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ACTA Assemblea 2020

27 de febrer, 18.30 h. Planta Uno (L’Hospitalet)

Assistents de la junta i equip tècnic: Andreu Garrido, Maria Thorson, Jordi Soler com
a representants de la junta directiva i Anna Domínguez com a gerent i representant
de l’equip tècnic.
Assisteixen a l’assemblea un total de 23 persones comptant amb la junta directiva i
l’equip tècnic.
Anna Domínguez: Benvinguda i inici de l’assemblea
Dóna la paraula a Tomás Guido, director de Planta Uno, espai cultural gestionat per
Trànsit projectes que acull l’assemblea d’enguany.
Tomás Guido: Planta Uno és un espai cultural obert a acollir propostes. Entre d’altres,
ofereix residències per a Gestors Culturals (no co-working), que tinguin projectes i els
vulguin desenvolupar. És un espai d’assaig-error per a provar de desplegar diferents
projectes de la mà de propostes externes. No tenen web ni xarxes socials, no són
programadors, són un espai per acollir propostes d’altri.
Anna Domínguez: recorda que després hi ha el Peccata Minuta.
Maria Thorson. Lectura de l’acta de la darrera assemblea, destacant l’acord de la
pujada de quota d’enguany, vigent a partir d’aquest 2020.
Jordi Soler. Repàs i presentació del Tancament econòmic 2019. Ingressos més
elevats del previst en formacions (molt d’èxit de la formació de gènere) i
contractació de projectes com ara el de Barcelona Activa. També s’han
aconseguit subvencions més altes de les que estaven previstes.
Andreu Garrido destaca que des del 2016 l’Associació ha vist incrementada la
dotació de la subvenció d’agents articuladors, coincidint amb l’esforç de l’entitat
per trobar-se amb els representants polítics. En aquest cas, amb la consellera de
cultura a qui es va anar a presentar l’associació.

Jordi Soler, dins del Tancament, també destaca els estalvis en personal d’oficina,
deguts als canvis en l’equip, i el fet de que la despesa del projecte web finalment
s’imputarà en dos anys i no en tres com estava previst.
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També es destaca que hi hagut un increment important en la partida pressupostària
del XOC ja que el projecte va anar creixent en ple procés de producció.
Tot i les desviacions, les despeses han estat les previstes però els ingressos han estat
majors, en part gràcies a l’obtenció d’una licitació ofertada per Barcelona Activa,
en la què ens hem encarregat d’oferir un programa formatiu a les entitats culturals
de barri de Gràcia.
Anna Domínguez destaca també la participació d’alguns socis en la realització del
XOC, com ara Gerard Calderon, assistent a l’assemblea.
Repàs de les activitats de 2019 a càrrec d’Anna Domínguez, Jordi Soler i Andreu
Garrido.
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Formacions, on ens hem intentat distanciar d’altres tipus de programes
formatius.
Nova edició de la jornada Enllaç
La cultura a debat. Debats sobre programes en cultura entorn de
convocatòries electorals. Es parla de l’èxit de convocatòria que hi va haver
en el projecte de Cultura a debat per les eleccions municipals del 26 de
maig, sobretot a Barcelona, amb l’auditori de l’Ateneu Barcelonès ple. Es
destaca que cal seguir amb la línia engegada de col·laboració amb la resta
d’entitats sectorials (Hi han participat 10 entitats).
Sergi Díaz proposa que tan bon punt es convoquin les eleccions, caldrà
confirmar data i espai, a través d’algun grup de treball on s’incorporin
persones sòcies que estan interessades en el tema. Qui tingui interès en
participar d’aquest grup ho ha de comunicar a oficina.
Jornada XOC. Projecció del vídeo resum de la jornada 2019, que va tenir lloc
el 15 de novembre a la Nau Bostik de Barcelona. La idea era fer una jornada
més participativa, des de la base, amb nous formats que involucressin des de
la comissió que va conceptualitzar la jornada fins a les persones assistents
(unes 150). Unconferences, taules Fishbowl, presentacions de projectes, i fins i
tot un espectacle…
Donat el bon funcionament, la Comissió de
Desenvolupament Professional amb l’aprovació de la Junta, han decidit
realitzar la jornada anualment però amb un format més petit.
Projecte de Mentoria: consolidat després de la primera edició al 2018, aquest
2019 s’ha fet la segona convocatòria, acollint a més persones i atenent a
més peticions de professionals que busquen un reciclatge a través de també
persones sòcies que s’ofereixen per a fer aquest acompanyament
professional. La propera convocatòria s’obrirà a l’abril-maig, qui vulgui
aplicar hi haurà de fer dins del termini establert.
Identitat professional. Ara formem part d’un grup de treball de la FEAGC, a
un grup de treball sobre definició professional, on l’APGCC intervé per a
intentar treballar com podem enfortir la conceptualització de la professió, a
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través de diferents trobades. El 30 de març hi ha prevista una jornada a
Toledo per presentar els resultats del grup de treball a la que assistirem.
Al 2019 hi havia la previsió de realitzar una taula sectorial amb algunes de les
associacions sectorials amb les que tenim més contactes. Per temes
d’agenda, no es va poder realitzar una primera reunió a finals d’any i es
recuperarà el projecte per aquest 2020.

Pressupost 2020
Jordi Soler presenta el Pressupost 2020, a mig camí entre el pressupost i el
tancament de 2019, amb tres conceptes destacats: increment de les quotes (per
tant, càlcul de l’ingrés de quota a l’alça), l’import final de liquidar la nova web i la
nova edició del XOC (ara anual)

Els projectes de 2020 es resumeixen per manca de temps
La Junta recorda que aquest mes de desembre hi ha relleu de junta i que per tant
queda oberta la recepció de candidatures, a través de comunicacions (a partir de
l’abril) sobre unes sessions informatives de cara a consolidar nous projectes de junta.
Canvi d’imatge i web. Presentació de la nova imatge i la nova plataforma web de
l’Associació, a través d’una petita explicació i un vídeo.
Precs i preguntes
Durant el transcurs de l’Assemblea hi ha la intervenció de tres persones sòcies sobre
els diferents temes que s’han tractat.
Dotació de les subvencions
Lluís Bonet fa una aportació sobre l’esforç de justificació de subvencions i el que
suposa demanar-ne una, a canvi de les baixes quantitats que ens donen, com és el
cas de la subvenció de la Diputació de la que només rebem 3.000 euros tot i que
ens cedeixen l’espai. Proposa parlar amb l’administració pertinent per mirar de
fer-los conscients del cost humà que suposa per a una entitat/associació per
després donar aquest baix import i que valorem si no seria convenient renunciar a la
subvenció com un acte reivindicatiu
Debats electorals
Lluís Bonet proposa encarar els següents debats també parlant una mica sobre el
que s’ha promès i no s’ha fet, enlloc sobre el que es promet per al futur.
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Pep Marès proposa fer-ho però en en positiu,és a dir valorar el : què si ha fet
l’oposició però destacant el què falta per fer.

Serveis a mida
Lluís Bonet fa l’observació de mirar si estratègicament les formacions a mida surten
a compte o no, caldria valorar el cost a nivell d’oficina.
Comunicació
Lluís Bonet fa una aportació sobre la comunicació, on diu que ell pràcticament no
s’assabenta del que fa l’Associació, que ell no entra a la web i que si no li arriba la
informació no s’assabenta. Proposa que es canviï l’assumpte dels butlletins.
Andreu Garrido comenta que els butlletins de l’associació tenen un percentatge
d’obertura molt gran i Letica Martin, tècnica de comunicació, comenta que
actualment estem en procés de canvi per poder detectar els interessos de les
persones sòcies i poder segmentar les comunicacions.
Raül Carretero, comenta que ell ha vist molt de canvi des d’un parell d’anys cap
aquí en la comunicació i valora positivament la tasca que s’està fent en aquest
sentit
Es dona per finalitzada l’Assemblea a les 20:00 h.

Maria Thorson
Secretària

