Acta de l'Assemblea anual del Club de Scrabble de l'Hospitalet de Llobregat
Lloc de trobada: CNL L'H (c/ Mare de Déu de la Mercè, 20, 4a planta)
Dia: 11/7/2016
Hora: 1920:45 h
Participants: Sayaka Kamikariya (presidenta), Cristina Bassóns (secretària) i Francesc
Gallèn (soci)
Punts comentats:
1. Aprovar l'acta anterior.
Hi ha coses parlades l'any passat que al final no s'han fet així.
Al final, no va caldre l'ajut de Lidia Sifré per a dur la comptabilitat ni fer el certificat electrònic,
ja que vam constatar que no calia fer declaració d'impostos (no hi ha activitat econòmica) i
tot era més fàcil de dur.
El marxandatge amb el qual recaptem donatius està paralitzat, perquè és difícil portarlos a
fires, etc., ja que som poca gent, no podem vigilarlo i fàcilment ens ho poden robar…
Paypal: encara estem pendent de mirarho. Sayaka preguntarà.
Carta de petició de material (projector). Samsung no ha respost. Provar amb Panasonic, i
aquest cop afegir estadístiques, activitats amb FISC i Scrabble escolar… per a mostrar el
nostre nivell de treball i la repercussió que tindria la seva donació.
Encara no s'han penjat els estatuts al web, ja que cal modificarlos (i calia ferho en
assemblea anual). També, per llei de transparència, cal posar al web la junta directiva, les
actes de les assembles i ROI.
No s'ha fet activitat amb Nou Quitxalles perquè, malgrat posarnos varies vegades en
contacte amb ells, no han respost.
YouTube: s'ha aconseguit fer un canal al compte del club, però no sabem com aconseguir
penjar els vídeos de LHDigital on hi sortim (com a molt, podem fer una gravació de pantalla
d'anuncis curts), però sí que tenim l'enllaç a aquests vídeos de LHDigital a l'apartat de
Mitjans del nostre web.
S'aprova l'acta anterior per majoria.
2. Estat de comptes
Actualment, tenim 177,67 € en metàl∙lic, 18,50 € al banc i 30 € en dipòsit en DonDominio
per pagar el web.
Encara no s'ha rebut la subvenció de l'Ajuntament (250 €), però també s'han retardat els
papers, així que és comprensible.
Actualment tenim molts diners en metàl∙lic gràcies a que ja no cal tenir una quantitat mínima
de diners al banc (en anys anteriors, la junta va fer una derrama per a poder obrir el compte
bancari), això ens dóna seguretat econòmica mentre no arriba la subvenció.
Despeses de campionat: com aquest any cada participant s'ha pagat el dinar, el club s'ha
estalviat de recaptar els diners per a fer un únic pagament al restaurant. Hi ha hagut menys
donatius de participació dels previstos perquè han vingut 5 persones menys que l'any
passat. Els tres trofeus principals surten cars, però es fan especialment per a nosaltres: qui
vol aconseguir un d'aquests trofeus, cal que vingui als nostres campionats, perquè en
d'altres campionats no els trobarà (en clubs com Celrà o Altafulla, també es fa així). El que

cal és reduir la despesa en beguda i menjar que fem pel campionat, n'ha sobrat molt (altres
anys, ja anava bé perquè servia per l'Scrabble a la Fresca, però aquest any ja no s'ha fet).
Aquest any tenim 11 socis.
El fet de tenir una subvenció fa que el club es mantingui, evita les constants derrames dels
dos primers anys (que era quan més despeses havia, perquè faltava de tot). Només ens cal
una ajuda per a pagar els trofeus del campionat, on hi col∙labora Sayaka.
3. Calendari d'activitats
Estadístiques des del gener: més de 2.000 persones implicades en les nostres activitats
(uns 1.200 escolars).
Aquest any farem dues activitats fora del país: Festival Internacional a Lille (França) i el
campionat d'Andorra. També s'intentarà anar al campionat d'Eivissa. [Aquests viatges els
paguen els socis que hi participen.]
Aquest any apuntem a les estadístiques les trobades al CNL, que abans no hi pensàvem.
Unes 300 persones han participat a les nostres activitats a les biblioteques. Scrabble
escolar és molt important i s'han fet activitats dins de l'Hospitalet (Canigó, Pineda, INS
Bellvitge, Torneig Interinstituts…) i fora de la ciutat.
Mirant el pla d'acció d'aquest any:
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S'ha anat a la festa major de Santa Eulàlia (s'hi volia anar des que es va fundar el
club i aquest any hem aconseguit contactar a temps). Ha anat molt bé, hi vam estar
tot el dia, i ara ja ens coneixem amb la comissió de festes.
Festa major de Gràcia. Ja s'ha aparaulat l'activitat per aquest any (20 d'agost).
Aquest cop no ho fem entre setmana, si no en dissabte, dia important.
Festa major de Bellvitge. Vam posarnos en contacte amb la comissió de festes,
però ja vam fer tard. Sardanistes, amb qui vam anarhi plegats fa un parell d'any, no
ens contesten els correus. [Cal, només començar l'any, enviar un missatge a les
comissions de festes (Bellvitge, Florida, Santa Eulàlia…) diem que estem
interessants en participarhi, a veure què passa, si no sempre hi ha problemes.]
Festa major de La Florida. Aquest any no hem fet l'Scrabble a la fresca, perquè no
movilitzava gent, i hem col∙laborat directament amb la comissió de festes en una
activitat conjunta de carrer, que va anar molt bé.
Festa del joc i la joguina de PxL: ja està pactat pel 19 de novembre.
Jornada de suport a la Marató (de Fundació Santa Eulàlia): podem tornar a
participarhi, va estar bé. Sembla que ara la Fundació té un local al xamfrà de
Castelao, comprovarho (deuen ser les oficines).
Correllengua de Cerdanyola: si FISC pacta novament amb PxL de Cerdanyola, hi
anirem.
Concurs de Scrabble a Sabadell, ja està pactat pel dia 4 de setembre.
Engresca't L'H: ja està pactat pel 1 d'octubre.
Projecte ICI: l'any passat vam col∙laborar amb La Claqueta fent jocs de taula amb
ells i deien que estaven molt contents amb l'activitat i que la repetiríem. Però aquest
any ens van convidar a una reunió, i resulta que ja teníen tot preparat i no han
comptat amb nosaltres, només presentaven el seu projecte d'aquest estiu i, malgrat
fer jocs de taula, s'ho organitzaran ells sols.
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Tenim el contacte del director del CC La Torrassa i es va mostrar interessat en
nosaltres: hauríem d'escriureli un missatge i oferirnos a fer una trobada.
El CNL té contactes com el Casinet del Centre, podríem intentar anarhi a fer una
activitat. En el Casinet ja fan jocs de taula i potser són més receptius a l'Scrabble en
català que ens els casals d'avis normals, sembla que tenen més interès en coses
culturals.
Per al biblioanagrama i duplicada de dissabte de Tecla Sala, hauríem de
comunicarnoshi per tancar dates, ja que tenim força aclarit el calendari de la FISC.
Taller infantil a la biblioteca Santa Eulàlia: cap a final de temporada va començar a
animarse, però de 17.30 a 18.30 potser és massa d'hora: quan hem de plegar és
quan la cosa funciona… Encara que és dijous i per tant no es podria anar al CNL,
valdria la pena parlar amb Coral per a retardar l'activitat i treureli més suc.
Volíem fer quelcom per sant Jordi. Mirar de demanar per l'any que ve si podem
posar una paradeta a la tarda a Just Oliveras, on passa molta gent, per a poder ser
una mica més coneguts en el Centre.
Cross escolar: hi vam anar l'any passat i va estar prou bé, però els nens hi van pel
cross, els esports d'estar asseguts no acaben de quallar en aquest tipus de
trobades. Com al novembre tenim moltes activitats ens ho podríem estalviar.
Es segueix col∙laborant amb Scrabble Escolar a les prèvies i finals de tot el territori.
A l'Hospitalet només fem Torneig Interinstituts amb AELH, però estaria bé poder fer
tallers a escoles de primària i preparar una prèvia. De moment, només s'ha parlat
amb Pineda, s'hi podria fer una final a la pròpia escola per a les alumnes (i les millors
podrien participar a la Gran Final del Prat).
Can Sumarro: es fa un cop l'any, i cada vegada ve una mica més de gent. És una
activitat interessant, perquè està enfocada a un públic diferent de l'habitual.
Hem ofert a la biblioteca de Plaça Europa de fer una activitat allà, però de moment
no han dit res.
Per al CNL i els aprenents de català, fem les trobades els dijous al CNL i també
s'han fet els anagrames sobre l'Any Llull per a les classes d'adults. Estaria bé poder
repetirho l'any que ve. Està en tràmits la renovació del nostre conveni amb el CNL
L'H.
Sobre campionats, s'ha fet el campionat clàssic en català i el duplicat (no ha tingut
massa èxit, però això ja ens ho esperàvem: és una modalitat poc coneguda i fins i tot
als jugadors habituals els hi costa d'entrar, però després crea afició). Estem pendent
de saber si podrem fer el campionat en castellà.

Respecte als mitjans per a comunicarnos, hem creat recentment un grup de Whatsapp per
als habituals de les trobades del CNL.
No es pot fer res sobre el club a Viquipèdia, ja que és una entitat massa jove per a que la
seva normativa permeti mantenir una pàgina d'informació (ho esborren). El que sí s'ha fet és
actualitzar la pàgina general de l'Scrabble.
Xarxes socials: han pujat, des d'inici d'any, els "likes" de la nostra pàgina de Facebook i els
seguidors de Twitter, es mantenen les xifres de Google+ i YouTube, que són xarxes menys
seguides.

4. Modificacions a estatuts i ROI
Com ja hem dit anteriorment, no es podien penjar al web els estatuts i el ROI perquè calia
actualitzarlos i digitalitzarlos (només ho teníem en paper, no el document informàtic).
Als estatuts calia canviar el domicili (de c/ Belchite a c/ Joncs). La resta no es toca perquè
és un document "general", les especificacions per a cada entitat és millor tocarho al ROI.
En el ROI es decideix fer canvis a l'apartat 2, ja que hi ha una gran complicació per a ferse
soci. Es simplifica amb l'entrega d'una sol∙licitud d'ingrés amb les dades del nou soci, i que
aquesta sol∙licitud es resoldrà en una simple reunió de la Junta Directiva (no cal organitzar
una assemblea). Quan es va crear el club, es va pensar que la gent que vingués al CNL
voldria ferse sòcia, per això es considerava que, si venien fins a quatre vegades al CNL i li
agradava i volia seguir venint, es faria sòcia. Per això, si et decidies a ferte soci amb l'any
començat, es pagava només pels trimestres que quedaven. Però la realitat ha demostrat
que la gent ve al CNL com una activitat gratuïta més que fa el Club (com les que es fan a
biblioteques, fires, centres cívics…) i que tant es poden fer socis el primer dia, com al cap
de tres mesos o no ferse'n mai. Per això, simplement, per a qui es vulgui fer soci, la taxa
serà sempre de 10 €. Això sí, deixar especificat que, en cas de estar aturat sense prestació,
faríem un descompte en la quota del 50% (5 €). Al darrer apartat, sobre el compromís dels
membres, afegim (encara que per lògica s’hauria de sobreentendre) que, apart de ser una
falta insultar o deixar en evidència altres socis, també ho seria el ferho al propi club o a les
entitats relacionades amb ell.
En el ROI no apareixen els beneficis de ser soci, però posarem al web que el fet de ser soci
dóna el benefici de participar gratuïtament a un dels nostres campionats anuals on es
demani una aportació econòmica.
No obliguem a ningú a ferse soci, és un acte voluntari amb la finalitat de donar suport al
Club. Tampoc insistim per a que els socis vinguin a totes les activitats que fem: els
informem i els animem a participar, però són lliures de fer el que vulguin. També acceptem
les crítiques, si aquestes són constructives i ens aporten solucions a les mateixes
reclamacions.
5. Precs i preguntes
Un soci, Josep, ens va comentar que a les trobades del CNL sempre hauríem de serhi els
"responsables" de l'entitat. Aquesta és la nostra intenció, però no sempre podem, de
vegades per feina o per obligacions del propi Club (reunions amb altres entitats o activitats
paral∙leles).
Al principi, si no podíem anar al CNL, avisàvem als socis per a anul∙lar la trobada. Però la
senyora Isabel deia que, encara que la junta no hi anés, els altres sí que podien jugar, si hi
anaven com a mínim dos… (en el CNL els hi obren la porta i els hi deixen els jocs
igualment, perquè ja els coneixen). Per això vam deixar d'anul∙lar trobades.
Com era important conèixer la opinió dels socis (sabent que molts no vindrien a
l'assemblea), vam estar preguntant: els hi feiem signar en dues llistes, trobades tots els
dijous encara que no hi hagi "responsables" o trobades només alguns dijous "pactats" on hi
hauria obligatòriament algun "responsable". Cap va donar importància al fet que hi hagués
"responsables", el seu comentari sempre era que "hi hagués algú per a jugar". Per això, vam
fer el grup de whatsapp, així, si algú pregunta si algú anirà al CNL, la gent li pot anar
contestant (dues persones del Club no tenen whatsapp, però els hi podem trucar per telèfon
i respondre per elles al whatsapp; a més, una d'elles viu just al costat del CNL i ja diu que

ella anirà igualment al centre…). Per tant, es mantenen les trobades cada dijous, encara
que alguna vegada la junta no hi pugui estar. També és positiu per l'efecte de "rutina" que
es crea: si només es fa uns dies determinats, la gent acaba per no anar perquè no està
segura si aquell dia "toca".
Un altre dubte que hi havia era sobre jugar en castellà. En els nostres estatuts parlem de
promoure i estimar el joc en català, però no parlem mai en contra del castellà i ens definim
com a "club de Scrabble", no com a "club de Scrabble en català" (alguns clubs sí ho fan,
però la majoria són bilingües). El que tenim clar és que les nostres activitats a les
biblioteques, carrer, altres entitats… les fem en català, però a les trobades de joc (que no
són dirigides) es pot jugar en qualsevol idioma i els socis poden participar en els campionats
que vulguin. Això sí, si enlloc de fer alguna partida puntual en castellà, es creés un
moviment important de jugadors en castellà, ens plantejaríem fer trobades en castellà en
algun altre lloc (CC Santa Eulàlia, per exemple) i mantenir les trobades de joc en català al
CNL.

