
Dimecres 2/12/2020, 15h  
 
ACTA #5 TAULA GOVERNANÇA CAUS COMUNITARIS  
Assistents: La Trini Solidària (Maribel, Pilar, Manoli y Yolanda)) Centre Cívic ( Youssef 
Sultan y Inma Castro) Acció Comunitària ( Isabel Roca i Mireia Albors) Serveis Socials 
(Raquel López i Marta Serra). 
 
Ordre del Dia:  
 

1. Pressupost Casal 
2. Constitució com a entitat (La Trini Solidaria) 
3. Comunicació i relació Serveis Socials i La Trini Solidaria 
4. Acords i tancament 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Pressupost 
S’ha actualitzat l’excel, en total s’han gastat ja 7119€, així que aproximadament 
queden uns 5000€. 
S’acorda gastar-los en: 

- Ordinador de sobretaula i impressora. 
- Compra de 2 ordinadors portàtils per posar a disposició de les persones que 

passen per La Trini Solidaria, per fer gestions, consultes, imprimir 
documents, etc. 

- Papereria: folis i tinta per la impressora. 
- Màquina de tallar embotit, ja que arriben peces molt grans i la necessiten per 

poder fer paquets envasats al buit i repartir a les persones. 
- Panera de Nadal: poder gastar una part del pressupost en comprar aliments 

especials que normalment no es reparteixen i donar una cistella a cada 
família la última setmana de desembre.  

- Telèfon mòbil i targeta amb dades per poder gestionar les trucades a les 
famílies que atenen des de La Trini Solidaria (actualment són 62 famílies). 
 

2. Constitució com a entitat 
Ja s’estan fent els papers necessaris per a constituir-se com a entitat, s’especifica 
que els càrrecs són simbòlics i que les decisions com a entitat seran assambleàries. 
 

3. Comunicació i relació CSS - TS 
Per tal de poder millorar les atencions del centre de Serveis Socials, es proposa 
poder creuar dades amb la Trini Solidaria per tal de veure si les famílies que atenen 
des de l’entitat també són ateses pel Banc d’Aliments, i així no duplicar i poder oferir 
el servei a altres famílies que no en reben. S’explica que és necessari l’autorització 
expressa de la família, així que s’hauria de redactar aquest document. 
 
Es proposa crear un canal de comunicació i organització entre La Trini Solidaria i els 
Serveis Socials per atendre els casos més vulnerables. S’acorda que a partir del 
gener, es treballarà en una sessió sobre mites i llegendes als Serveis Socials, canals 
per arribar, etc. Es proposa que també puguin participar les treballadores socials del 
Centre, per tal de conèixer-se entre totes. S’estableix que per comunicar-se amb la 



Raquel, s’enviarà un correu electrònic a: cssfranjabesos@bcn.cat, indicant a 
l’assumpte: Trini Solidaria.  
 

4. Acords i tancament 
La propera taula de governança serà al gener (falta establir la data). 
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