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ORDRE DEL DIA

1

1. Repàs i validació dels acords de l’assemblea de tardor

2. Tancament econòmic 2020

3. Noves entitats i adhesions*

4. Vocalies Junta 

5. Canvis en l’equip tècnic

6. Normativa aparcament bicicletes

7. Pla Sindèmia Covid19 i estratègia ACCO

8. Projectes i iniciatives de les comissions

● Café Orlandai

● Projecte Sarrià Barri Educador

● Suport a la creació

● Acords comissió feminista *

9. Torn obert  * Cal aportar documentació per aprovar



ACORDS ASSEMBLEA TARDOR 20201

Aprovació

★ Renovació de la Junta

★ Pla d’acció Covid i pressupost 2021

Seguiment

★ Projectes de la Casa (Casals Comunitaris, Gardenyes)

★ Seguiment de programació, participació i calendari

★ Acords, manifestos i adhesions

Presentació

★ Participació i espais (ComiFem, EcoCo, ComCom)



TANCAMENT ECONÒMIC 20202
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EXECUCIÓ PRESSUPOST COVID-192

● Mantenim personal i salaris

● Aturem activitat: cauen ingressos i despeses 

d’activitats, de tallers i de cessió d’espais

● Acordem congelació i rebaixa lloguer Cafè Orlandai

● Subvencions extraordinàries: per activitats cancel·lades 

a la Casa i per despeses estructurals de l’associació 

durant el confinament per la pandèmia Covid-19

● Encetem nou projecte Casals Comunitaris



...MANIFESTOS i ADHESIONS3

● Manifest #Diversitat en Lluita!
● Suport a la iniciativa Casal 1921
● Manifest Gestió Comunitària arran dels atacs a 

Saragossa i Madrid
● Carta agraïment Arcadi Oliveres
● Manifest Alumnes amb Dislèxia, perquè els i les 

alumnes no es discriminin
● Impuls mercat de pagès 2.0 de Can Calopa
● Signem la carta de centres cívics reivindicant la 

tornada de les activitats presencials
● Manifest Can Raventós de la Plataforma veïnal de 

defensa de Can Raventós
● Suport manifest Hermitage promogut per la XEC

https://diversitatenlluita.org/manifest
https://reacc.org/manifest-en-defensa-de-la-cultura-comunitaria-les-seves-gents-i-els-seus-espais/
https://reacc.org/manifest-en-defensa-de-la-cultura-comunitaria-les-seves-gents-i-els-seus-espais/
https://casaorlandai.cat/oliveres/
https://www.osoigo.com/es/neus-buisan-cabot-1-porque-los-alumnos-con-dislexia-tdah-y-otros-trastornos-estan-excluidos-de-las-ayudas-al-estudio-y-promocion-educativa.html
https://www.osoigo.com/es/neus-buisan-cabot-1-porque-los-alumnos-con-dislexia-tdah-y-otros-trastornos-estan-excluidos-de-las-ayudas-al-estudio-y-promocion-educativa.html
https://casaorlandai.cat/wp-content/uploads/2021/06/carta_retorn_ccivics.pdf
https://casaorlandai.cat/wp-content/uploads/2021/06/carta_retorn_ccivics.pdf
https://defensemcanraventos.wordpress.com/2020/09/22/manifest/
https://casaorlandai.cat/manifest-no-a-lhermitage-per-un-altre-model-cultural/


CANVIS A LA JUNTA4

Junta
Presidència - Aleix Porta
Secretaria - Elisenda Antón
Tresoreria - Elias Cabrera
Àrea de programació - Ula Roca i Maria Homs
Àrea de comunicació, participació - Jordi Roca i Aleix Porta 
Àrea de relacions exteriors - Aleix Porta
Àrea social i mediambiental - Belín Galofré i Ula Roca
Àrea de feminisme - Elisenda Antón i Núria Tarragó

Col·laboradors/es externs/nes

Àmbit estratègic: Marta Masats, Gerard Lillo i Oriol Barba

Àmbit plataformes de ciutat- Enric Capdevila
Àmbit barri - Oriol Solina 

Àmbit sostenibilitat - Cristina Junyent



ALTES I BAIXES DE L’EQUIP TÈCNIC5

David Fontanet, Josefina Pasudo, Diana de la 

Riba, Susana Sanchez

Voluntariat

Aleix Porta, David Saldaña, Elias Cabrera, 

Elisenda Antón, Jordi Roca, Aina Juanet, Belín 

Galofré, Ula Roca

Junta

Tito Baraldes, Núria Solina, Pau matas

Tècnics d’activitats

Jesús Mestre, MªJosep Rosanas, Gerard Sardà

T. Comunicació i Dissenyadors gràfics

Gloria Quinga

 Servei de neteja

Albert barris* 

Servei de manteniment

    Natalia Oliete

    Direcció

    Joan Pons 

    Gestió econòmica 

    Isabel Vicente

    Programació i dinamització

    Clara Drudis

    Comunicació i formació

    Maria Bascompte** / Xavi Querol

    Cessió d’espais

    Agnès Llopis** / Laia Calderón* / 

Joan Sentís*

    Informació, recepció i voluntariat

Stephanie Pimet / Conxita Gili

Talleristes***

 * Contracte a jornada parcial   ** Baixa IT   *** Fix discontinu



Estrenem aparcabicis al pati6

Ja el tenim! Aquest any estrenem 

aparcabicis!

Per garantir la seva correcte 

utilització, les usuàries de 

l’aparcament de bicicletes haurien 

de respectar unes normes mínimes, 

senzilles i bàsiques, de 

comportament.  

Per aquesta raó s’ha redactat 

aquesta normativa d’ús que ara us  

proposem per la vostra aprovació



Estrenem aparcabicis al pati   6

Proposta de normativa d’ús de l’aparcabicis

1. Aquesta aparcament és per a bicicletes, bicicletes plegables i patinets

2. L’aparcament és per a ús exclusiu de les usuàries i col·laboradores de la Casa Orlandai.

3. L’horari d’utilització de l’aparcament coincidirà amb el de la Casa Orlandai. 

L’aparcament no es podrà utilitzar mentre Casa Orlandai romangui tancada.

4. La Casa Orlandai no es fa responsable en cap cas dels possibles desperfectes o 

inL’accés fins a l’aparcament i cap al carrer s’haurà de fer acompanyant la bicicleta o 

patinet a peu i en cap cas pujat a sobre d’ella.

5. La capacitat màxima és de dos bicicletes per a cada U invertida. Per motius de 

seguretat no es podran deixar més bicicletes, ni ubicar-les en cap altre lloc de l’edifici. 

Si les places estan ocupades es recomana usar l’aparcament que hi ha enfront a 

l’estació de FGC.

6. cidències que es puguin produir a les bicicletes o als accessoris/objectes vinculats a 

elles. No hi haurà cap vigilància especial ni serà una tasca específica del punt 

d’informació.

7. En cas d’activitats que ho necessitin els organitzadors de les mateixes podran 

restringir temporalment el seu ús.



Pla Sindèmia Covid197

● Pla Sindèmia Covid19:

ACCIÓ Estat a juny 2021

1.1.A.1 Vocalia d’un/a MOVI permanent a les juntes Modificat

1.1.B.4. Obertura de les Juntes a convidats en el punt 0 Fet

1.4.A.1. Creació un GrupACCO amb tots els socis i sòcies que vulguin formar-ne part (a Whatsapp o Telegram) En procés

3.2.A.4. Impuls del projecte de Casals Comunitaris, tant a l’interna de l’ACCO com en relació amb el territori i amb les iniciatives de barri Fet

3.3.A.1. Aprofitament de l’Espai Gardenyes com a espai segur per a trobades ii per realitzar activitats d’entitats del barri (recuperar idea de l’Àgora) Pendent

1.1.B.1. Creació d’una Junta Ampliada on convidar, representants de comissions, treballadors, entitats, projectes i cicles (bimensual, substituint a una Junta) Fet

1.1.B.2. Inclusió a la Junta els projectes de la casa (Espai Gardenyes, Banc del Temps, Eco Social i Solidària) Modificat

1.2.A.1. Realització d’una assemblea plenària d’associacions per reforçar l’executiva per tal d'adaptar i renovar el conveni a la contingència actua Pendent

1.4.A.2. Realització d’Assemblees plenàries trimestrals amb ordre del dia participat Fet

1.4.A.3. Creació de grups de treball temporals amb un responsable per pensar idees per tractar temes puntuals que s'han d’adaptar a la nova situació: temes 
tècnics, territori, formats de programació, edifici, etc. Pendent

2.1.A.2. Iniciació de relació entre els equipaments i les entitats d’acció cultural del barri i el districte explorant plegats possibles línies de col·laboració Fet

2.1.B.1. Generació d una proposta de programació col·laborativa i coordinada que pugui afavorir tant l’artista com les entitats organitzadores Fet

2.1.B.2. Impuls de programacions d’activitats que vinculin a més d’un equipament o centre cultural per tal d’adquirir més presència col·lectiva i enfortir el relat Pendent

2.2.A.1 Realització d’exposicions i actes a les façanes i el pati de la Casa Pendent

2.2.B.1. Creació d’un grup de treball encarregat de pensar nous formats i ús d’espais en era covid Pendent

3.1.A.1. Fer un mapa de relacions del barri per la Covid Pendent

3.1.B.1. Reimplicació en els espais de participació per proposar punts i temàtiques per tractar a la Taula d’Entitats i a la Taula d’Entitats de Casals Comunitaris Pendent

3.2.A.2. Creació d'un espai de cures i solidaritat (ofereixo/demano) al web Pendent

3.2.A.3. Reimpuls del projecte del banc del temps, tot vinculant-lo amb les necessitats de la situació actual Pendent
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● Pla Sindèmia Covid19:
1.2.A.2. Presència rotatòria de les entitats en la junta i altres espais participatius (comissions, grups de treball, etc.) Pendent

1.3.A.2. Acolliment i facilitació d’espais de cura entre i per a socis, voluntaris i tècnics si sorgeix la necessitat Pendent

2.1.A.1. Potenciació de la feina iniciada al novembre amb l’Ateneu l’Harmonia, Ateneu 9barris, La Lleialtat i El Pou de la Figuera En marxa

2.1.C.1. Realització de càpsules formatives a les residències amb el recursos disponibles en els àmbits de comunicació i distribució En marxa

2.1.C.2. Realització de tallers de mentoria en què interconnectar els diferents projectes promovent la cooperació i l’aprenentatge entre les companyies En marxa

2.1.C.3 Creació d’una pestanya al web amb un històric de les companyies que realitzen el seu projectes de residència i creació a la Casa (dossier artístic, 
imatges, enllaços, etc) donant més visibilitat a les companyies i al projecte Pendent

3.1.B.2. Impuls d’espais i vies de comunicació per a compartir dubtes i mesures a adoptar amb entitats i equipaments veïns En marxa

1.1.B.3. Creació d’una vicepresidència Pendent

1.3.A.1. Generació d’espais d’expressió socials i culturals en actes interns i de programació de la Casa Pendent

1.4.A.4. Realització d’un podcast mensual amb novetats de la Casa i associativa Pendent

2.3.A.1 Realització de podcast mensual sobre l’actualitat Orlandai, on les entitats, les xarxes de les que es forma part, les novetats del barri i el dia a dia de la 
casa es puguin presentar Pendent



… i Estratègia ACCO7

"Quant no sabem a quin port ens dirigim, tots els vents són desfavorables" Séneca. 

● Context: 

● Ens mantenim en una incertesa, això sí, decreixent. Però potser de cara a la tardor, 

la situació pandèmica ja estarà més aclarida. 

● L'elaboració d'un pla estratègic és una oportunitat per a incrementar la 

participació en el projecte, tal i com va passar en l'anterior procés. 

● Proposta: 

● Externalitzar l'elaboració del pla estratègic. Cost econòmic

● Octubre: Junta mixta i oberta per a iniciar la reflexió estratègica i el PA2022

● Desembre: dinàmica, al voltant de l’assemblea

● Febrer: tancament Pla Sindèmia, aprovació Pla d’acció 2022 i esborrany PE en 

l’assemblea d’hivern.

● Abril: aprovació del pla estratègic i del pla d'acció 2022 en assemblea extraordinària, 

aprofitant la festa de l'aniversari.



Nous projectes: Suport a la Creació8

● CONTEXT. D’on venim i a on anem

● CONVOCATÒRIA D’ACCÉS. 

● ÀREES DE SUPORT DINS LA CASA ORLANDAI 

● VINCLES: CASA – COMPANYIES – TERRITORI 

● RETORN



Nous projectes: Acords comissió feminista8

● Aposta per fomentar el lideratge femení (compromís de 

treballar per assolir el mín. del 50% de programació amb 

lideratge femení)

● Visibilització de dades en clau feminista:

○ Espai fixe en el Programa trimestral a partir de la tardor

○ Protocol de visibilització en espectacles, cicles i tallers



TORN OBERT9

Gràcies i seguim!


