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1. Benvinguda
2. Lectura i aprovació de l'acta anterior, si s'escau
Aprovada.
3. Preparació de l'assemblea
-

-

-

L’assemblea serà realitzada en format presencial.
Espais de participació i guia de benvinguda
- Proposta d’anotar la participació en un any a les assemblees per tal de fer
seguiment de la partició.
- Es farà una trobada a les entitats dins de la propera assemblea informal
pensada per la tardor on s’explicarà el propòsit o funcionament de la
Federació/equipament. I trobades particulars amb aquelles entitats, per parlar
d’accions que es poden fer al barri.
- Establir amb les entitats i col·lectius un conveni de col·laboració partint del
reglament de règim intern.
- A l’assemblea es presentarà la guia de benvinguda un document per lliurar a
les noves entitats i col·lectius que s’apropin, es comenta de compartir-lo amb
tothom. Cal aportar a aquesta el projecte de barri.
- Aquesta guia està relacionada amb el Reglament intern, caldria que cada any
s’anés revisant el document de règim intern en el marc de l’assemblea.
Es farà la proposta econòmica que es va aprovar a la darrera reunió de la
junta-permanent.
Espai relacional es presentarà la proposta on a partir de setembre l’espai ampli de la
planta baixa quedarà obert dilluns i dimecres a la tarda i als vespres quan no hi hagi
activitat obert.
Federar d’entitats, per la propera assemblea es cercarà les associacions que estan
com a col·lectius vinculats

4. Drets d'autor
S’explica que vam tenir la visita de l’SGAE que reclamava els drets d’autor d’una
representació de la Troiana. L’autor formava part de la companyia que va fer la
representació, es va posar en contacte amb l’SGAE, sembla ser que el cas ha estat
solucionat.
- Es realitzarà una consulta jurídica per tal de l’elaborar un document on les entitats i
col·lectius (persona/es física que els representin) que dugui eximent de
responsabilitat per drets intel·lectual de la Federació i assumpció per l’altra part
questa responsabilitat.

5. Barri
-

-

-

Cuina comunitària ara mateix procés encallat a l’espera que en Marc parli amb
l’Eduard sobre com seguir el procés per anar elaborant el projecte. Sobre aquest
procés la proposta seria recollir el que es va pactar en el 2018, veure que ha canviat
a nivell de l’equipament i del barri, i revisar i agafar noves aportacions dins de la
taula comunitària. Pel projecte seria convenient saber quan recursos està previst
destinar. La idea és demanar la gestió de la cuina, encara que només siguir per
encarregar-se de la gestió participativa del què s’hi fa
Ronda ens posicionem amb en el sentit de la notificació de l’AVV (sempre en el
sentit de màxima pacificació), abstenció d’en Manel.
Totes som punt liles: difondre quan es facin accions públiques com mapatge i s’ha
demanat estendre la formació a tot l’equip, per tal que l’equipament esdevingui un
punt lila.
Estrena sala mercat el proper 18 de juny dins festa final de curs de l’AVV carrer
Urgell amb Tamarit.

6. Torn obert
-

Es passarà Manifest per a la Gestió Cívica de l'Espai Jove Ca la Panarra, sembla
que sí l’Aida el passarà i si ningú diu res la Federació s’hi adhereix.
Es comenta que s’ha realitzat Arts Libris com un gran esdeveniment que s’ha
instal·lat al barri

