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1. Benvinguda
2. Lectura i aprovació de l'acta anterior, si s'escau

Aprovada.

3. Conclusions Assemblea i comissions estratègiques: espai accés lliure, proposta
aportacions econòmiques

- S’aprova l’ús lliure de dilluns i dimecres tarda. I proposar activitat de joc a Castilla la
Mancha. També accés lliure als vespres que no hi hagi activitat accés lliure. A partir
de setembre.

- Acompanyar les mesures amb la pressionar a l’ajuntament en la necessitat de més
espai.

- Mirar com podem desplaçar activitat a Castilla la Mancha.
- Proposta:

- Aportació mínima necessària anual: 50€ entitats i 30€ col·lectius.
- Dos esdeveniments a l’any per aconseguir diners.
- Lloguer a tothom.

-  Deslligar l’economia de la participació: llistar l'assistència a les assemblees i permanents,
comprovar si algun col·lectiu no apareix en els espais participatius en un any.

4. Inversions econòmiques:

A l’espera de romanent del 2021 que s’haurà de reinvertir.

● Web
- Es decideix que cal invertir en una nova `pàgina web, es presentarà el pressupost a

la propera permanent.
● Baixa direcció

- Es farà qui cobreix la baixa coincidir amb l’Aida 15-20 dies per traspàs. Es demanarà
referències.

5. Cuina comunitària: posicionament general, reunió 1 de juny
- Es promou incloure cuina comunitària  a la taula comunitària, demana gestió amb

dotació econòmica per la Federació. Preguntar sobre la desconfiança fàctica
districte.

6. Banc de recursos: material de préstec de C66



- S’aprova presentar un lloguer social per material prestat per actes exteriors i per a
lloguers., per tal de anar fent calaix per a reparacions o adquisició de material
malmès.

- S’aprova incorporar una tarifa de suport tècnic.

7. Torn obert
- Davant de la baixada de les subvencions a De veí a veí, es donarà suport en la

difusió a la campanya de desacord des de la Federació.
- Informació d’un carril de bici per Manso fins a Paral·lel.


