ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA EL LABERINTO DE ARIADNA
Reunió telemàtica mitjançant Jitsi Meet, 26 de febrer de 2021

ASSISTENTS
Presidenta: Dolors Fernández
Tresorer: Silvano Andrés de la Morena
Vocals: Francesc Cornadó, Ricardo Fernández, Josep Anton Soldevila
Socis presents
Absents que deleguen el vot:
-Secretari: Felipe Sérvulo, qui delega el seu vot en Francesc Cornadó.
-Vocal: Amàlia, qui delega el seu vot en Josep Anton Soldevila.
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la darrera Assemblea General de socis, que va tenir lloc el
14/02/2020.

2.-TRESORERIA
El Tresorer informa del saldo a 31/12/2020: 1.032,12€.
Al compte d’El Laberinto de Ariadna, al 2020, es van rebre els ingressos corresponents a la quota
anual de 41 socis, per un import total de 820€. .

3.-MODIFICACIONS A LA JUNTA
Per qüestions personals, Felipe Sérvulo, actual Secretari de la Junta, dimiteix del seu càrrec, però
hi roman com a Vocal. Es proposa com a nova Secretària a Paula S. Piedad. La seva candidatura
és aprovada per unanimitat.
Es vota l’admissió d’un segon membre, Ricardo Fernández, qui, per unanimitat, ingressa també
a la Junta del col·lectiu.

4.-MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020
La Presidenta explica que, ateses les circumstàncies especials que van afectar el
desenvolupament normal de les activitats d’El Laberinto de Ariadna (a causa de la pandèmia de
la COVID-19), al 2020 es van haver d’anul·lar els actes presencials programats a partir del març,
data de la declaració d’alarma sanitària.
La impossibilitat de dur a terme actes presencials va obligar al col·lectiu a buscar alternatives i a
partir del setembre es van organizar actes virtuals amb regularitat: amb el grup Poémame,
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presentacions de llibres dels socis, continuïtat del cicle Poesia Jove, creació del cicle Ciutats
Literàries i un micro obert als socis per Nadal.
En total es van celebrar 9 actes virtuals i 4 de presencials.
El balanç de les activitats telemàtiques és positiu, ja que ha permès que el col·lectiu segueixi
amb les seves activitats, ha facilitat el contacte amb el socis i l’intercanvi amb persones i
agrupacions allunyades geogràficament de Barcelona.
En el mateix sentit, val a dir que s’ha creat un canal de Youtube, El Laberinto de Ariadna Tertulias,
on s’allotgen els vídeos dels actes realitzats. En aquest canal, a hores d’ara, hi ha un total de 25
subscriptors i una mitjana de 100 visualitzacions per cadascun dels actes, un nombre molt
superior als espectadors que acostumaven a assistir presencialment a les activitats d’El
Laberinto.

5.-PROJECTES 2021
La Presidenta exposa que, pel que fa als projectes del 2021, s’assumeix que, mentre no es puguin
realitzar actes presencials amb l’aforament habitual, es continuarà amb les activitats
telemàtiques.
Per altra banda, els socis d’El Laberinto seguiran publicant a la revista Nagari.
La Presidenta expressa el condol per la defunció del poeta Joan Margarit, molt vinculat al
col·lectiu. S’aprova per unanimitat l’organització d’un homenatge aproximadamente al maig o
al juny, quan serà publicat el seu poemari pòstum a l’editorial Visor.
Al llarg d’aquest any també s’iniciaran contactes amb el Centre Cívic Miguel Hernández d’Elx, a
través del poeta i gestor cultural Pedro Serrano, qui ha demanat la col·laboració d’El Laberinto
per a un seguit d’activitats literàries que s’hi durant a terme, previsiblement al 2022.
Tan bon punt sigui possible, l’aspiració d’El Laberinto de Ariadna és tornar a organitzar, com
abans, actes presencials a l’Aula Maria-Mercè Marçal de l’Ateneu Barcelonès.

6.-PRECS I PREGUNTES
Ricardo Fernández i Francesc Cornadó manifesten algunes qüestions sobre l’homenatge a Joan
Margarit, referents a la seva organització. La Presidenta comenta que en properes reunions la
Junta decidirà aquests aspectes.
A les 18:04 h es posa fi a l’Assemblea General de socis.

OBSERVACIONS
Quan desapareguin les actuals restriccions de la COVID-19, es tramitarà amb els organismes
competents (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de
Castelldefels), els canvis relacionats amb la composició de la Junta: la dimissió de Felipe
Sérvulo com a Secretari i la seva permanència com a vocal, el nomenament de la nova
Secretària, Paula S. Piedad, i l’admissió del nou Vocal, Ricardo Fernández.
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