
ACTA COMISSI´EDUCACIÓ 08/05/2017 
Assistentes: UEC, Salesians Rocafort, Maria auxiliadora, Joan Miró, Brain & Beer, Diputació, 

Cordill, ECOM, Aida i Marc Folch. 

0. No tenim ordre del dia 
La Iolanda es proposa per a fer els ordres del dia de les futures reunions. 

També estaria bé que quan surten punts/projectes, quedi ben reflectit a les actes qui fa que i 

s’ocupa de tirar endavant aquells punts.  

1. Normativa / funcionament per aprovar o no activitats i cessions d’espais. 
Primer cal tenir en compte si l’entitat està inclosa a C66, és a dir, hi participa. Podem trobar el 

llistat al Web.  

Les que participen actualment a C66:  
En principi no han de passar per la comissió, es posen en contacte amb l’Eva i es busca 

un espai lliure.  

- Si no està lliure, és busquen solucions  llistat de prioritzacions en el reglament intern. 

Entitats no incloses a C66: 
En principi sempre es cobra un lloguer tret que la comissió decideix fer excepcions. Som 

la comissió jutja si es fan o no excepcions:  

- No es cobra el lloguer. 

- És duu a terme a canvi de alguna contraprestació. 

Quan les nostres activitats han de passar per comissió o per la permanent?  

(permanent = reunió de representants de les comissions)  

Quan algú vol fer ús extensiu de l’espai (per exemple: utilitzar un taller durant 2 setmanes 

seguides...) 

També és te en compte el com és deixa l’espai desprès de utilitzar-ho. Cuidem l’espai.  

Documents relacionats que trobem a la web:  
 Reglament intern C66. (http://www.calabria66.net/wp-content/uploads/2016/07/Proposta-Reglament-Intern-C66.pdf)  

 Normativa d’ús de l’espai 

o http://www.calabria66.net/wp-content/uploads/2016/07/Normativa-no-Fed.-no-

p%C3%BAb..pdf (no federades + no públic) 

o http://www.calabria66.net/wp-content/uploads/2016/07/Normativa-no-Fed.-

p%C3%BAb..pdf (no federades + si públic) 

o http://www.calabria66.net/wp-content/uploads/2016/07/Expos.-no-Fed..pdf (no 

federades, exposicions) 

És planteja la necessitat o no de fer pagar una tarifa de neteja. En principi això corre a càrrec de 

les pròpies entitats i es responsabilitzin del espai que en fan ús.  
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2. Proposta de la modificació de la normativa respecte els tallers. 
Les altres 2 comissions han aprovat ja aquests canvis. Els canvis que trobem son els següents:  

Taula de tarifes 
Els canvis que veiem són la equiparació del taller 2 al taller 1 ja que estava molt sol·licitat. L’acte 

de pagament (entrades) també ha canviat. El document segueix la mateixa dinàmica que 

l’anterior.  

Han augmentat també els preus per privats i empreses. 

Tallers  
- Criteris d’importància/priorització de tallers (activitats de mes d’un dia) 

- Els tallers haurien de passar per la comissió i aquesta valoraria la seva validesa o no.  

- Si hi ha intercanvi de diners les entitats de calàbria pagaríem el preu més baix de tota la 

sala. (si no hi ha excepcions)  

Auditori 
- No podem cobrar un lloguer per l’auditori. Pel que fa a les entrades, en principi, no poden 

superar un preu determinat (6 €). Com a federació és pot aconseguir un petit % del preu de 

les entrades:  

o Els que som de C66, si l’entrada és menor de 6€ cap problema.  

o Si és una entitat externa hi ha una taula i es donarà a C66 el % determinat.  

Entre 1 i 6 euros estem entre un 5% i un 7% . Dels 7 als 10 euros és un 15%. Base fixe de 

100 persones.  

- El lloguer del auditori el gestiona l’ajuntament. 

 

QUEDEN APROVADES PER CONCENS LES MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA. 

3. Propostes que arriben a la comissió educació pendents d’aprovar o no. 

Estudiants brasilers. 
Poder si els hi proposem els matins, no ‘’impedirà’’ tant l’ús del auditori per altres col·lectius. 

Aprovem l’activitat. Paguen lloguer. (no canviem res de la seva proposta) 

Col·legi Coreà. 
Hi ha divisió d’opinions. És veu com una activitat molt privada però alhora treballa coses que 

creiem que cal potenciar.  

Aprovada l’activitat. Lloguer.  

Ni tòpics ni típics. 
Aprovada per cessió. 

Se’ls ha posat com a condició una petita explicació de la exposició i algun logo de qui ho 

organitza.  

4. Activitat 

‘’Conte amb violí’’ 
És una activitat de la Mar Trallero i ens demana fer difusió a aquesta activitat de 



5. Xerrades i Formacions a les AMPES/AFES/etc... 
Tenim un llistat, ens el passaran per a que quedi en l’acta. Recuperem el contacte i el treball en 

aquest aspecte.  

Aquest llistat passarà via mail i es podran fer aportacions i esmenes etc...  fem un mail 

independent de l’Acta amb el llistat. 

 

6. Comentari veïnatge 
Va sorgir a comissió veïnatge la inquietud de que les escoles no tenien espai per a fer 

extraescolars.  

També va sorgir la inquietud de que el casal ocupa molts espais de Calàbria. 

Intentem fer difusió a altres col·lectius si creiem que pot ser d’interès (com les xerrades de les 

AMPES i AFES ...) per donar una mica de resposta a la situació.  

Obrim ments, C66 també es un lloc per infant i per anar canviant.  

 

7. Fundació ICEERS 
Associació situada al barri, que s’ha posat en contacte.  

Expliquen com el ús de substàncies ( Yahuasca, Marihuana... ) pot ajudar en depèn quines 

persones malaltes. (www.iceers.org). Són gent referent, amb recursos científics, no promouen 

el consum d’oci, sinó que defensen l’ús terapèutic des del rigor científic.  

Estan interessades en entrar en el Barri, els podem convidar a la següent reunió ja que tenen 

ganes de federar-se i formar part de la comissió, ja que tenen un treball de divulgació i 

sensibilització. L’entitat es centra en incidència política, mediàtica i científica.  

 

8. Altres // Torn obert  
El 6 de Juny hi ha un espectacle benèfic al auditori de Núria dansa juntament amb la ONG de veí 

a veí. Ja farem difusió arribat el moment. 

La Roser parla amb CEIR ARCO  

La propera reunió es el 12 de Juny.  

http://www.iceers.org/

