Acta de l’Assemblea anual de la Junta Directiva del Club de Scrabble de l’Hospitalet
de Llobregat

Lloc de trobada:virtual
Dia: 18/07/20.
Hora:18-19 h.
Participants:Josep Anguera, Andreu Pont, Francesc Gallen, Sayaka Kamikariya i Cristina
Bassóns

Punts comentats:
1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Junta directiva.
Cal aprovar que el president, Josep Anguera, es tregui el certificat digital de representant
del club.
3. Estat de comptes. La tresorera informa que el club té -406,74 €, perquè comptàvem amb
demanar a principis d'any subvenció a ajuntament per valor de 1000 €, amb la idea de donar
més protagonisme al Torneig interinstituts, fer la Copa Llobregat d'enguany (és trianual) i
crear l'Amistoso de L'Hospitalet, tot activitats gratuïtes però que a nosaltres ens comporten
despeses.
Materials del club: 4 jocs oberts en català, 2 jocs oberts en castellà, 3 rellotges vells, 5 de
nous, i 10 jocs en català sense obrir (5 eren per regalar als instituts pel Torneig
Interinstituts).
Cal renovar l'aprovació per a la gestió del compte de Caixa d'enginyers de les 4 persones
que ja ho constem.
4. Pla d’acció.
Per la COVID-19 no s'ha pogut donar continuïtat al pla d’acció, al aturar-se tot a mitjans de
març. De tota manera, fins el moment, hem dut a terme 31 activitats. Del que portem d’any
(gener-març) s’ha arribat a 284 persones.
Es van començar a fer trobades de joc en castellà, a part de les de català que ja
funcionaven.
Es procurarà trobar un local que sigui visible per jugar periòdicament.
A Twitter hi ha 526 seguidors, per tant es manté la dinàmica informativa que s’ha realitzat
fins ara.
Es va crear una pàgina nova de Facebook (l'altre tenia problemes d'administració).
Actualment, té 74 seguidors. Mantenim el grup de Facebook també, amb 79 membres.
S’ha creat un Instagram pel club, actualment té 200 seguidors.
L’Andreu ha anat creant juguesques per anar llençant a Whatsapp i/o Facebook un cop al
mes, per fomentar la participació de la gent interessada.
Tenim un grup de Whatsapp només per a les gestions de la junta del club.
5. Altes i baixes dels socis. Actualment som 9 socis. El fet que s'hagi estroncat la temporada
tan aviat per la pandèmia no ens ha donat oportunitat d'afegir nous socis. El fet de regalar

una llibreta de joc o quelcom de "guany directe" per al soci ha ajudat a que s'hi facin algunes
persones que no esperàvem.
6. Precs i preguntes.
Acords:
1. S'aprova l'acta anterior.
2. Es dona permís al president per treure's el certificat digital.
3. Renovem el permís de gestió del compte del club per Josep Anguera, Andreu Pont,
Francesc Gallen i Cristina Bassóns.
4. Cal renovar el conveni amb el CNL de la ciutat.
Encara que enguany no s'ha pogut fer el Torneig interinstituts, volem insistir amb les AMPAs
per promocionar aquest torneig i que hi participin més instituts.
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