
Acta reunió comissió artística 24/04/2018 

Carolina, Paco, Arnold, Miquel, Adolf, Xabius, Jaume i Marc 

Informacions i acords: 

 S'ha obert període  de presentació de candidatures de voluntaris a ocupar el càrrec de 
presidència i altres possibles càrrecs de la Junta. 

 

 Donada la renuncia d’en Toni Oller a la comissió permanent, es demana a en Jordi Amela 
que ocupi el seu lloc temporalment, mentre no s’esculli la nova junta. 

 Es comenta per part dels assistents l'interès de tornar a incorporar al Marc al grup de 
whatsapp de la Comissió Permanent 

 S'anuncia la propera sessió de Construïm Calàbria per al següent dijous 26/6/18 

 S'anuncia que Gestió de Recursos de l'Ajuntament ens ha autoritzat a fer ús de la pantalla 
de la recepció per a emetre informació alternada amb la que actualment aquesta pantalla 
ofereix. L'ús serà compartit amb Escola d'adults i Normalització Lingüística i es 
gestionarà des de l'equip tècnic de CLB66. 

S'anuncia que a l’estiu es pot estar en disposició d'emetre informació, si més no relativa a 
CLB66. 

 S'informa que s'ha iniciat el procés d'entrevistes a les persones pre-seleccionades per a 
desenvolupar  temporalment les tasques de l'Aída durant la seva baixa per maternitat. 
L'Elba, la Iolanda i el Rafa participen com a representants de la Comissió permanent. 

 Sobre l'auditori. S'informa que s'ha parlat amb la consellera de districte, Eulàlia Corbella. El 
problema ha estat localitzat i ara s'està pressupostant la solució. 

Es comenta que es demani formalment  en què consistirà l'actuació i quins usos contemplen 
que aquesta permetrà. 

 Sobre els sorolls. S'anuncia l'elaboració d'una mena de protocol, a acabar de perfilar per tal 
de minimitzar les molèsties generades per la gent que surt al carrer quan hi ha actes al 
vespre en el que hi ha música alt volum. 

o Horari de finalització 23h en dies laborables i 24h en vigílies i festius 

o No  treure begudes al carrer, es posarà una taula dins, per a que si cal es deixi la 
beguda etiquetada. 

o S'informarà mitjançant cartelleria que  no volem molestar i que tots els que 
participem som co-responsables del bon funcionament 

o Cada esdeveniment tindrà una o dues de persones de referència que es faran 
responsables que s’actuï segons el protocol que prèviament l'entitat / grup haurà 
acceptat. 

o Cada usuari es farà càrrec de la recollida i neteja després de l'esdeveniment. 

S'informa que s'amplia la dotació de material de neteja per a recollir al final de cada acte.  
 


