
L’Hospitalet de Llobregat, a 16 de juliol de 2018 

 

Es comença la sessió a les 19:00 h amb els següents presents: 

● Francesc Gallén 

● Cristina Bassons 

● Josep Anguera 

● Sayaka Kamikariya 

● Andreu Pont 

● S’excusa l’Antonio, que ja no pot venir al club i renuncia a seguir essent vocal. 
 

1. Acta anterior 

● Es comença la sessió amb l’aprovació de l’acta anterior per unanimitat. 

 

2. Junta 

● Al respecte de la continuitat de la junta, en Josep vol fer constar que no li sembla                 

ètic que la presidenta publiciti més l'AJUSC que la FISC, tenint en compte que              

l’Hescarràs és de la FISC. Posa damunt la taula la possibilitat de canviar de              

president/a tot i que queda un any de càrrec. S’arriba a l’acord de que continuï               

com a presidenta l’any que queda, amb el compromís de procurar que hi hagi més               

atenció a les activitats de la FISC. 

● Al respecte dels altres càrrecs, es realitza el canvi de secretari, que passa a ser               

Andreu Pont. 

 

3. Comptes 

● La tresorera indica que a data d’avui estem a -241,15 €, però que a final d’any                

quedarà compensat amb la subvenció de l’ajuntament. 

● S’informa del material disponible: 4 jocs en català, 2 jocs en castellà, 3 rellotges i 5                

jocs en català sense obrir. 

● Es proposa fer marxandatge relacionat amb l’Scrabble que serveixi per regals (als            

socis) i promocions. 

● Per l’ordinador que cal no hi ha subvenció, però donada la necessitat, es planteja              

tenir-ho en compte per una possible futura subvenció. 

 

4. Pla d’acció 

● Es dona continuïtat al pla d’acció, amb 100 activitats i més de 1500 persones. 

● A twitter en un any hem pujat més de 100 seguidors, per tant es manté la                

dinàmica informativa que s’ha realitzat fins ara. 

● A whatsapp s’acorda integrar juguesques per atraure les persones interessades, i           

evitar posar coses molt de directiva. Es crea un grup propi de la directiva. 

● A Facebook hi ha un problema d’ús, que la Cristina es compromet a parlar amb               

M.A. per solucionar-lo. 

● El Summer Experience 2018 es proposa no fer cap activitat per manca de temps,              

però sí tenir-lo en compte pel proper any. 

 



5. Visibilitat. 

● Es vol buscar un lloc per fer un grupet i donar visibilitat a l’Scrabble. Es proposen                

el bar Serra en castellà i la Biblioteca Josep Janés o l'Espai Jove dels Estudiants. 

● Potser fer alguna activitat amb EMMCA, com una duplicada de música? 

 

6. Precs i preguntes. 

● No hi ha. 

 

Es tanca la sessió a les 20:36 hores. 
 

 

 

 

Sayaka Kamikariya                                                                      Andreu Pont 

presidenta                                                                                   secretari 

 

 


