AIQSeior
Resum de la reunió de delegats de promoció celebrada el 8 de Juliol de 2021
Partcipans: M. Martinez, J. Genesta, j. Carreras, F.Fornes, JM. Mestre, J. Obiols.
Seguint l’ordre establert es parla de recuperar les trobades presencials entre els sèniors,
programant les conferencies ajornades al proper quart trimestre, dedicant el mes de Setembre
a l’anunci del retrobament, el segon trimestre d’Octubre al tema Fermentacions i
Biotecnologia, el 18 de Novembre (tarda) a Dallas at Noon, i la primera quinzena de Desembre
a Everest 1985. Es procurarà gravar les conferencies i posteriorment posar-les a la xarxa,
donant prioritat a la sessió presencial.
Durant els últims mesos s’han celebrat dues conferencies online , una sobre la Jubilació (17 de
Maig) i un altre sobre Curiositats del Sol i de la Lluna (17 Juny) , els corresponents resums ja
es poden consultar a la web aiqsenior.es
S’aprova passar una enquesta a traves dels delegats de promoció per recollir opinions dels
Aiqsenior i motivar-los per participar en aquest grup d’Antics Alumnes jubilats. S’adjunta a
aquest resum un model d’enquesta, que cada delegat pot enviar als companys i companyes de
promoció, perquè l’emplenin i remetin al delegat corresponent, qui serà el dipositari final de
les informacions i podrà aportar-les a les converses amb la resta de delegats.
La segona parts de la travada es dedicà a una conversa oberta sobre la orientació del grup
AIQSenior, que segons les llistes disponibles es de 26 promocions, amb 17 delegats localitzats,
dels que normalment 10 (30%) participen a les reunions. Es calcula que hi ha uns 1100 Antics
sèniors dels que es lògic pensar que un 30% ( 330) poden estar interessats en participar
presencialment, online o a traves de la pagina web. Des de 2018 hem tingut unes 20 reunions
entre delegats, hem celebrat 8 conferencies i disposem de una web per la comunicació
(www:aiqsenior.es).
Despues de la llarga aturada d’activitats presencials (no de les reunions de Delegats), per la
epidèmia del Coronavirus19 , i també per la remodelació de la Junta Directiva de l’Associació,
suggereixen reconsiderar la realitat del grup aiqsenior. Les opinions dels assistents
coincideixen en continuar, tot i les diferencies en definir com millor fer-ho.
Entre el assistents s’enten de forma diferent questions com: les quotes (associat,
mecenatge,...), els diferents tipus d’antic, que ara s’anomena Alumni (recents graduats,
professionals en actiu, jubilats,...), El modo der comunicació (presencial, virtual, web, ..),
l’origen de iniciatives (individual, dels grups , de la Junta directiva,...), la conversa no permet
concretar criteris entre el quatre delegats presents, raó per la que es deixa per reprendre-la
en les properes trobades.
J.Obiols (prom. 1955)

