
	  	  

	  	  TROBADA	  RELLA.	  19	  DE	  JUNY	  2014	  

	  	  Assisteixen	  33	  persones	  

	  	  Intervenen	  27	  persones	  (81,8%	  de	  participació)	  	  

	  

Finalitat	  de	  la	  trobada:	  

-‐ S’han	  aconseguit	  les	  expectatives	  ?	  
-‐ Com	  valoreu	  el	  que	  hem	  fet	  fins	  ara	  ?	  
-‐ Què	  mantenim	  i	  què	  canviem	  ?	  
-‐ 	  

Idees	  significatives	  que	  s’han	  dit	  a	  la	  trobada:	  	  

Reflexionar	  sobre	  el	  què	  fem	  i	  com	  ho	  fem	  mai	  no	  és	  un	  fracàs.	  

Punts	  forts	  de	  RELLA	  
	  

-‐ Totes	  les	  activitats	  organitzades	  (sortides,	  visites...),	  club	  de	  lectura.	  
-‐ Relació	  humana,	  compartir	  allò	  que	  tenim	  ganes	  de	  fer.	  
-‐ Tasca	  de	  voluntariat,	  encara	  que	  falten	  persones	  per	  atendre	  totes	  les	  

demandes.	  Moltes	  persones	  fan	  voluntariat	  fora	  de	  RELLA.	  El	  voluntariat	  es	  
podria	  encaminar	  de	  cara	  a	  nosaltres	  mateixos	  (xerrades,	  activitats	  de	  
creixement	  personal....)	  

-‐ Els	  Mestres	  jubilats	  volen	  fer	  el	  que	  mai	  no	  han	  tingut	  prou	  temps	  de	  fer:	  
sortides	  culturals,	  visites	  a	  museus,	  relacionar-‐se	  amb	  d’altres	  mestres,…	  MOLT	  
POSITIU	  OMPLIR	  EL	  BUIT	  CULTURAL.	  

-‐ El	  jubilat	  busca	  en	  RELLA:	  un	  element	  lúdic	  i	  relacional.	  

Objectius	  de	  RELLA	  

-‐ Objectius	  més	  fluixos:	  buscar-‐hi	  causes	  i	  no	  excuses.	  Potser	  són	  objectius	  que	  
no	  ens	  corresponen	  amb	  l’edat	  que	  tenim.	  

-‐ Els	  objectius	  més	  fluixos	  són	  els	  compromisos	  amb	  la	  societat,	  l’ensenyament.	  
-‐ Com	  a	  Jubilats	  no	  hem	  de	  ser	  la	  punta	  de	  llançament	  del	  s	  XXI.	  Mentre	  hem	  

treballat	  hem	  anat	  darrera	  les	  Institucions,	  un	  cop	  estàs	  jubilat	  ja	  no	  tens	  ganes	  
d’anar-‐hi	  al	  darrera.	  Hi	  han	  d’anar	  els	  que	  estan	  a	  les	  escoles.	  

-‐ No	  som	  una	  associació	  de	  renovació	  pedagògica	  sinó	  una	  associació	  de	  Jubilats,	  
per	  tant	  RELLA	  s’hauria	  de	  centrar	  més	  en	  temes	  de	  jubilats	  (defensar	  
prestacions	  sanitàries,	  temes	  de	  salut,	  com	  tenir	  cura	  del	  teu	  cos	  quan	  et	  fas	  
gran...),	  que	  en	  temes	  educatius.	  



-‐ Revisar	  els	  objectius:	  eliminar,	  modificar,	  afegir,...	  	  
-‐ Els	  objectius	  que	  no	  es	  poden	  desenvolupar	  poden	  quedar	  en	  suspens.	  
-‐ La	  realitat	  del	  món	  educatiu	  actual,	  ja	  no	  és	  la	  del	  nostre	  temps.	  

Junta	  directiva	  (JD)	  

-‐ Alguns	  són	  conscients	  que	  hi	  ha	  un	  excés	  de	  feina;	  caldria	  reforçar	  els	  membres	  
de	  la	  JD,	  buscar	  recanvis.	  

-‐ Es	  podria	  participar	  a	  la	  JD	  de	  manera	  puntual	  	  per	  a	  temes	  concrets	  de	  curta	  durada.	  
-‐ Enfortir	  i	  ajudar	  a	  la	  JD:	  explicar	  les	  feines	  que	  fa,	  com	  es	  pot	  participar,	  què	  fa	  

falta.	  

Creixement	  de	  RELLA	  

-‐ Ens	  interessa	  ser	  una	  Associació	  molt	  gran?	  Perill	  de	  creixement	  de	  Rella:	  si	  som	  
molts	  potser	  serà	  més	  complicat	  per	  muntar	  sortides	  

-‐ Es	  podrien	  captar	  nous	  associats	  repartint	  un	  full	  informatiu	  de	  RELLA	  en	  els	  
actes	  de	  comiat.	  
	  

Resum	  de	  les	  propostes	  

-‐	   Impulsar	  noves	  actuacions	  requeriria	  persones	  que	  es	  responsabilitzessin	  de	  
portar-‐les	  a	  terme.	  	  

- Revisar	  els	  objectius:	  	  preparar	  una	  proposta	  per	  a	  la	  propera	  Assemblea	  

-‐	   Propostes	  noves:	  

• Donar	  resposta	  en	  temes	  d’actualitat:	  món	  educatiu,	  	  aspectes	  
reivindicatius	  com	  a	  jubilats.	  	  

• Discutir	  i	  crear	  opinió	  en	  relació	  a	  polítiques	  educatives.	  

• Vessant	  educatiu:	  actuacions	  per	  a	  orientar	  l’alumnat	  sobre	  la	  nova	  FP.	  

• Vessant	  serveis	  als	  socis:	  banc	  de	  temps,	  temes	  assistencials,	  aprofitament	  
del	  capital	  humà	  existent	  a	  RELLA.	  

• Una	  sòcia	  disposa	  d’un	  local,	  no	  molt	  gran,	  però	  que	  es	  pot	  utilitzar	  per	  	  
l’Associació.	  

	  

	  


