REUNIÓ DE JUNTA LABERINTO 03-07-2015
Ordre del dia:
1. Estat de coses de l’antologia Ens queda la seva paraula. La Nostra antologia de
poetes oblidats
2. Decidir data de presentació de l’antologia. Qui s’encarregarà de comunicar a les
famílies dels/de les poetes el dia de la presentació? Quants exemplars regalem a cada
família dels/de les poetes participants i als/a les responsables dels/de les poetes, a la
Biblioteca de Castelldefels, de l’Ateneu i a l’Ajuntament de Castelldefels?
3. Última tertúlia: 17 de juliol 2015: Presentació novel·la José Costero, Asesinato de un
obispo. Sopar fi de curs i micro obert
4. Informe de tresoreria
5. Precs i preguntes
1. L’Amàlia ens ha dit que l’antologia sortirà el juliol, però que li ha posat data de
setembre per tal que, quan la presentem el mes de setembre, sigui “acabada de
sortir”.
2. Proposem com a data de presentació l’últim divendres de setembre (o l’anterior,
en el cas que l’últim tinguem tertúlia ordinària).
Cadascun/a dels /de les responsables comunicarà a la respectiva família del/de la
poeta el dia de la presentació. Decidim regalar 5 exemplars a cadascuna de les
famílies dels/de les poetes participants, que es lliuraran el dia de la presentació.
Als/a les responsables dels/de les poetes els correspondrà 1 exemplar de
l’antologia. 3 exemplars a la Biblio de Castelldefels, 3 exemplars a l’Ajuntament
de Castelldefels, 1 exemplar per l’Ateneu, 1 exemplar per a la Biblio de Sant
Andreu.
3. Presentació de la novel·la de José Costero serà el dia 17 de juliol, a l’Aula
d’Escriptors de l’Ateneu, a les 18 h, en tertúlia habitual, presentaran: Cornadó,
Solde i Costero. La primera part del temps es dedicarà a la presentació; al final
de la tertúlia hi haurà micro obert. Després de la tertúlia hi haurà sopar pica-pica
al restaurant La Taverneta per a qui vulgui apuntar-s’hi. Moderarà Anna Solete i
qui vulgui participar en el micro obert haurà d’escriure a l’Anna Solete abans del
dia de la tertúlia. Anna Solete s’encarrega de fer el contacte amb el restaurant.
4. Informe tresoreria: a 30-04-2015, segons extracte bancari: 1627,25 Euros.
Quotes: S’han recollit 7 quotes en mà, més 16 a través del banc, són 23 quotes
pagades. L’han passat se’n van recollir 33. Cal conscienciar la gent, però com?
Acordem recordar als/a les socis/es en el moment de les tertúlies, en els
esdeveniments, en els micros oberts, en el moment de lliurament de llibres
gratuïtament... que cal fer una aportació econòmica mínima anual.
S’aixeca la sessió a les 17:45 h.

ACTA 06-09-2015
HORA: 145:30 h
LLOC: LA TAVERNETA
*
*
Assisstència de Felipe Sérvulo, Maite León, Anna Benítez, José Costero, Francesc
Cornadó
ORDRE DEL DIA:
1) Acte homenatge al poeta Carlos Sahagún amb motu de la seva mort
Decidim fer una tertúlia-acte públic en homenatge a Carlos Sahagún (audiovisual i
taula rodona). L’audiovisual proposem encarregar-lo a Jesús Gutérrez (Felipe s’hi
posarà en contacte).
Taula rodona: proposem convidar-hi a Josep Batlló (contacte: Felipe), Amélia Romero
(contacte: Felipe), Vídua o fll de Carlos Sahagún (contacte: Felipe), Carme Riera
(contacte: Anna R), Joaquín Marco (contacte: Felipe), Corredor Mateos (contacte:
Solde: CAL DIR-LI AL SOLDE QUE ELL HA DE FER EL CONTACTE. Ho farà Anna R)
Es proposa fer la tertúlia l’últm divendres de l’any: divendres, 18 de desembre 2015
2) Presentació de l’antologia poètca a la tertúlia del Laberint i a la Biblioteca de
Castelldefels: Los olvidados / Els oblidats
La presentació de l’antologia a La tertúlia del Laberint serà divendres, 04 de desembre
2015. Cal posar-se en contacte amb les vuit famílies implicades. José Costero es posa
en contacte amb les famílies dels/de les dos poetes de què es va encarregar. Anna R
escriurà als sis responsables restants per demanar-los que ho diguin a les famílies.
Moderarà la tertúlia: Anna R
La presentació de l’antologia a la Biblioteca de Castelldefels serà (depèn de la
biblioteca, quedem pendents de Mª Josep Udina; Felipe ens ho comunicarà)
Taula de presentación: Mª Josep Udina (contacte: Felipe), Anna Rossell, Maria de Luis
(contacte: Anna R) FALTA COMUNICAR-LI LA DATA DE PRESENTACIÓ A CASTELLDEFELS
3) Calendari de tertúlies per a l’any 2016 (propostes)
Glòria Bosch (Felipe) + Mercedes Delclós (Anna R): 2 d’octubre 2015. Quan sàpiga
l’Anna Rossell si la Mercedes Delclòs pot venir, comunicar-li a l’Anna Benítez, per tal
que, en cas que no vingués la Mercedes, ella busqués algú altre.
José López Recasens, que ve el 13 de novembre, ha d’anar acompanyat d’algú altre
(l’Anna B proposarà algú)
2016 (pendents de calendari):

Antoni Rossell + Susanna Rafart (Anna R)
Chantal Maillard (Anna R)
Dani Orviz (Anna R)
Jorge Novak (Anna B)
Jaume Muñoz (Anna B)
Dante Alarido (Anna R)
Miquel de Palol (Solde)
Mariona Sagarra (Anna R)
4) Eleccions a nova Junta Laberint
Proposem que es presentn llistes tancades i recordem que tndrà dret a votar qui
estgui al corrent dels pagaments del 2014
A l’Assemblea General cal recordar quins drets tenen les persones que paguen la
quota, a diferència d’aquelles que no paguen. Prescindim de les subvencions per la
feina que costen i no compensen.
També ho direm el dia que presentem l’antologia a la tertúlia
5) Precs i preguntes
Maite León comenta que ella vol un exemplar de l’antologia per a donar-lo a la
Biblioteca de Sant Andreu
Acabem la reunió a les 17:30 h

