
COMISSIÓ PERMANENT 25/6/2018 

 
Assistents 
Jordi , Rafa, Carmen, Maite , Pep , Marc, Andreu ( gerent ), Carolina i jo mateixa Susana 
 
Seguint el ordre del dia: 
-Presentació de la nova junta. 

 
-En Marc  fa una prèvia sobre la presentació del nou web de Calàbria  on hi haurà millores sobre la 
reserva d´espai i la seva visibilitat, i la idea proposada per la Carmen d´incorporar els nous càrrecs al web. 
 
Plantejaments a mig/llarg termini: 
Construint el plantejament del nostre projecte: 
- Cultural / educatiu: En Marc proposa treballar per eixos temàtics des de les diverses associacions. 
Exemples " Any nou indú " o " Dona, gènere i feminisme"  espectàcles, conferències, tallers ). 

 
-A nivell estratègic, en Jordi planteja portar a debat . Crear o no quotes?, quines? , amics de Calabria. Es 
decideix portar aquest punt a la reunió del 5/7/2018 de Construim Calabria per fer grups de treball. 
LLiguem aquest tema amb el model de pressupost i quina politica fiscal tenim/ necessitem per la nostra 
entitat. 
 
Problemàtica de festes i post neteja,  o possibles pèrdues de material. Qui s´en fa càrrec? Hauríem de 
finançar les neteges ? hauríem de demanar fiances? Un pressupost demanat a la coperativa de dues 
hores de neteja te un cost de 36,3 €. 

 
Pensem que lligada a la fitxa de cessió d´espai i al nou web demanariem un resum de com havia anat 
l´activitat " tipus ressenya", unes quantes fotos  i una fiança a retornar si tot queda com s´ha trobat per 
poder seguir fent ús de les instal.lacions.Aixó vol dir  Informar i valorar Calabria. 
 
Es planteja fer un pla de pràctiques per oferir o per acollir a futurs professionals de diferents àmbits. 

 
Es planteja entrar a concurs per obtenir la gestió de l´Auditori. 

 
I denunciar o criticar el pla tècnic d´ús dels nostres espais en quan hauriem de tenim un magatzem que 
hauria d´estar habilitat per emmagatzemar aliments ( segons plànols) i no el tenim. Recordem també que 
tenim un Auditori amb problemàtica no resolta. 
 
Ens emplacem al dia 5/7/2018 per  reunió CONSTRUïM CALÀBRIA. 


