RELLA, grup de coordinació
ACTA 16 de maig de 2017
Lloc : CRP Ciutat Vella, Placeta del Pi, 2
MetroL3,paradaLiceu

Horari : 16.30h. a 18h.

Assistents: Pepa Carreras, Alícia Plana, Anna Mestre, Hermínia
Villà, Mª Antònia Castellana, Pilar Closas, Jordi Manyà, Genoveva
Munell, Anna Coll i Maria Altisent, vocal que convoca en
representació da la Junta de RELLA.
La reunió comença puntualment i s’accepta el compromís que
planteja la vocal, segons el qual es tallaran les intervencions si
poden dificultar dur a terme l’ordre del dia de convocatòria que
havia quedat inacabat en la sessió anterior.
A continuació s’aprova l’acta anterior.

Temes Tractats:
4. Protocol econòmic de sortides i activitats dels grups.
La Pepa Carreras continua exposant que cal tenir present que tot
pressupost que es plantegi sobre les activitats, ha de passar per la
tresoreria de l’Associació, per tal que de rebre’n el vistiplau. És una
qüestió especialment i específicament econòmica i protocol·lària.
Queda entès i acceptat en aplicació del full que ja s’havia facilitat el
dia anterior amb tots els detalls que cal aplicar en el moment de fer
el càlcul econòmic.
5. Estat actual i perspectives de treball de cada grup.
Individualment i en l’ordre que apareixerà, cada grup fa l’exposició
adient.

LECTURA: Alícia Plana.
Queden dues lectures fins al 19 de juny. Són 15 membres i
segurament continuaran amb el mateix assessor i hauran treballat 8
llibres aquest any. La darrera lectura feta ha estat “La ciudad” de M.
Levrero i els queda pendent “La ciutat i la casa” de Natàlia Ginzburg
i “La societat literària i de pela de patata de Guerney” d’Annie
Barrows.

PASSEJADES: Hermínia Villà.
Estan molt contents. Són un grup tancat i hi admeten
acompanyants. Cadascú planteja una sortida matinal, amb transport
públic i surten els 2ons dijous de cada mes. La darrera va ser a
Collserola (10 Qm.) amb dinar, i les altres han estat urbanes (6
Qm). Fan una crònica i fotografies de cada sortida.

VOLUNTARIAT: Pepa Carreras.
La coordinadora no està massa animada: hi ha poca assistència a
les reunions i pensa que cal revitalitzar el grup. Sembla que hi ha
evolucions cícliques en el voluntariat. Es proposa trobar-se amb la
gent que fa voluntariat i demanar qui en fa en nom de RELLA. La
gent va pel seu compte i la coordinadora només gestiona.
En Jordi Manyà valora el compromís costós del voluntariat i exposa
que la Creu Roja funciona amb voluntaris puntuals.
Hi ha coincidència en aplicar aquests canvis:
-convocar tots els voluntaris a principi i final de curs, ressaltant la
responsabilitat civil i el codi ètic (que caldria revisar-lo) del
voluntariat. Entremig, només cal que algú gestioni les dedicacions,
demandes…
La Pepa farà una convocatòria per tal d’exposar una nova dinàmica.

EDICIÓ: Anna Mestre.
Aquest grup es transformarà en un de nou perquè com a tal no
satisfà. Ara passaran a ser TERTÚLIES de CAFÈ, això vol dir,
converses sobre temes culturals, curts que permetin assistir-hi amb
preparació prèvia. Començaran al setembre, un cop al mes, i faran
difusió pública al web.
DEBATS: Pilar Closas.
Estan amb el tema INERARITY : partits polítics , democràcia. El dia
12 de juny acabaran i tenen temes presents i pendents d’acabar.
Passen al curs que ve l’homenatge a P. Bartrana, el proper Seminari
de Filosofia i la Ruta dels Templers.
Saben del problema que hi pot haver en les dates, doncs aquest
grup, com el d’Anglès, es troben i els va bé a tots continuar els
dilluns.
JUBIS: Jordi Manyà. Continuen les seves activitats de sortides. Al
setembre (cap al 20) volen anar a la verema a Sant Sadurní.
Visitaran i viuran l’ambient del celler. Potser Juvé i Camps. Sense
cotxe, amb tren i sense límit de participants.
A la primavera volen sortir a Tortosa.
Continua també el seu grup de reflexió. Han sortit en una tele de
Vilafranca amb el tema del llibre ”La suerte de envejecer bien”, de
Maria D’Hennezel.

ANGLÈS: Anna Coll.
Continuen un cop per setmana. Són 15 membres tot i que no
sempre hi són tots. S’ho passen molt bé parlant de temes
d’actualitat.

ACTIVITATS: Genoveva Munell.
Es presenta l’activitat de tai-i-chi: si surt un grup es faria els

dimecres i a 27 euros/persona. Un grup de principiants i amb gent
de fora de l’Associació. Es planteja una discussió a l’entorn de si
RELLA ha de fer difusió d’una organització amb lucre la qual és qui
ofereix l’activitat. Es demana precisió de com s’ha de fer el grup.
Fins ara les decisions de participar-hi són individuals. Fins i tot es
demana que es tregui la informació que apareix a la web.
En un altre tema, Atapuerca, va endavant. Són 38 viatgers.

EDUCACIÓ AVUI: Mª Antònia Castellana.
Oberta la col·laboració de RELLA amb el Departament d’Educació pel
tema “ARA ÉS DEMÀ”.
Es tanca el document MIF que s’enviarà a la Conselleria d’Educació,
al Govern . Es pot publicar també al web.
Es participa en grups i entitats diferents en el tema de coeducació
de gènere. Presenten una xerrada de la Mercè Otero sobre el tema.
Fins a final de curs treballaran el text de la Marina Subirats, a més a
més de tots els materials que arribin. Debatran en el grup i
internalitzaran els sues plantejaments fins arribar als socis.

Arribat aquest punt, s’ha de tancar la reunió sense haver
aconseguit l’objectiu inicial i queda l’ordre del dia sense completar.
Les darreres exposicions ja han resultat apretades de temps.
Així, doncs, a les 18.45h es tanca la reunió inacabada i amb la
decisió de retrobar-se després de vacances.
La vocal al setembre, amb temps per endavant, anunciarà el
propers temes que es tractaran a l’octubre.

M
 aria Altisent
                                                                ( Vocal RELLA)
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