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ACTA DEL CONSELL DE CENTRE DE LA FEDERACIÓ OBRERA 

 
 

Data Dimecres, 14 de febrer del 2017 

Lloc Sala de reunions Gran de la Federació Obrera 

Hora de 19 h a 20 h. 

 

Assistents 

convocats 

 

Xavi Paz (Regidor de Cultura) 

Raül Carretero (Cap de Negociat de Cultura).   

Leandre Pahissa(President Associació Obrera) 

Jordi Claret (President Colla CastelleraMatossers) 

Fina Permanyer (Presidenta Casal de la Dona) 

Daniel Guerrero ( Ass. Giravolt) 

Montse del Blanco (Tècnica del Punt Jove)  

Eva Moreno (Tècnica Àrea Gestió F.Obrera) 

Absents  Jordi Claret ( Colla Castellera Matossers) 

Núria Segú Ferré ( Directora de lÀrea de Servei a les Persones) 

 
 

 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. Valoració de les activitats de Nadal ( Pessebre, Caga tió,Brindis de Nadal) 

3. Presentació dels indicadors 2016 

4. Presentació del calendari 2017 

5. Data i propostes per a la Fede Festa 2017 

6. Presentació de la Formació per a entitats 2017 

7. Estat del procés de licitació del bar 

8. Altres punts sobrevinguts 
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1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Es procedeix a la lectura i signatura de l’acta anterior.  

 

2.Valoració de les activitats de Nadal ( Pessebre, Caga tió,Brindis de Nadal) 

En general es valora de positiva el pessebre de barrufets, que ha comptat amb gran 

assistència de visitants majoritàriament de sector infantil. Tanmateix el Caga Tió ha superat 

les expectatives, assolint els 120 visitants, per sobre dels 90 del 2016. 

D’altra banda el Brindis de Nadal ha comptat també amb més participants que en edicions 

anteriors.  

 

 

2. Presentació dels indicadors 2016 

Es procedeix a la lectura i explicació dels indicadors. Les gràfiques informen d’un increment 

en el número de cessions i assistents respecte a anys anteriors. Es valora positivament 

l’ascens relatiu a les cessions dels bucs d’assaig. 

 

3. Presentació del calendari 2017 

Es procedeix a la lectura de dates festives segons el calendari aprovat per ple de 

l’Ajuntament, així com dels períodes de tancament de vacances de pasqua, estiu i nadal. 

 

En aquest punt el Regidor suggereix que, essent l’últim dia de juliol i primer de setembre 

dilluns i divendres respectivament, no té gaire sentit obrir aquests dies. S’aprova 

unànimement el tancament aquests dos dies. 

En aquest punt el Casal de la Dona sol·licita quan s’obrirà el Centre als matins, a lo qual el 

Regidor informa que està previst abans de finalització d’any l’obertura als matins els dies 

laborables, tal com era voluntat de l’Ajuntament des de l’inici de funcionament del Centre, 

per bé que encara no s’ha estipulat quin tipus d’ús es podrà fer ni si les entitats podran dur 

a terme les activitats amb la mateixa regularitat que a les tardes. 
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4. Data i propostes per a la Fede Festa 2017 

En aquest punt es fa un incís sobre la proposta de presentar el Lipdub de la Fede al Kurtinstant 

2017, tal com s’ha informat les entitats participants la setmana anterior per correu electrònic, en 

què s’ha estipulat un període de 15 dies naturals per a possibles al·legacions. 

Posteriorment s’exposa la idea de muntar un karaoke ambientat en els anys 60 o 80. La idea es 

rep positivament. 

La data proposada, seguint la tendència dels darrers anys, és el dijous 6 de juliol, tarda-vespre.  

 

5. Presentació de la Formació per a entitats 2017 

Es presenten els tres cursos de formació per tal que se n’escullin dos. Entre els més votats està el 

curs de coaching i el de comptabilitat per a entitats, en detriment del curs de “parlar en públic” 

Es programaran durant el primer i segons semestre. 

 

6. Estat del procés de licitació del bar 

S’informa que ja hi ha un adjudicat  i es preveuen obres s’iniciïn en breu i comenci l’activitat al 

mes de setembre. No obstant això, el Regidor informa que l’obertura  del bar no comporta 

necessàriament l’obertura del Centre simultàniament, per tal com funcionaran de manera 

independent. L’Ass.Obrera mostra interès per si hi haurà dinamització de l’espai de la pista amb 

ball o patinatge, a lo qual es respon que la dinamització ha estat un punt de valoració per 

l’adjudicació del bar. 

 

 

7. Altres punts sobrevinguts 

Es presenten les suggerències /queixes rebudes al Centre, que bàsicament fan referència al mal 

estat de les pissarres i a l’obertura de les aules d’estudi durant tot l’any. 

 

Sobre les pissarres el responsable de Centre informa que ja s’ha pressupostat el canvi de les 

pissarres per un model vitrificat i s’espera en breu es puguin instal·lar a les aules comunes. 

 

Pel que fa a les aules d’estudi, que han rebut valoracions molt positives, el Regidor apunta que de 

cara al 2018 està previst que la nova biblioteca pugui acollir aquest servei. De mentre, s’estudiarà 

la possibilitat d’ampliar els períodes al Centre. 
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El Casal de la Dona es lamenta que el wifi no arriba prou bé a la sala de reunions 3 on fan algunes 

de les seves formacions. Informem que el servei d’informàtics ja va fer la posta a punt perquè hi 

hagi servei de xarxa i que per la disposició de l’espai dins l’edifici i segons la quantitat d’usuaris 

que en puguin estar fent ús, la wifi es pot veure reduïda. 

 

Tanmateix, l’Ass. Obrera exposa que troben a faltar alguns imans de la seva pissarra, a lo qual 

suggerim que facin una nota instant als usuaris de l’aula que respectin les pertinences alienes. 

 

I per a què així consti, se signa aquesta acta a Molins de Rei, 

 

Xavi Paz (Regidor de Cultura) 

 
 

Raül Carretero (Cap de Negociat de Cultura) 

 
 

Leandre Pahissa(President Associació Obrera) 

 
 

Jordi Claret (President Colla CastelleraMatossers) 

 
 

Fina Permanyer (Presidenta Casal de la Dona) 

 
 

Daniel Guerrero ( Ass. Giravolt) 

 
 

Montse del Blanco (Tècnica del Punt Jove)  

 
 

 

               

 

Molins de Rei, a 14 de febrer del 2017 


