i programes educatius integrals a 
les escoles, la gestió d’equipaments i programes d’educació ambiental, cursos de 
formació, serveis de gestió per al món associatius, ..... 
La demanda que fa és per l’esplai de Pubilla Casas/Can Vidalet és col·laboració pel 
reforç escolar. 

 
Demanda de Intervenció Conjuntiva 
 
L'objectiu de la demanda és el de poder desenvolupar un projecte de mediació entre 
família i escola en situacions de conflictivitat. Aquest projecte s'anomena Intervenció 
Conjuntiva i el desenvolupa la Joana Alegret companya de la nostra associació. 

El projecte pretén mediar entre un equip docent i la família quan es presenten 
dificultats d'entesa i d'arribar a acords davant de la situació conflictiva que es genera a 
partir d'actituds i situacions disruptives dels alumnes. L'EAP d'Horta-Guinardó serà el 
Servei Educatiu que farà d'intermediari entre el projecte de mediació i l'escola que ho 
necessiti. 

 

Demanda de Josep Sanchez, assessor LIC del CRP del Garraf 
 
L'objectiu del projecte és el de crear un grup de mestres jubilats de la zona per fer 
tasques de voluntariat sobre reforç escolar, amb alumnes del nucli de les Roquetes de 
Vilanova i la Geltrú. Es vol aprofitar l’estructura que ja existeix de la nostra associació 
per tal d’ubicar aquests voluntaris a Rella. També ens ha demanat col·laboració quant 
a l’organització del reforç escolar. 
 
 
Demanda de Nina González  de FETS (Finançament Ètic i Solidari) 
 
Aquesta associació vol donar a conèixer i promoure el finançament ètic i solidari al 
nostre país. Un dels seus objectius és la sensibilització sobre aquest tema. I un dels 
àmbits on treballen és l’educació. Han creat un material de divulgació sobre les 
finances ètiques dirigit a diverses institucions entre elles a instituts de tot Catalunya. A 
més d’alguna publicació escrita, en el seu projecte proposen un taller de teatre i un joc 
interactiu, dirigits a diferents nivells d’educació secundària, que acostumen a 
acompanyar d’una xerrada. 
La demanda que ens fan és la nostra col·laboració a les xerrades als instituts. 
 
 
Demanda d’Encarnació Molina de 9 Barris Acull 
 
9 Barris Acull és una xarxa de més de 80 entitats  (AAVV associacions culturals i 
esportives,...) de la demarcació de 9 Barris  que té com a finalitat treballar de forma 
coordinada per fomentar la convivència i facilitar la incorporació dels veïns i veïnes que 
procedeixen de la immigració.   
Una de les tasques que realitza són els tallers d'acollida en els que s'inicia 
l'ensenyament de les nostres llengües i es fomenta el coneixement de les nostra entitat 
i maneres de viure. Aquests tallers es fan en tres barris per facilitar-ne l'assistència.  En 
el taller de la zona sud, que es fa al Centre Cívic de Can Basté (Metro Virrey Amat) 
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 s'han detectat un grup de persones analfabetes, també en la seva llengua. S'ha vist la 
necessitat d'iniciar la seva alfabetització i motivar-los per tal que continuïn  el seu 
aprenentatge, ja que en general són persones joves que a més a més tenen altres 
dificultats de participació social (sense feina, dones, recent arribats,...). 
 
La demanda concreta és un parell o més mestres que vulguin participar en aquest 
projecte. 
 
 
Demanda d’Elisabet Vinagre de Fundació Catalunya-La Pedrera 
 
Aquesta Fundació abans pertanyia a Catalunya Caixa, però des del 2010 és una 
fundació independent que es finança bàsicament amb els ingressos de la Pedrera. 
Realitza diferents activitats socials i una d'elles és el Programa d’Acompanyament per a 
l’èxit educatiu. Aquest programa va dirigit a infants d’Educació Primària (6-12 anys) 
que necessitin un acompanyament educatiu en temps extraescolar.  
Les activitats són: acollida i berenar, estona de deures i tallers creatius. 
La demanda que fan a RELLA és de mestres per al reforç escolar. 
 
 
Els projectes que s’estan desenvolupant actualment i que fora bo ampliar-ne el nombre 
de voluntaris que hi participen són els següents: 
 
 
Col·laboració amb la Fundació Saha Alba 
 
Enguany hem reprès la col·laboració amb la Fundació Saha Alba    dedicada a la 
promoció i la integració de dones del Pakistan. La demanda actual és la de 
voluntaris/àries per impartir català i castellà a nouvinguts adults que per raons sòcio-
culturals no poden beneficiar-se de l'escola d'adults. 
En aquests moments hi ha tres voluntaris que s'hi dediquen. 
 
 
Col·laboració amb el programa Èxit (Consorci d'Educació) 
 
La col·laboració d'enguany es continua centrant en la formació de formadors del 
programa. Es desenvoluparan dues activitats: 

- Es faran dues sessions de formació amb les persones que estan desenvolupant 
la formació dels amics i amigues grans. 

- Es realitzaran unes tutories on line per tal d'assessorar als formadors sobre 
estratègies de formació, dificultats, dubtes que es vagin presentant en el dia a 
dia. 

En aquestes activitats hi treballarà el mateix grup de voluntaris que ja ha desenvolupat 
la formació els tres anys anteriors: 8 voluntaris 
 
 
 
Reforç escolar amb alumnes dels CRAE 
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Enguany és el tercer curs que els voluntaris de Rella participen en aquest projecte 
d'ajuda escolar a alumnes tutelats per la DGAIA a Catalunya, que es troben en 
acolliment residencial  (CRAE) Actualment hi col·laboren 8 voluntaris en una sessió 
setmanal. 
 
 
Col·laboració amb la Federació Catalana d'Esplais:  
 

•  Reforç escolar a Can Vidalet: 
Dues persones de l’Associació estan fent reforç escolar a can Vidalet. Una 
persona fa dues sessions setmanals i l’altra fa una sessió. 

 
•  Assessorament pedagògic en 4 esplais de l'Hospitalet: 

Aquest curs hem començat un projecte nou de col·laboració amb la 
Federació d'esplais per  fer formació als monitors que es fan càrrec dels 
alumnes de diferents centres de Primària i Secundària de l'Hospitalet, dins 
de l'horari extraescolar. De moment s'ha fet una primera trobada per 
detectar les necessitats i les demandes dels monitors dels diferents centres i 
posteriorment es desenvoluparan un seguit de sessions per tractar els 
temes pedagògics i educatius que s'hagin triat.  
De moment hi col·laboren 4 voluntàries de l'Associació. 

 
 
Valoració global: 
 
Totes les demandes de voluntariat que s'han fet a RELLA i per tant que s'han valorat 
en el Grup de Voluntariat han estat molt interessants.  
 
Aquestes presentacions han fet possible el contacte amb persones i entitats que 
treballen en aspectes de voluntariat fins ara desconeguts per a nosaltres i que ens han 
servit per prendre una mica més de consciència de les necessitats socials que 
actualment hi ha en diferents sectors. No obstant, paral·lelament a tot aquest àmbit 
d'enriquiment personal constatem el reduït nombre  de persones voluntàries per 
atendre les demandes i per cobrir les diferents necessitats que s'han anat presentant. 
El nombre total de voluntaris/es que en aquests moments estan treballant en els 
projectes explicats anteriorment és de 22. 
 
 
b) Grup d’Activitats lúdic – culturals 

Participació, temporització i lloc de les trobades: 
 
Actualment som 8 persones. Enguany hi ha hagut una nova incorporació. Tothom  hi 
és molt benvingut, perquè quants més som, més quantitat i diversitat d’idees poden 
sortir. I cal dir que demanem i esperem, també, les propostes de totes les sòcies i 
socis, tal i com s’ha comentat en els nostres objectius. 

Ens reunim periòdicament un cop al mes aproximadament (potser en algun mes dos 
cops, si fa falta) per valorar, reflexionar, analitzar, gestionar i organitzar les diferents 
activitats que sorgeixen. Normalment ens reunim dimecres al matí. 
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Les trobades tenen lloc al despatx de la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya, amb qui compartim l’espai. És a l’Avinguda Drassanes, nº 
3,3r pis. 

 

Calendari de reunions realitzades: 

Ens hem reunit un cop cada mes, des del gener al juny, i des del setembre al 
desembre. 

 

 

Enumeració d’activitats i sortides realitzades: 

El dia 23 de gener vam realitzar una visita guiada matinal al Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona. Hi hagué moltes sol·licituds per a aquesta primera visita i 
fou necessari sol·licitar-ne una altra, cosa que ens fou concedida molt amablement. 
Aquesta segona visita es realitzà el dia 27 de febrer. Ens ambdues visites se’ns explicà 
el funcionament del centre, tipus d’investigacions que s’hi duen a terme, visitàrem 
dependències i laboratoris, i se’ns donà una visió general de l’edifici,  interessant i 
innovador des del punt de vista arquitectònic. En la 2ª visita ,fins i tot realitzàrem un 
experiment sobre ADN. 

El dia 5 de març hi hagué una xerrada de l’Arcadi Oliveres a l’auditori del Museu 
Marítim de Barcelona. El títol de la xerrada fou: Cap on va el sistema actual?: 
Alternatives. No cal dir que fou interessant, motivador i estimulant com sempre. 

El dia 17 d’abril hi hagué una sortida guiada matinal al Delta del Llobregat. Un 
monitor del Parc del Delta del Llobregat ens explicà, en diferents parades, els principals 
ecosistemes de la zona i la seva problemàtica. Vam gaudir observant aus i vegetació. 

El dia 13 de maig ,i gràcies a la generós guiatge d’una companya de l’Associació, Núria 
Senyal, ens vam afegir a la commemoració de l’Any Espriu anant a Arenys de 
mar. La sortida fou de tot un dia. Visitàrem el cementiri i tomba d’Espriu, vam llegir-ne 
poemes, visitàrem el Centre Calisay i passejàrem per la vila veient els seus edificis 
modernistes. Finalment, vam gaudir d’un bon dinar i tertúlia en un restaurant del port. 

El dia 9 d’octubre, responent  a la invitació del grup de jubilats de Rella del Penedès, 
els Jubis, vam realitzar una sortida de tot un dia a Vilafranca del Penedès. Totes les 
activitats foren organitzades per part d’ells. Visitàrem el Museu del Vi, el centre de la 
vila i les Bodegues Torres. Després de dinar, caminàrem fins a l’ermita de Sant Pau. 

El dia 11 de novembre hi hagué una sortida, també de tot un dia, a Manresa. 
L’objectiu fou, principalment, conèixer el Museu de la Tècnica de Manresa, on se’ns va 
fer una visita guiada molt interessant,  i el Parc de la Sèquia, en el que gaudirem d’una 
molt agradable passejada, tot descobrint aquesta obra medieval ,desconeguda per la 
majoria de nosaltres. 
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Grups de conversa en anglès: 

A partir de mitjans d’abril, van començar a funcionar dos grups de conversa en anglès: 
Un per a principiants, és a dir per companyes i companys que partien de zero o bé que 
en sabien una mica. L’altre per a gent que ja podia fer una conversa més o menys 
fluida. 

El funcionament d’aquests dos grups es va poder iniciar i tirar endavant gràcies a la 
col·laboració totalment desinteressada de dues companyes de RELLA, l’Ana Coll i la 
Pepita Subirà, professores d’anglès ,que van ser les coordinadores i professores de 
cada un dels grups. Tots dos grups van funcionar fins al juny. A partir del setembre, 
degut a diferents problemes, només ha pogut continuar funcionant el grup de segon 
nivell, més avançat. 

La periodicitat és d’una hora setmanal, i el lloc és el Centre de Recursos de Ciutat 
Vella, a la placeta del Pi. El local se’ns cedeix a RELLA gratuïtament. Cal dir que el 
funcionament de la conversa en anglès està resultant molt divertit i estimulant. 

 

Valoració global: 

RELLA en general, i el nostre Grup d’activitats, en particular, estem molt satisfets i 
contents de la bona acollida que tenen totes les activitats que organitzem, ja que 
l’assistència sol ser elevada, en general,  la valoració per part dels assistents bona, i el 
contingut, també en general, força interessant. 

I el més important: a més del que aprenem i descobrim en cada activitat, ens adonem 
que totes i cada una d’elles constitueixen una gran oportunitat de retrobament, sempre 
entranyable i benvingut, entre persones amb les qui hem coincidit al llarg de la nostra 
vida professional, així com també de noves coneixences, molt interessants i 
necessàries en aquesta nova etapa de la nostra vida. És a dir, constatem que el 
contacte humà és un dels valors més rics i positius que ens proporciona RELLA. 

També creiem que la periodicitat és l’adequada ,tenint en compte que les persones 
assistents a les diferents activitats en fan moltes d’altres, i també que la feina 
d’organització és la que el grup pot assumir. 

 

Propostes de millora per al 2014: 

Ens proposem millorar temes d’informació i de comunicació amb els i les associades. 
També volem intentar començar a organitzar alguna sortida més llarga(per exemple de 
dos o tres dies). I diversificar més l’oferta, incloent altres tipus d’activitats. Insistim en 
que, tal com ja hem fet fins ara, totes les propostes dels associats seran molt 
benvingudes.  
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Resum estadístic del grup d’activitats 

Nombre de sortides:    6 

Total participants:   168 

Mitjana per activitat: 28 

 

Distribució segons socis i no socis 

 

Distribució per activitats: 
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c) Grup d’Invariants 
Calendari de reunions realitzades: 

Durant aquest any 2013 s’han fet set trobades. L’assistència en cada sessió ha sigut de 
un mínim de tres persones i un màxim de sis; normalment quatre assistents, sempre el  

mateixos. Hi ha hagut dues incorporacions, dues mestres, que han vingut a “veure” i 
de moment cap de les dues s’ha compromès per continuar. 

El problema que es manté des de l’inici del grup és que no hi ha forma de trobar un 
coordinador, amb temps i ganes de fer la feina de tibar. Cada un dels components 
estables del grup estan ocupadíssims i creuen que no han d’assumir més 
responsabilitats. L’existència del grup perilla per aquesta circumstància. 

 
 
Treball del grup: 
 
El mes de gener es van trobar i varen acordar :  

Cada persona del grup que vulgui, tria un tema per desenvolupar. Es revisarà la feina 
cada mes i mig i quan un tema estigui presentable s’analitzarà i si majoritàriament s’hi 
està d’acord se’n farà publicitat. 

Estan en procés el temes :  

1. Importància de la Tutoria. Falta donar-hi un últim cop d’ull, aprovar-ho i 
publicar-ho en el web de RELLA. Autor : Carles Fauró.   

2. Com mantenir la Motivació durant tota l’escolaritat. Pràcticament acabat. Falta 
publicar-ho al web. Autora : Pilar Nievas. 

3. Com es viu coneix i practica la Democràcia en l’Escola. Hi ha l’esquema general 
i tres punts (de 22) desenvolupats. Pendent d’acabar. Autor : Jordi Maduell 

4. Dibuix tècnic, importància del procés global per arribar a l’AutoCad. Hi ha una 
primera redacció complementada. Pendent d’un segona lectura en una propera 
reunió. Autor : Ramon Bas. 
 

El grup continua viu i obert, amb ganes de resoldre la Coordinació i amb la il·lusió 
d’incorporar persones noves. 

 

d) Grup de Debat 

Objectius: 

A la última Assemblea prop passada del 7 de febrer de 2013, es va informar de la 
creació d’aquest grup amb l’objectiu de ser un fòrum per tractar temes que poguessin 
ser d’interès, amb temàtiques diverses, tan d’actualitat en general, com del món 
educatiu.  

La metodologia seria, una vegada consensuat  el tema, documentant-se, fer-ne el 
debat compartint opinions i coneixement .   
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Evidentment no caldria com a principi, arribar a  cap conclusió i/o opinió conjunta. És  
un grup de debat i opinió. Sí però, que pot quedar si es veu d’interès, reflectit en un 
document el procés i els diferents pensaments que ha generat el debat. 

  

Participació, temporització i lloc de les trobades: 
 
El grup està format per cinc persones. Lloc de reunió CRP d’Horta-Guinardó. 
Periodicitat mensual, el dilluns matí. 

 

Metodologia. Què s’ha fet fins ara: 

Ja que en el moment que ens vam constituir com a Grup, la situació creada per la 
futura Llei d’educació LOMCE, estava candent, vam pensar fer quelcom sobre aquest  
tema.  

L’advocat Ramon Plandiura, soci de RELLA, ens va oferir el treball que ell havia fet 
sobre el projecte de Llei. 

Els diferents apartats del projecte els vam anar comparant amb la Constitució  
Espanyola i amb l’anterior Llei d’educació. Finalment vam seleccionar els articles que 
vam  veure més determinants fent-ne un resum. 

Escrit que està penjat al web de l’Associació. 

S’havia planificat una taula rodona per tractar el tema, però en el moment adequat i 
previst no va poder ser per qüestions logístiques dels ponents. 

S’ha reprès l’idea d’aquesta xerrada donant-l’hi un enfocament més global, organitzant 
la conferència:  “L’Educació ahir, avui i demà” , ponent  de la qual serà el Sr. Joan 
Manuel del Pozo, Professor de filosofia a la Universitat de Girona i Conseller d’Educació 
i Universitats l’any 2006. 

 

Valoració global: 

Només hem tractat un tema, i per això quasi no es pot valorar la dinàmica d’aquest 
grup. Cal dir a més, que l’anàlisi de la Llei era una mica feixuc. 

Sí que podem dir que la vida del grup està en funció de la seva ampliació, ja que 
valorem que cinc persones potser és poc ric per generar un bon estat i amplitud de 
temàtiques de discussió. 

 

 

 



RELLA, Associació de Mestres i Professorat Jubilats 

 

14 

 

2. ACTIVITATS D’ÀMBIT EXTERN 

2.1 Territori 

La Vicepresidència va assumir l'encàrrec de la darrera Assemblea d'establir el contacte i 
les bases de relació amb altres grups d'ensenyants jubilats del nostre País. 
 
A partir d'aquest mandat, durant el primer trimestre del 2013 s'ha entrat en contacte 
amb els grups i associacions següents: 

• Grup d'ensenyants de Granollers i la seva zona geogràfica, que s'han adherit a 
RELLA com a socis. 

• Fundació Pallach, de Palafrugell, d'implantació a les comarques gironines. 
• El Puntal, de Manresa, grup d'ensenyants jubilats que ofereixen en horari 

extraescolar suport a alumnes amb risc de fracàs escolar; s'ha adherit a RELLA 
com a socis i sòcies; el seu àmbit d'actuació és el de la Catalunya central. 

• Grup d'ensenyants de Lleida, amb qui hem acordat mantenir relacions de 
col·laboració. 

• Grup ACPEAP, professionals jubilats dels Equips d'Assessorament 
Psicopedagògic.  
 

 
La proposta de treball conjunt s'ha concretat en la possibilitat de reunió conjunta a 
Palafrugell durant la primera quinzena de juny d'enguany. 
 
La finalitat de la trobada no era altra que el debat sobre com podíem establir relacions 
entre tots nosaltres, i altres associacions i persones encara no connectades, que 
garantissin la personalitat de cada grup i la fluïdesa de relacions i col·laboracions que 
superessin la dificultat de les distàncies geogràfiques. 
 
Degut a les dificultats que cada grup i associació ha anat plantejant, s'ha desconvocat 
aquesta trobada. 
 
Durant aquest últim trimestre de l'any hem recuperat el fil dels plantejaments. La 
concreció de tot el procés seguit és la següent: 
 

• Consolidació de Rella-Catalunya Central, com a secció de la nostra associació en 
aquesta demarcació educativa. 

• Creació de Rella-Penedès (ampliable als dos Penedès i Garraf), secció de Rella 
formada per Els jubis. 

• Proposta que les dues persones representants de les dues demarcacions siguin, 
respectivament, Dolors Llobet i Maria Guilera, formin part de la Junta Directiva 
com a vocals, amb participació telemàtica si no és possible la presencial. 

• Concreció d'aquest estatus als jubilats i jubilades de El Casalet d'Hospitalet i del 
MEM. 

 
Quant a la trobada suspesa, ens plantegem la possibilitat de redissenyar-la i celebrar-la 
durant aquest proper 2014. 
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En la web de l'associació (http://www.rella.pangea.org) la pestanya Soci@ obre RELLA-
TERRITORI que és on anirem penjant tota la informació que anirem tenint sobre 
aquest tema. 
 

2.2 Presentació de RELLA, en els Actes d’Homenatge als nous 
docents jubilats que organitzen els diferents SS. TT. De la Conselleria 

Durant els mesos de novembre i desembre, RELLA ha assistit a quatre Actes 
d’homenatge als nous jubilats, organitzats pels SSTT de Baix Llobregat, Maresme-
Vallès Oriental, Barcelona Ciutat (Consorci) i Barcelona Comarques. 

Hem anat a Sant Feliu de Llobregat, Mataró i Barcelona (dues vegades). 

En tots el llocs se’ns ha presentat com membres de la “Taula de Docents Jubilats” 
(veure punt 2.3 d’aquesta mateixa Memòria).  

En cada sessió ens han donat una miqueta de temps per parlar de la nostra Associació, 
suficient per presentar-nos. 

En cada una d’aquestes trobades (en el nostre web hi ha alguna ressenya penjada) 
s’ha repartit un full amb els nostres Objectius i les nostres adreces. Hem aprofitat per 
continuar i iniciar contactes institucionals i personals que poden ajudar en un futur a la 
vida de RELLA. 

En la Junta Directiva s’ha iniciat una valoració del rendiment d’aquestes presentacions.  

 

2.3 Participació a la Taula de Docents Jubilats convocada pel 
Departament d’Ensenyament 

Pensem que hem de començar aquest punt de la Memòria remarcant que s’ha 
obtingut un Gran Èxit en quan la reivindicació que des del primer dia s’havia 
plantejat a l’Administració : Assegurança de responsabilitat civil per als docents jubilats 
que col·laboren en centres d’educació públics i concertats. 

Estem convençuts que sense la nostra insistència i consistència ( en una 
primera opció van dir que fossin les associacions de jubilats qui paguessin els costos de 
la pòlissa) no tindríem vigent la normativa i els protocols corresponents que fan 
que un docent que va a una escola o institut a ajudar estigui cobert com un docent en 
actiu. 

Per part dels jubilats a la Taula, s’ha augmentat la representació i diversitat; hi assistim 
regularment RELLA, Grup de Historia de la Filosofia de Santa Coloma de Gramenet i 
com a darrera incorporació el grup de Jubilats del Casalet del mestre de l’Hospitalet de 
Llobregat. 

Aquest any 2013 s’han celebrat ( només) dues sessions oficials i una trobada de treball 
per preparar la segona. 
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Les trobades son espaiades ens el temps (verbalment hi ha l’acord de fer-ne una cada 
trimestre) i lentes en quan els temes tractats. Tenim la impressió que la Conselleria no 
valora prou el possible paper de col·laboració que podríem regalar al sistema.  

Les relacions son cordials. 

En la reunió del 26 d’abril s’han tractat aquest temes :  

1.  Recordança de la persona i personalitat del Sr. Pere de la Fuente, membre de la 
Taula des dels inicis i mort sobtadament. 

2. Se’ns expliquen els trets principals de la solució i gestió de la col·laboració de 
docents jubilats en centres i serveis educatius, que la Conselleria treballat i que 
estan a punt de publicar. 
Se’ns proposa elaborar un llista de “bones pràctiques” d’aquest camp. 

Suggerim que la Conselleria elabori un mapa dels àmbits on s’està fent i que 
s’està fent a través de la documentació oficial que ha d’acompanyar aquest 
tipus de feina i que ha d’arribar als diferents SSTT a través dels centres 
receptors. 

3. Es contrasta la informació i les valoracions de com ha ant la presentació de 
RELLA en diferents actes d Comiat dels jubilats de la fornada del 2012. 
S’enceta una conversa en la que demanem que la nostra presència en aquest 
actes no sigui el resultat d’una conversa bilateral entre RELLA i cada SSTT, sinó 
que pugui organitzar-se des de la mateixa Taula de Participació. Ens diuen que 
aquests Actes s’organitzen autònomament en cada SSTT i que no és procedent 
que des de fora se’ls digui que hi ha d’intervenir. 

Diuen que trobaran per part de la Direcció General, una fórmula per ajudar a la 
nostra demanda. 

4. Demanem que es consideri la possibilitat que la Taula de Docents jubilats tingui 
representació en el Consell Escolar de Catalunya. En la reglamentació de la 
constitució del Consell no es contempla i es creu que de moment no és oportú. 
S’ofereixen a canalitzar els temes i suggeriments que surtin a la Taula cap els 
diferents àmbits de la Conselleria que representa. 

 

En la reunió del 4 d’octubre s’han tractat aquests temes : 

1. Se’ns informa de la Resolució del Departament respecte a la col·laboració dels 
docents jubilats en els centres. Està publicada en el Portal de Centre en el web 
de la Conselleria. Ens l’alegrem conjuntament  (veure encapçalament de 
l’apartat). 

2. Manifestem que ens agradaria, com a membres de la Taula de Docents Jubilats 
ésser consultats abans de publicar qualsevol document, normativa o text 
relacionat amb els jubilats. 

3. Es proposa elaborar un document orientatiu sobre les tasques de suport que 
poden fer els jubilats en centres educatius. Un inici o complement podria ser el 
“Codi Ètic” de voluntariat de RELLA. 
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4. La Sra. Neus Vergés informa que la Sra. Meritxell Ruiz, Directora General ha 
demanat per carta als diferents directors de Servei Territorial que en l’acte de 
comiat als jubilats de la seva demarcació d’enguany, informi de l’existència de 
la Taula i dels Protocols de Participació. 
Manifestem el nostre malestar per no  haver conegut el contingut de la carta 
que s’ha enviat i per no poder assistir als actes programats en nom de la 
mateixa Taula. 

5. Se’ns fan dues peticions de voluntariat, molt generals una dels Espais Sant Jordi 
de Catalunya Caixa i una altra del Fútbol Club Barcelona. Esperarem una petició 
més concreta i detallada per donar-hi resposta. 

6. Demanem que la Conselleria informi als Sindicats de l’existència de la Taula i de 
la mena de col·laboració que fem els docents jubilats ens el centres. 

 

 


