
ACTA COMISSIÓ PERMANENT 

Assistents: Iolanda Solé, Marc Folch, Rafel Martínez, Xavier Pagès, Roser Agustí, Mar Trallero, 

Marina Marcian (20:10h) i Aida Leal. 

 

1.- PROPOSTES 

- En Xavi proposa treballar per lluitar en pro de l’espai social del Mercat. En la propera 

reunió seria positiu tractar el tema per tenir un posicionament comú 

 

2.- TEMES RELACIONATS AMB LA GESTIÓ 

- Gestor edifici: es comenta que en Jorge Mascaray ha deixat de ser el gestor de l’edifici. Els 

temes que tractàvem amb ells han quedat aturats de moments, a l’espera de la incorporació 

de la nova persona que s’ocupi de les seves funcions. S’informarà a la Comissió Permanent 

quan es tinguin novetats. 

- Canvi de signatura “La Caixa”: s’informa d’aquest tema. Es planteja la possibilitat que l’Aida 

tingui també signatura per tal de poder agilitzar les gestions.  

- Subvencions presentades: 

 Pla jove (Generalitat de Catalunya): s’informa que es probable que s’hagi de renunciar 

per manca de temps per poder fer la despesa i l’actual incògnita sobre el conveni 

 Contracte en pràctiques (Generalitat de Catalunya): subvenció presentada abans de 

les vacances d’estiu 

 Obra Social “La Caixa”: s’informa sobre aquesta convocatòria. En els propers dies es 

presentarà la documentació 

- Secció web de transparència: s’informa sobre l’elaboració d’aquesta secció. En Rafa comenta 

la possibilitat d’afegir les fotos dels membres de la junta. Es considera aquesta proposta una 

bona pràctica a dur a terme si l’actual web ho possibilita i per descomptat, en la nova web 

- Pla de voluntariat: s’han presentat quatre persones voluntàries per formar aquest grup de 

treball. Es detecta que no existeix cap persona entre elles que participi de la comissió artística. 

Es realitzarà de nou un recordatori i es convocarà el grup de treball 

- Cooperativa de serveis: en Rafa comenta que enviarà un dossier explicatiu a totes les 

comissions i convidarà a participar a tota aquella persona que pugui estar interessada 

- Informació i difusió sobre C66: la Iolanda proposa oferir Calàbria per acollir el programa Codi 

de Barris en el reportatge relatiu al barri de Sant Antoni. La Iolanda farà el contacte. 

- Gestoria: es planteja deixar la gestoria AIDE, que actualment ens porta la comptabilitat, en 

favor d’una proposta més econòmica gestionada des de Fundesplai. En Rafa, tresorer de 

Calàbria, comenta que durant els mesos s’han compaginat les dues gestories (una portant els 

temes comptables i l’altra els laborals) ens ha fet augmentar la despesa. La previsió és que 

aquesta partida s’excedirà d’allò inicialment pressupostat 

- Activitat extraescolar de circ: es planteja la possible gestió de l’extraescolar de circ, en 

especial el fet de la contractació de l’actual monitora (l’Iris) per part de Calàbria 66. S’aprova. 



La Mar comenta (com antecedents d’aquesta activitat), que hi havia el compromís de Calàbria 

66 en donar-li suport. En el pressupost de l’assemblea no es va veure reflectit aquest suport, 

econòmicament parlant. Es proposa posar en marxa un grup de treball específic per generar 

un document com a proposta de model on es reculli una visió global sobre les extraescolars a 

Calàbria 66.  

- Festa d’aniversari C66: es recorda que s’ha convocat una reunió oberta el dimecres 6 de 

setembre a les 19h. El 20 de setembre es durà a terme una tercera reunió on es tancarà la 

programació d’aquell dia. Es proposa una festa més concentrada en els espais i més festiva.  

Es presenta la samarreta. Es remarca la importància de la venda d’aquesta peça, que serveix 

per finançar l’esdeveniment. Els preus seran: 

 10€ cada samarreta 

 15€ pel pack dinar de la Festa de Calàbria 66 + samarreta 

A l’esdeveniment hi haurà una petita part institucional (parlaments dels representats de les 

institucions, si assisteixen, i presentació de la Marina com a presidenta de Calàbria 66).  

- Procés participatiu C66: s’acorda fer un procés participatiu global recollint les idees següents:  

 Crear una bústia de suggerències (o quelcom similar) per anar recollint les propostes 

que deixin els diferents participants en activitats o usuaris de l’Espai Veïnal 

 Dinàmica participativa amb post-its 

 Definir unes accions i metodologia de treball participativa al llarg dels propers mesos, 

convidant a altres projectes similars a la ciutat per enriquir el debat i les conclusions 

 Propiciar un espai final on validar les conclusions (per trobada, o com a conclusió del 

procés) 

- Data reunió general de Calàbria: s’acorda que l’assemblea oberta es celebrarà el dijous 28 de 

setembre a les 19h. S’aprofitarà per presentar els nous càrrecs de la federació, la part 

econòmica, el procés participatiu de Calàbria 66 i la recollida de propostes per l’any vinent. Al 

desembre (data per determinar) hauríem de fer una segona reunió per decidir els projectes de 

l’any 2018. 

- Projecte de l’any vinent: es decideix que les comissions hauran de fer un recull de propostes 

en els seus espais de reunió. Es presentarà també aquest punt a la reunió general de Calàbria 

del 28 de setembre. 

- Cinema 66: Es proposa que seria interessant que aquest projecte pogués desenvolupar 

activitats sectorials sobre el tema audiovisual. També es podria associar amb el punt Òmnia. 

 

 

La reunió finalitza a les 21:31h. 

 


