
ACTA COMISSIÓ EDUCACIÓ 11/07/2017 
Assistentes: AFA Viladomat, AMPA Joan Miró, Fundació ICEERS, Brain & Beer Barcelona, El 

Cordill i Aida Leal 

1. Repàs de l’acta anterior 
No hi ha esmenes. 

2. Normativa Comissió d’Educació- Reglament Intern 
Es debat sobre el contingut del Reglament Intern relatiu a la Comissió d’Educació, pendent de 

desenvolupar. S’acorden per consens la reglamentació dels punts següents: 

 Objectius de la comissió: 

o Promoure el debat educatiu al barri, des d’una visió crítica, comunitària, basada 

en la igualtat d’oportunitats 

o Generar espais de trobada entre entitats i el veïnat per tal de compartir visions 

i recursos en l’àmbit de l’educació 

o Afavorir la discussió del coneixement sobre aquest àmbit i la difusió dels 

projectes compartits 

o Crear sinergies amb entitats, veïnat i centres educatius del barri 

 

 Votacions i representativitat: La comissió té la voluntat de prendre les decisions per 

consens. En cas que no es pugui arribar a consens, si es pot, s’aplaçarà la discussió, en 

cas de que no hi hagi consens es prendrà la decisió per votacions. Tindrà dret a vot cada 

persona participant de la comissió. 

 

 Per formar part de la comissió d’educació s’ha de comptar amb l’acceptació dels 

membres preexistents en la mateixa. Serà ratificat amb l’admissió del grup de mails de 

la comissió i per la seva participació continuada. Dins de la comissió es pot participar tan 

a les reunions presencials, en les discussions on-line o participant en els projectes que 

es desprenguin d’aquesta comissió. 

 

 Per decidir sobre les propostes d’entitats externes sol·licitant espais s’avaluarà les 

propostes mitjançant el mail, la resposta encara que pot ser argumentada sí que hauria 

d’expressar un sentit positiu, negatiu o l’expressió de dubte o demanda de més 

informació, amb el termini d’una setmana. Un dels vocals de la comissió s’encarregarà 

de donar una resposta clara al treballador al finalitzar la setmana, aquesta resposta serà 

“aprovada”, “denegada”, “ho estem discutint” o “necessitem més informació”. La 

decisió serà vàlida al marge de quants es pronunciïn respecte la proposta debatuda. 

 

 Les activitats puntuals impulsades per membres de la Federació de Calàbria 66 seran 

aprovades sense necessitat de ser discutides en la comissió, amb els ajustos pertinents 

de calendari, excepte si es tracta d’exposicions o d’activitats recurrents que ocupin un 

espai de C66. 

3. Informacions diverses 

 Reunió Comissió Permanent 
Es comenten les novetats des de la darrera convocatòria d’Assemblea d’entitats 

de la federació: 



- Elecció de nova Junta, composada per la Marina Marcian (presidenta), en Rafa 

Martínez (tresorer), Xavier Pagès (secretari) i en Pep Sala i la Iolanda Sole 

(vocals) 

- Es va aprovar l’eliminació del Grup Motor i ara es celebren reunions conjuntes 

entre la Comissió Permanent i la Junta 

- Punt Òmnia: s’exposa la situació sobre aquest punt davant d’una imminent 

licitació d’aquest projecte. La posició de la comissió és fer la proposta oberta 

als membres vinculats a Calàbria 66 per si algú vol presentar altres propostes i 

es pugui oferir així com a la persona que actualment està gestionant el Punt 

Òmnia. En el cas que hi hagi dues propostes s’estudiarien a través d’una 

comissió i en base a uns criteris definits prèviament, per tal d’escollir la 

resultat que es presentaria a la licitació. En qualsevol cas, la persona que 

demani la licitació, en el cas que sigui concedida, se li assegurarà portar a 

terme el projecte. 

4. Elecció representants de la Comissió d’Educació 
S’ofereix la Roser Agustí com a representant de la Comissió d’Educació, juntament amb la Mar 

Trallero que es manté. S’accepta. 

5. Seguiment de projectes en marxa 

 Cicle de conferències per a famílies 
No hi és present a la reunió cap representant. No es tracta el punt. 

 Casal d’estiu Calàbria 66 
Es valora molt positivament l’activitat. Hi ha molts inscrits. Es valora molt 

positivament les inscripcions les setmanes del mes d’agost 

 Taller extraescolar de circ 
No hi ha novetats sobre aquesta activitat en relació a la darrera reunió. 

6. Torn obert de paraula 

 Un poble oblidat 
Es comenta el contingut d’aquesta exposició que està en l’actualitat essent 

avaluada. La promouen el grup de Truc’s (18 i 19 anys) de l’AEiG Sant Ferran 

 Banc del temps 
Els membres de la comissió sol·liciten més informació sobre aquest projecte. En 

Pablo (Brain & Beer) i en Ferran (El Cordill) es mostren interessats en formar part 

del grup de treball. 

 

 


