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ACTA DEL CONSELL DE CENTRE DE LA FEDERACIÓ OBRERA 

 
 

Data Dimecres, 24 de gener 2018 

Lloc Sala de reunions Gran de la Federació Obrera 

Hora de 19 h a 20 h. 

 

Assistents 

convocats 

 

Carles Ros (Regidor de Cultura) 

Raül Carretero (Cap de Negociat de Cultura).   

Associació Obrera 

Colla Castellera Matossers 

Casal de la Dona 

Ass. Giravolt 

Montse del Blanco (Tècnica del Punt Jove)  

Eva Moreno (Tècnica Àrea Gestió F.Obrera) 

Absents  Colla Castellera Matossers 

Associació Obrera 

Raül Carretero 

 
 

 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. Valoració FedeFesta 2017 

3. Valoració Castanyada 

4. Valoració activitats d’hivern: 

Pessebre, Caga Tió, Celebració de Nadal 

5. Presentació de la Formació per a entitats 2018 

6. Indicadors any 2017 

7. Calendari de festius i vacances 2018 

8. Convenis de cessió d’entitats membres 

9. 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 FedeFesta 

En general es valora de manera molt positiva, qualificant-lo d’una activitat molt divertida. 

Es demanen propostes per a la Festa de aquest any, es comenta fer una obra de teatre, 

un scape room. Regidor també diu poder consolidar la Festa amb alguna temàtica que ja 

s’hagi realitzat, es valorarà.  La data proposada, seguint la tendència dels darrers anys, és 

la primera setmana de juliol. 

 

 

3. Valoració Castanyada 

Es valora de manera molt positiva, pel que fa a les castanyes cal fer més quantitat, ja que 

ve molta gent. Eva proposa fer la castanyada al pati millor, ja que queda tot molt brut 

després. 

 

 

4. Valoració de les activitats de Nadal ( Pessebre, Caga tió, Celebració de Nadal) 

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

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

les expectatives, assolint els 150 visitants, per sobre dels 120 del 2017 i dels 90 del 2016. 

D’altra banda es fa el suggeriment de fer-ho participatiu de la ciutadania i que cada 

persona portés una figura. 
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5. Presentació de la Formació per a entitats 2018 

Es presenta la proposta dels cursos d’aquest any, seran 2 en els períodes entre primavera 

i tardor. Segons enquestes realitzades al darrer any es proposen el curs: 

Infografies i el de Factures Electròniques que s’estima necessari atès la darrera normativa. 

 

6. Indicadors any 2017 

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 

aquest increment. 

 

7. Calendari de festius i vacances 2018 

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. 

Els dies susceptibles de tancament de la Federació se informarà amb un minin de 15 dies 

d’antelació perque així les entitats ho tinguin previst. També es demana a les entitats que 

avisin si tenen pensant realitzar algun pont per tenir-ho previst. 

 

 

8. Altres punts sobrevinguts 

Aula plàstica i Casal de la Dona tot bé, el problema que hi va haver va ser una cosa 
puntual. 
Giravolt comenta que van fer una actuació a Sant Vicenç i que el Ajuntament els va 
felicitar. També expliquem que volen arribar a les escoles per donar a conèixer la seva 
activitat i estan treballant en aquest sentit, la Federació també pot col·laborar en això. 
Regidor fa el suggeriment  de fer la Federació mes participativa en el poble, s’ha de mirar 
con fer-lo i aprofitar de cara el estiu el pati, ja que té molta vida. 
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I per a què així consti, se signa aquesta acta a Molins de Rei, 

 

Carles Ros (Regidor de Cultura) 

 

 
 

Raül Carretero (Cap de Negociat de 

Cultura) 

 

 

 

 Associació Obrera  

 

 
 

Colla Castellera Matossers 

 

 
 

 Casal de la Dona 

 

 
 

Ass. Giravolt 

 

 
 

Montse del Blanco (Tècnica del Punt Jove)  

 

 
 

 

               

 

Molins de Rei, a 24 de gener del 2018 


