
ACTA COMISSIÓ PERMANENT: 08/01/2018 

Assistents: Iolanda Solé, Rafel Martínez, Pep Sala, Marina Marcian, Roser Agustí i Aida Leal. 

Eva de Francisco (19:50h-20:10h) 

Excusa assistència: Arantxa Comamala, Xavier Pagès, Carolina Casajuana i Prudenci Vidal 

 

1.- INFORMACIONS I PROPOSTES DE LES COMISSIONS 

Comissions  

Encara no s’ha celebrat cap reunió de comissions des del passat mes de desembre. Es recorda 

que les properes reunions de comissions: 

 Dimarts 9 de gener  Comissió Artística 

 Dijous 11 de gener  Comissió de Veïnatge  

 Dilluns 15 de gener  Comissió d’Educació. 

Diagnosi de la participació a Calàbria 

Es comenta i es debat l’estat de la qüestió de Calàbria i el compromís dels participants en la 

gestió de l’Espai. Es destaca la càrrega de treball que suposa per alguns dels membres, 

especialment els vinculats a la Junta de la Federació. Existeixen diversos neguits que 

previsiblement es podran resoldre amb el debat fruit del Pla de Participació que s’està gestant. 

Tot i així, és molt possible que s’hagin de replantejar rols d’actuació i decisions des de l’àmbit 

més polític cap el tècnic. 

 

2.- INFORMACIONS SOBRE LA GESTIÓ 

Selecció personal 

Es tracta la futura substitució de baixa maternal de la figura de gerència de l’Aida. Es farà un 

procés obert en el que es pugui incorporar una persona amb coneixement al projecte amb una 

previsió de fer-ho entre els mesos de març o abril.  

L’Aida farà una proposta de perfil laboral per començar a treballar en la recerca de la persona 

que la substitueixi. La setmana vinent haurà d’estar feta la proposta. 

 

Sala d’estudi 

L’Eva presenta aquest punt el marc de la reunió, una nova iniciativa per donar resposta a una 



necessitat del col·lectiu estudiant del barri. Es proposa fer una prova pilot en horari de 21h a 

1h fins a finals de gener. A revisar la necessitat d’ampliar la temporalitat en el cas que el 

període d’exàmens sigui més extens. Els espais per a la cessió d’estudi seran l’Espai de Treball 

1, l’Espai de Treball 2 i la Sala de Reunions. 

La Sala d’Estudi a Calàbria 66 està obert a qualsevol persona que es puguin identificar en el 

moment de l’accés, anotant el seu nom, cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic a 

consergeria.  

Es comenta la possibilitat de poder aplicar una recollida d’informació sobre la satisfacció d’ús 

d’espais, etcètera per tenir una primera valoració ràpida per part dels usuaris/es de la sala 

d’estudi. 

 

Consorci de Normalització Lingüística (CNL) 

Es presenta el conveni proposat pel CNL per tal que l’Espai Veïnal sigui un punt de voluntariat 

per la llengua. S’aprova. Quedarà identificat amb un distintiu. 

 

Exposicions 

Actualment no tenim sol·licituds per a exposicions, probablement pel pagament del lloguer de 

l’espai expositiu que es porta aplicant des de fa ja uns mesos. S’acorda fer una crida per ocupar 

a l’espai expositiu en general i a les entitats de Calàbria en particular.  

 

Gestoria 

Es comenta que actualment estem amb traspàs de la gestoria anterior (AIDE) amb la nova 

(Fundesplai). El gestor anterior s’ha posat en contacte per saber si estàvem interessats en que 

ens fes el tancament de l’any 2017. S’acorda que AIDE ens tancarà l’any 2017. La comptabilitat 

del 2018 ja serà tasca de la nova gestoria. 

  

3.- PROJECTES PRESENTATS PER AL 2018, PRIORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ DE 

PRESSUPOST 

S’acorda que aquest punt serà tractat en una reunió específica prevista pel dilluns dilluns 15 de 

gener a les 19h. S’enviarà el divendres anterior un esquema amb la informació detallada de 

cada projecte i el pressupost disponible. 

 



4.- ALTRES  

Finalitza la reunió a les 20:45h. 


