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Alfons, Isis, Berenice (PDC i Espai Ambiental)
Carolina tejon (Centre Cívic)
Sara Alcaraz (Generalitat)
Marta Carrera (AVV)
Idoia Parera (Aula Ambiental)
Mireia Catasus (Ajuntament, SAC)
Asun Lloret (Casal de Barri Espai 210)
Geles Martínez (CAP Sagrada Família)

S’excusen: Alex, Olga Bastidas, Georgina Comas

1. Pressupostos i previsions 2023
Adjuntem documentació amb pressupostos.

● Sobre el 2022 es comenta:
- Pressupost encara provisional, falta tancar projectes i fer factures
- % estructura de cooperativa: personal administració, coordinació… i altres (gestoria,

coworking…). Es manté un 11% - subves accepten un 15%

● Sobre el 2023 es comenta:
- 2023 - pujar hores Alfons i Alba
- Novetats laborals:

- Totes treballadores a indefinides per no crear desigualtats. Berenice passa a
indefinida. 3% del sou mantenir per si hi ha indemnització.
- Espai Ambiental cobrirà el 100% del salari en cas de baixa. Si hi ha substitució hi
haurà més costos.
- Per aquests dos motius cal fer una previsió d’ingressos que cobreixin
(eventualment) aquestes despeses.

- Per arribar a la proposta intermitja o elevada, caldrà demanar més subvencions. Ja es
presentarà subve al departament de Feminismes i Generalitat. També s’està mirant
patrocinadors. A la coope hi ha debat sobre qui pot aportar, no és el mateix La Caixa que
empreses que estan al barri.
- Dotació del PDC no cobreix el mínim de nòmines i estructura. Demanar subves ens implica
temps de gestió i a més ens penalitzen perquè ja demanem diners per PDC. La reivindicació
per al proper cicle és que es cobreixi des de l’aportació del PDC

S’informa sobre possibles fonts de finançament:
- Casal de barri pot informar sobre convocatòries que van sortint.
- COSPE surt 2023. Però justificar que no hi ha recursos i que no se solapa amb PDC. Es
pot parlar per mirar-ho millor.
- Entitats i serveis es podrien fer càrrec de finançament d’alguns projectes, però això no
sempre passa.
- Asun informa: Espai 210 entrarà en prova pilot de Casals Comunitaris. Tindran aportació
econòmica per fer projectes. Potser d’aquests ingressos es pot fer aportació per algun
projecte de PDC. Per exemple, formació per a treballadores de la llar, que s’està fent al
Casal, o el projecte Intercanvis.



2. Organització Jornades 2023

● Objectius:
Compartir i celebració
Identitat i pertinença
Espai participatiu per propostes
donar-se a conèixer al barri - altres espais?
intercanvi entre els que estem treballant al PDC
Espai de cures, coneixe’ns bé, cohesió
donar a conéixer reivindicacions - més de cara a exterior?

Acord: compartir, celebració, identitat, pertinença, cures

● Public
mixte: matí professionals-membres, tarda població - 2 espais diferents
gent que participa ja a projectes
altra gent del barri
Participants/membres del PDC
La Plaça amb aquesta idea si hi ha energia

Acord: prioritzar acte “intern” i si hi ha energia aprofitar el projecte de “La Plaça” per
mostrar cap a la ciutadania.

● Forma
Extern: 2 espais: obert a ciutadania més lúdic (teatre, fàcil, visual…) // mapa emocional
mostrar el proces que s’ha viscut
Intern:
lúdica, jugar, ballar
interactiu
Vinculada a identitat
Obra: assaig com espai de vinculació, també diagnosi
proces continu amb varies trobades
Que totes les taules puguin participar
mural
un resultat que sigui participatiu: poder expressar què estan veient

Acord: donar importància al procés i que aquest sigui un espai creatiu i participatiu
(el mateix grup motor). Aquest GM fa de vincle amb altres espais del PDC i barri per
nodrir la “creació” amb diferents aportacions. L’acte final també ha de ser participatiu

● Qui organitza? Com?

Es crearà un grup motor:
- seguint aquestes premises, decideix com fer el procés
- va a veure les diferents taules + coordinadora d’entitats
- va als diferents grups de participants



- que en el grup motor hi hagi també representant d’entitats no profesional, entitats de
la coordinadora

- PRIMERA TASCA DEL GRUP MOTOR: Quines preguntes fariem a les taules?

Qui s’apunta?
Tècniques del PDC, Espai210, Aula?, Sara (Gene) + proposem a les taules

● Amb quin finançament
Finançament extra Ajuntament (Mireia ho demana)

3. Taula Institucional
S’acorda que es farà la convocatòria per part d’Espai Ambiental. Si pot ser el 24 de
novembre, sinó al següent trimestre.

4. Altres infos
- A les 12:30 es farà la reunió acordada amb l’Ateneu
- No se sap res sobre quan arribarà el material inventariable demanat. Potser a finals

d’any.
- El decidim dona problemes. Estem valorant si és útil o no. Afegirem el link a la

signatura.


