
Acta de l'Assemblea Anual Ordinària del Club de Scrabble de L’Hospitalet de
Llobregat 2022

Data: 18 de juliol de 2022
Hora: 20.30-21.30 h
Lloc: virtual

Assistents
Sayaka Kamikariya
Cristina Bassóns
Francesc Gallen
Andreu Pont

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Canvi de Junta Directiva.
3. Estat de comptes.
4. Calendari de la nova temporada.
5. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
S’obre la sessió i el secretari llegeix l'acta de la sessió anterior.

1 – Aprovació de l’acta anterior.
Es fa lectura de l’acta anterior (disponible a:
https://www.l-hescarras.cat/wp-content/uploads/assemblea2021.pdf).

2 – Canvi de Junta Directiva.
El dia abans de la junta, el president de l’associació, Josep Anguera, anuncia que no pot
seguir exercint el seu càrrec.
Els presents a la junta trien una nova presidenta, Cristina Bassóns. La secretària serà
Sayaka Kamikariya, i el tresorer, Andreu Pont. En Francesc Gallen seguirà essent vocal.
És molt important tenir un president que pugui aconseguir el certificat digital, ja que sense
aquest no es poden fer molts tràmits, com per exemple, aconseguir una subvenció.

3 – Estat de comptes.
La tresorera informa que actualment tenim 619,92 € al banc (gràcies a què a inicis d'any va
entrar la subvenció de 2021 de l'ajuntament) i 200 € en efectiu.
Enguany no hem pogut demanar subvenció, però la biblioteca de Can Sumarro es va oferir
a pagar-nos 200 € per una activitat que hi vam fer, però estem pendents que ens responguin
per tenir la informació adient per a fer la factura.
Cal renovar l'aprovació per a la gestió del compte de Caixa d'enginyers de les persones que ja hi
constem i per la Sayaka, que encara no tenia permisos (ja que abans només era vocal i no calia).



De material tenim: 6 rellotges de competició (3 plegables i 3 normals). 4 jocs usats en català i 11
precintats. 2 jocs usats en castellà i dos nous (un precintat i l'altre no). 1 joc en rus, regal de Neus
Juvillà.

4 – Calendari de la nova temporada 2022-2023
Es presenta una mostra del calendari per a la propera temporada 2022-2023 amb dates
confirmades i d’altres encara per a confirmar.
Duplicada en català - segon dissabte de gener (14 de gener)
Campionat en català - segon dissabte de juny (10 de juny)
Campionat en castellà - mitjans de desembre (16 de desembre)
Altres activitats: bingo de lletres al FiraGran (a La Farga), 21 de novembre, 17.15-18.15 h,
organitzada mitjançant l’Eugenio Narciso.
Torneig interinstituts - per confirmar data, però segurament un divendres a finals de març

5 – Precs i preguntes.
No hi ha precs ni preguntes, però tots expressem agraïment a Josep Anguera per la feina
que ha fet aquest temps pel club, malgrat que ja no pugui continuar per motius de salut.

Acords:

1. S'aprova l'acta de la sessió anterior.

2. Canvi de junta aprovat.

3. Cal que la nova presidenta (quan ja tinguem els papers de la Generalitat de la nova
junta creada) es tregui el certificat digital de Moneda y Timbre.

4. En Francesc trucarà a Can Sumarro per moure el tema de la factura.

5. S’aproven els comptes del club.

6. Renovem el permís de gestió del compte del club per Andreu Pont, Francesc Gallen i
Cristina Bassóns i cal que es doni d’alta la Sayaka.

7. S’accepta el calendari provisional per a la temporada 2022-2023.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària  Vist i plau
La presidenta

(signatura)  (signatura)




