18/10/2016

ACTA 1ª REUNIÓ COMISSIÓ PARTICIPATIVA “COL·LECTIUS&CO”
Assistents
1- Sra. Anna Mª Serra – AECC, Catalunya contra el càncer
2- Sra. Blanca Xifre - Associació Espanyola Contra el Càncer
3- Sra. Maria Sanchez – Proartcat
4- Sra. Fe Escat – Associació Dones de Can Deu
5- Sra. Rosa Coloma – Associació Dones de Can Deu
6- Sra. Dolors Gallego – Associació Cultural i recreativa de les Corts
7- Sr. Hector Sió – Grup CHM Salut Mental (acompanyat d’una noia en practiques)
8- Sr. Manel Soriano – BCN Swing Balboa
9- Sr. Vicenç López – Formador, emprenedor, coworker del CREC
10- Sra. Marta Córcoles – Directora Centre Cívic Can Deu

Horari de la trobada: d’11:05 – 13:15 h

Desenvolupament de la trobada
1-Presentació de les diferents entitats
2- La Sra. Marta Córcoles explica els 2 objectius de la comissió participativa:
-

Formar a la carta: Des del centre cívic afavorirem a la formació de les
entitats, atenent aquelles necessitats com a entitat, a nivell tecnològic etc.
Afavorir l’intercanvi d’experiències i el treball conjunt entre entitats per
afavorir el centre, en quant a nous projectes creats des de les pròpies
entitats, com ser partícip del centre en quant a… decoració del centre
atenent al calendari festiu etc…

3- El Sr. Vicenç López explica la intenció d’aquestes formacions, la seva participació
activa dins la comissió participativa i explica que és un Coworking i la seva experiència
en el CREC.
4- La Sra. Marta Córcoles comenta que no només és la intenció de reunir-nos un cop
cada X temps (el temps que decidim entre tots), sinó de continuar una tasca online a
través d’una eina fàcil per a tothom per a poder comunicar-nos en xarxa.

Torn de paraula oberta:
-

-

-

-

-

La Sra. Fe Escat juntament amb la Blanca Xifre proposen fer la primera acció
amb la decoració de Nadal al centre.
La Sra. Blanca Xifre proposa que en l’arbre de Nadal hi hagi una bola de
Nadal per a les 22 entitats que estan al centre amb el Logo de cadascuna.
La Sra. Anna Mª Serra proposa fer un fulletó informatiu o un butlletí
electrònic de tot allò que es treballi amb les entitats, ja que moltes vegades
en el butlletí electrònic de Districte no apareixen totes les activitats.
El Sr. Manel Soriano fa una aportació d’esbrinar com treballen en “Districte
Urban “ de Poble Nou, i en parla molt bé de la seva tasca.
La Sra. Anna Mª Serra pregunta per les visites que l’arxiu fa en el centre.
La Sra. Marta Córcoles es compromet a parlar amb l’arxiu de les Corts per
organitzar la visita comentada si hi han moltes entitats interessades.
Entre tots proposen de fer la següent reunió de tarda, per veure si poden
venir la resta de les entitats.
Les diferents entitats proposen d’intercanviar-se els correus electrònics.
La Sra. Marta Córcoles al no estar totes les entitats de moment enviarà la
informació amb copia oculta per temes de protecció de dades, esperant el
permís de totes les entitats per posar els correus en obert.
L’Associació Dones de Can Deu proposa obrir-se un correu electrònic com a
entitat.

Tasques a fer:
La Sra. Marta Córcoles es compromet a enviar l’acta de la trobada a totes
les entitats
El Sr. Vicenç López i la Sra. Marta Córcoles parlaran aviat per escollir l’eina
de comunicació tecnològica.
Totes les entitats han de pensar aquelles necessitats que creuen que tenen i
a través de la nova eina ho exposaran, i juntament amb la informació que
ha recollit el Sr. Vicenç López i el que ell proposi, començarem a preparar
les formacions que seran gratuïtes.
Entre totes les entitats s’ha de decidir la temporalització de les reunions, 1
trimestral... segons calendari festiu etc..
Tot això ens ho comunicarem entre tots en quan tinguem l’eina en xarxa.

23/11/2016

ACTA 2ª REUNIÓ COMISSIÓ PARTICIPATIVA “COL·LECTIUS&CO”

Assistents
Sra. Anna Mª Serra – AECC, Catalunya contra el càncer
Sra. Blanca Xifre - Associació Espanyola Contra el Càncer
Sra. Maria Sanchez – Proartcat
Sra. Fe Escat – Associació Dones de Can Deu
Sra. Rosa Coloma – Associació Dones de Can Deu
Sra. Dolors Gallego – Associació Cultural i recreativa de les Corts
Sr. Hector Sió – Grup CHM Salut Mental
Sra. Nuria Pons – Associació Catalana de Síndrome de Fatiga Crònica
Encefalomielitis Miàlgica
9- Sr. Ramon Escales – Veus del Pirineu
10- Sra. Ester Prim – Associació cultural Nexes
11- Sr. Nil Carbó – Associació cultural Nexes
12- Sra. Anna Vilaseca – Pòrtic. Serveis psicologics per a la comunitat
13- Sr. Vicenç López – Formador, emprenedor, coworker del CREC
14- Sra. Marta Córcoles – Directora Centre Cívic Can Deu
12345678-

Horari de la trobada: de 17 h a 18:30 h

Desenvolupament de la trobada
1-Presentació de noves entitats incorporades en la segona reunió
2- El Sr. Vicenç López fa una presentació audiovisual d’una aplicació online de
comunicació i desenvolupament de projectes per tal de poder decidir entre tots si
l’acceptem i iniciem la formació específica de l’aplicació.
3- Es procedeix a la votació i entre tots es decideix que Trello serà l’app que s’utilitzarà
com a eina de comunicació entre el grup COMISSIÓ PARTICIPATIVA&CO.
4- El Sr. Vicenç López crearà l’applicació de comunicació en quant tingui els correus
electrònics de totes les entitats

5- Es comenta la primera acció del grup amb la decoració de Nadal. Es decideix que
cada entitat decorarà la seva bola nadalenca.

Aportacions i torn de paraula oberta:
-

La Sra. Rosa de l’associació de Dones de Can Deu proposa la següent acció :
Fer un mannequin en el centre.
La Sra. Maria Sánchez de Proartcat, proposa que el Rodolfo Navarrete
membre de l’entitat pugui fer la gravació.
La Sra. Dolors Gallego proposa posar un parell de dates per a que puguin
coincidir entitats en el muntatge de la decoració.

Tasques pendents:
-

-

La Sra. Marta Córcoles ha d’enviar una convocatòria DOODLE per al
muntatge de a decoració de Nadal
El Sr. Vicenç López i la Sra. Marta Córcoles decidiran quin/s dia/es es fa la
formació específica de l’app Trello.
Totes les entitats han de donar el seu consentiment i donar el correu
electrònic a la Sra. Marta Córcoles per tal que el Sr. Vicenç pugui iniciar el
més aviat possible l’aplicació. La data límit serà el 12 de desembre.
Totes les entitats han de pensar aquelles necessitats que creuen que tenen i
a través de la nova eina ho exposaran.
Entre totes les entitats s’ha de decidir la temporalització de les reunions, 1
trimestral... segons calendari festiu etc..

ACCIONS REALITZADES AL 2017

-

DECORACIÓ VESTÍBUL ST. JORDI (Idea original: Grup de Dones de Can Deu. Amb la
col·laboració de Proartcat, AECC, Associació Cultural i Recreativa les Corts)

-

ACTIVITAT A LA PLAÇA DE LA CONCÒRDIA PER SANT JORDI (Participació: Grup Nexes,
AECC, ONG Matres Mundi)

-

MANNEQUIN CHALLENGE (Participació: Grup Dones de Can Deu, Proartcat, Grup
Nexes, AECC, BCN Swing Balboa, Associació Catalana del Síndrome de Fatiga Crònica i
encefalomielitis Mialgica, Associació Cultural i Recreativa les Corts, Centro Ekd)
https://www.youtube.com/watch?v=G7wq07enk38&feature=youtu.be

-

CARNESTOLTES (Participació: Grup Dones de Can Deu, Cor Cremat)

-

DECORACIÓ DE NADAL (Idea original: Grup de Dones de Can Deu)

