
Acta Comissió Permanent 11 de febrer 2019 

Reunits:  Carme Pallarol, Maite Melich, Silvia Suárez, ArantxaComamala Martínez, Carmen 

Alonso,  Rafa, Xavi Pagès, Manuel Pérez. Pep Sala, i Toni Oller Tècnics: Aida, Marc i Ana. 

Acord 

1) Tema es parla de totes les reunions de Comissions hagudes  la passada setmana. Es 

centra de nou el debat si formacions polítiques poden entrar. Què es defineix com a 

partit polític?. Fins ara ha estat la interpretació dels estatuts i la decisió de l’assemblea 

general de la Federació de CLB66 qui decideix.  CLB66 cal que clarifiqui si vol entitats 

polítiques transversals. La Comissió de veïnatge ho va portar al Construeix CLB66 com 

òrgan de debat i deliberatiu (construcció del debat) mentre no hi sigui l’Assemblea 

quin prenc la decisió.  

2) Construeix CLB66. Antecedents 6 sessions. Objectiu inicial arribar al final amb una 

reflexió profunda sobre CLB66. Outputs: restabliment dels objectius. Què és el CLB66 

entre Federació i equipament. Valors. Propostes sobre la participació reunions de 

comissions com es fa ara, però retallar el temps. El proper repassar objectius i valors. 

Factors de participació. Solucions....  Modificar els espais per fer-los més atractius als 

joves. S’han fet... Cal començar amb la proposta de posar noms. En aquets Construeix 

Calabria i un procés entre vàries sessions.  Procés participatiu: Convenis i subvencions. 

Imatge Corporativa.Entitats i escoles de música. Revisar llistat.  Marc 

Propera Data Construeix CLB66 . Es cercarà al mes de març. 

3)  Assegurança es recull la proposta de l’AAV que la Federació revisi la seva politza per 

fer-se càrrec dels propis actes. Es parla d’estudiar les pòlisses. Parlem Aïda,Toni i Núria 

del Col:lectiu Ronda. I ho veiem tècnicament. 

4) WEB. Es mostra el projecte. Encara no està penjada oficialment. Depèn de l’actual. 

5) Imatge Corporativa. Es recorda la campanya que es va fer al desembre. Han d’anar a la 

vegada web i logos. Pep Sala ho comentarà a gent del barri . Ana i Jordi han presentat 

propostes. (es parla de la proposta del swing, solament per swing). S’aprova fer la 

imatge corporativa a partir del que hi ha, però ben fet. Que es dignifiqui 

tecnològicament amb un dissenyar el logo fet inicialment pel David. 

6) Repàs de compres a fer. Equip de so i llums...  Safates, revisar i reclamar. 

7) Personal. Repàs d ela situació. Contracte de personal. Proposta dels treballadors ja 

coneguda. Veure si hi ha marge econòmic i que no afecti de forma substancial. 

 Treballar el consens col·legiat de la Junta Permanent i l'opció prudent és la 

segona amb el teletreball proposat si es posibles’apfrova a la propera 

Permanent. 

8) Feminismes. Partida pressupostària? Es parla de pagar dietes no a 

tantoalzadosinò amb intercanvi de tickets. 20euros conferenciant. Caixa de 

resistència? Mujeres Pa Lante dones immigrades farien recaptació. Proposen 

un pressupost entorn dels 200euros 

9) Desnonaments. Aquesta semana. El 15 Feba Mistral 63 i el 26Feb a Tamarit 

115. Es demana des de CLB66 recolzament. No es sap l’hora. 

10)  Eleccions. Possible debat organitzat per entitats de CLB66 amb partits polítics. 

Es demana que la invitació a parits polítics sigui amplia.  

11) Formulari Casal d’Infants ja no hi és al web actual. Ha quedat pendent 

tancaments etc... 


