ACTA 5/11/2018
Reunits a les 19h Roser Agustí, Rafa Martinez, Toni Ollé, Manel Pérez, Maite Melich,
Carmen Pallarol, Andreu, Marc Folch, S´afegeixen Pep Sala, Carmen Alonso, Arantxa.
Comencem la reunió amb "la bona nova" de la donació d’una bateria.
En Jordi planteja : Com pensem la relació entre la junta i la part tècnica de Calabria 66
?
Ronda d' opinions:
. La part tècnica desenvolupa el que a la junta s’aprova.
. S’esclareixen horaris.
. Estaria bé fer- nos càrrec de la recepció.
. No hi hauria d’haver distinció entre treballadors i persones de la junta.
. Els tècnics han de ser- hi sempre a les reunions ?
. Pilotatge
. L’equip d’educació entra a formar part del de veïnatge. Això provoca desmotivació als
voluntaris que porten el casal.
. Andreu:Feines i encàrrecs fets al gerent ( posar-nos al dia amb el nou reglament
europeu de protecció de dades casal, fer inventari, denominar els llocs de treball, 22
hores de pràcticum en tasques d’administració, digitalització del casal. Política social i
estandardització del casal públic, s’hauria de tendir cap a les polítiques de prevenció
de rics de maltractament infantil. Detecció de l’assegurança fraudulenta de Alliance i
es proposa Motor General de Catalunya. Per la contractació dels monitors del casal
s’ofereix Col·lectiu Ronda amb una tarifa plana ( per a 8 monitors ) per això es
demana al casal que ho contempli i es vegi reflectit als seu pressupostos. En Toni
proposa l empresa Subitturre ( més econòmica ) per a la possible contractació de
músics.
. Comunicacions compartides o no ¿?
. Funció dels treballadors o de la junta de marcar tempos .
. Convidar a fer propostes que òbviament no es validen fins que no es vota.
. Referent al casal : Te el Casal un espai físic permanent ? Cal definir els horaris. El
càtering ( és saludable? )
.Relació de consens.

