Acta de l’Assemblea anual de la Junta Directiva del Club de Scrabble
de l’Hospitalet de Llobregat
Lloc de trobada:
CNL (Mare de Déu de la Mercè, 22, 3a planta)
Dia:
25/06/15.
Hora:
1819 h.
Participants:
Sayaka Kamikariya (presidenta) i Cristina Bassóns (secretària).
Punts comentats:
1.

Comptabilitat
:
1.1.
Anar tornant coses pagades per nosaltres amb els diners en efectiu que
tenim del club. Com ja no hi hauran gaires despeses fins a final d’any, millor
tenir poc efectiu i el que sobri, al banc.
1.2.
Encara no s’ha rebut la subvenció de l’Ajuntament. Avisar a partir de
setembre si passat l’estiu encara no ens la ingressen.
1.3.
Per a dur la comptabilitat, Lidia Sifré (germana de Cristina Bassóns) podria
ferla o col∙laborarhi, ja que sap de comptabilitat i ara farà un curs per
reciclarse: ella faria pràctiques i nosaltres tindríem algú amb les idees clares
sobre el tema. També anirà a un curset per entitats del Prat.
1.4.
Repàs de despeses del campionat: aproximadament 70 €, i falta saber el
valor del material necessitat pels rellotges dels primers premis (si no podem
pagar, el patrocinador no ens cobrarà res, però estaria bé poder compensarli
una part).
1.5.
Cal marxandatge. Sayaka té molt material per fer anells, només ha d’anar
enganxant fitxes. Volem aprendre a fer clauers, que tenen molta sortida. Es
podria fer una fitxa com a decoració pel mòbil: Sayaka mirarà als magatzems
xinesos de Badalona, per si tenen les cordetes. Podria ser una bona idea
com a detall per al proper campionat.
1.6.
Paypal pel club. Sayaka preguntarà al seu marit, que en té un. Aniria bé per a
pagar DonDominio (hosting del web del club).
1.7.
Neus Juvillà ha renovat la quota de sòcia de paraula, però com ve poc està
pendent de pagar.
1.8.
Certificat electrònic. Cal ferho per a l’any que ve. Cal tenirho present de
cara a la tardor, per demanar cita prèvia.
1.9.
Carta a Samsung. No tenim diners, només amb la subvenció de l’Ajuntament
no hi ha prou. Per a l’any que ve tindrem problemes per a tenir regals, perquè
ja quasi no ens queden coses pròpies per a oferir com a regals. Convé trobar
patrocinadors i aconseguir coses que ens fan falta per altres camins. Si
podem aconseguir un projector de la Samsung, a ells els hi desgravaria i és
una cosa que no hauríem de comprar. De moment, només demanar el
projector, si parlem amb ells potser podríem aconseguir alguna cosa més
(pantalla, ordinador portàtil).

2.

Acompliment del Pla d’acció 2015
2.1.
Per a activitat de Tecla Sala del 7 de juliol, farem duplicada sobre l’estiu.
2.2.
Activitat de Gràcia, esperar a fer la duplicada i cartell, a tenir la idea més
clara del tema.
2.3.
Volíem practicar Scrabble en castellà. La millor opció és anar al club del Prat,
que tenen bon nivell i podrem aprendre més que jugant nosaltres.
2.4.
No hem anat a la festa major de Santa Eulàlia, perquè no teníem clar si
podríem atendre la parada. Ho compensarem fent moltes activitats aquesta
tardor a la biblioteca de la Santa Eulàlia.
2.5.
Biblioteca de la Florida. Cal replantejar l’activitat, la duplicada no té massa
sortida perquè són nens massa petits.
2.6.
Biblioteca Can Sumarro. La directora volia fer alguna cosa a l’estiu, però al
final no ens ha dit res. Infantil, de moment res. Mantenir l’activitat del club de
lectura. Com hi ha club de lectura en veu alta amb CNL, es pot parlar amb
ells.
2.7.
Casals. Massa complicat. El joc no és fàcil per a ells (cal tenir el cap clar i
una mica de cultura), la gent de Memòria no pot seguir el joc.
Isabel Antonino va intentar al Casal de la Torrassa, però no li fan cas; intentar
quedar al setoct, allà a les 17.30 h, Cristina i Isabel poden anarhi a jugar, a
veure si algú s’interessa.
Al Casinet del Centre la gent és més activa i amb bon nivell cultural. Al primer
Engresca’t van contactar amb nosaltres, però s’ha refredat el contacte.
Tornar a parlar en setoct.
Casal Gornal: quan Josep Anguera es trobi bé, Sayaka podria anar a jugar
amb ell, a veure si també s’animen els habituals.
2.8.
Hem millorat el contacte amb els socis (amb mails i trucant a les sòcies
grans, i fent llistes de les activitats que fem perquè vinguin els socis).
2.9.
Volíem fer fulletó o calendari. Com no tenim diners, no ho farem.
2.10.
Estem acomplint amb el que volíem amb la web:
— Mantenim i ampliem Mots i a la gàbia.
— Hem de preguntar com penjar joc Flash (està fet, però no sabem posarlo
a la web).
— Dibuixos per nens. No hi han entrades allà, no té massa sortida, posar el
que tenim fet, però no caldria ferne més.
2.11.
Nou Quitxalles. Ja estem en contacte, però cal parlar amb ells per a fer una
activitat o no. Cristina trucarà dilluns.
2.12.
Per activitat a Cinema Romero, Sayaka trucarà dilluns.
2.13.
Canvi de lloc del campionat. Com Tecla Sala ens queda petit, parlar setoct
amb Pedro Bravo (ja que hem de fer reunió amb ell per parlar de l’activitat
completa d’espectacle + Scrabble amb la Lola). Mirar si podem trobar una
altra sala a TS (la del centre cultural de l’entrada?) o mirar de trobar un espai
millor, potser el CC Bellvitge. Ara el nou regidor de BellvitgeGornal és Jaume
Graells i ens coneix. El lloc és gran, es pot menjar, té el pati interior, bon aire
condicionat… cal consultar horaris. També vam pensar en CC Ana Díaz
Rico, però és una zona una mica conflictiva i alguns participants no es
sentirien còmodes.

Per compensar a Pedro, podríem fer un campionat de duplicades (matí) i així
li mantindríem una activitat nostra. Com al DupMaster li falta vocabulari, cal
tenir un jutge que comprovi les paraules i faci el recompte dels punts apart
del programa.
3.

Precs i preguntes
. Aprofitem per parlar sobre les xarxes socials.
3.1.
Ampliar promoció dels patrocinadors (foto del rellotge del campionat i un
enllaç amb les dades de la joieria). Té web i mail, però no s’ho mira, així que
sobretot posar l’adreça i el telèfon.
3.2.
Cal posar a la web la informació per ferse soci, que estigui molt clar. També
posar ROI i Estatuts.
3.3.
Exercicis per a nens sobre Scrabble. Aquests exercicis els ajudarien a que
aprenguin millor el joc i segueixin les nostres normes (molt útil per a les
escoles on no hi anem nosaltres). Mai serà tan complet com una classe
presencial, així que no perdríem “clients”. També es podria fer material per a
Moodle del Scrabble Escolar.
3.4.
Fer “càpsules de coneixement” per posar a les xarxes socials. Amb un
hashtag i una estètica pròpia, fer una imatge amb una petita informació sobre
Scrabble. Va bé tenirne fetes i passarles a les xarxes socials quan no
tinguem coses a promocionar, per mantenir l’interès de la gent.
3.5.
Tenim el canal de YouTube però no sabem afegir vídeos de FISC i Scrabble
Escolar i el tenim molt abandonat. Preguntar a Francesc o coneguts de
Sayaka.

Sayaka Kamikariya,
presidenta

Cristina Bassóns,
secretària

