
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT: 20/03/2018 

 

Assistents: Marina Marcian, Iolanda Solé, Toni Oller, Carolina Casajuana, Rafael Martínez i 

Xavier Pagès (arriba a les 19:18h). 

Excusen assistència: Arantxa Comamala, Roser Agustí, Carme Pallarol i Maite Melich 

 

1.- RENUNCIA PRESIDÈNCIA 

La Marina comunica en reunió de Permanent la seva renuncia al càrrec de presidència de la 

Federació. Aquesta renuncia es va anunciar a les comissions per correu electrònic i es va 

entregar documentalment el passat dilluns 12 de març.  

Es tracta el tema de la possible substitució un cop feta la renuncia i del procés a seguir.  

S’acorda que tothom s’impliqui en la recerca d’una nova figura a qui li pugui engrescar el 

assumir aquesta responsabilitat. Es parlarà en la propera sessió del “Construeix Calàbria 66!”. 

S’enviarà a tothom un correu electrònic específic animant a les persones interessades a que es 

pugui presentar al càrrec. També s’inclourà el punt en tots els ordres del dia de les properes 

reunions de les comissions. 

 

2.- PROCÉS DE SUBSTITUCIÓ DE GERÈNCIA 

S’acorda fer difusió de la oferta al Servei d’Ocupació de Catalunya, a més dels altres espais 

previstos. 

S’acorda crear un grup de treball per a realitzar el procés de substitució de la gerència. De 

moment formen part del grup la Iolanda Solé, en Toni Oller i l’Aida Leal (gerent). A més es 

realitzarà un mail obert informant de la creació del grup de treball proposant el formar part de 

la comissió de contractació i se li convidarà. 

S’acorda que a la ronda d’entrevistes hi seran presents les tres persones designades, per 

mantenir en la coherència i la visió global del procés. 

 

3.- ALTRES 

 Calàbria 66 i posicionaments polítics 

Es planteja com treballar els posicionaments polítics com espai Calàbria 66 com 

l’adhesió/suport a manifestos. S’arriba a la conclusió que caldria tenir un debat 

profund sobre el tema. Amb el procés “Construeix Calàbria66!” es preveu que s’hi 

podrà aprofundir.  

Es conclou amb el tema de la manera següent:  

- Si el posicionament/manifest està associat a un model de país determinat o una 

visió més associada a un partit polític, en principi Calàbria 66 no hauria de 

posicionar-se ja que molts dels participants a l’espai es podrien sentir exclosos 



- Si el posicionament és coincident amb els principis compartits i acordats a Calàbria 

66, ens podríem posicionar 

 

 Horaris Espai Veïnal setmana vinent (prèvia als festius de primavera/Setmana Santa) 

Es comunica que la setmana vinent només hi haurà atenció al públic dilluns i dimarts 

en l’horari habitual. Dimecres i dijous serà laborable, però es descarta l’atenció al 

públic per tal de facilitar que els treballadors/treballadores puguin compensar, en el 

cas que les tinguin. 

 

La reunió finalitza 20:30h. 

 


