
                                                                                                             
ACTA  

Sessió de feina CAC Palma 

 

Data: 14.03.2018 

Hora: 18 a 20.30 h 

Lloc: Espai Rentadors  

 

Ordre del dia previst:  

-          Presentació de Bauma, col·lectiu que guanyà la convocatòria que ens ajudarà i 

acompanyarà per treballar com estructurar-nos internament... 

-          Informació i debat sobre la noticia que va aparèixer diumenge passat als 

mitjans, en relació a l’antiga presó de Palma.  

- Repassar i revisar en grup un guió que hem anem preparant (en contacte amb Jordi 

Boldú, ponent de les Jornades de co-gestió) per tal de treure una convocatòria oberta 

de rebuda de projectes per tal de dur a terme des del més aviat possible fins el proper 

juny o primeres setmanes de juliol. Com varem acordar amb una dotació per aquesta 

convocatòria de 20.000 euros. 

-          D’altres (començar a pensar propostes per unes noves jornades formatives, 

etc.) 

Assistents: Veure full de registre d’assistència adjunt 

 

Desenvolupament de la sessió:  

 

1. S’inicia la sessió de feina amb la presència i presentació de BAUMA, la cooperativa que 

realitzarà l’acompanyament del grup CAC. Informant en quin punt està el procés i 

quina és la intenció de la dinàmica de treball que posaran en marxa. Es proposa com a 

data provisional d’inici de l’acompanyament dia 28 de març de 2018. 

2. A continuació Sebastià Mascaró informa de la posició de la DG d’Arts Visuals i 

Programes Públics referent a les notícies publicades el cap de setmana del 10-11 de 

març a distints mitjans de comunicació sobre el col·lectiu “Som sa presó”. No és un 

col·lectiu activat de les institucions, és una iniciativa ciutadana.  

- Els assistents consideren interessant conèixer i trobar-se amb aquest col·lectiu per tal 

de valorar quina posició prendre com CAC Palma, en aquest sentit es proposa 

conctactar amb “som sa presó”. S’acorda fer-ho.  

 

3. Es reprèn el tema de la convocatòria de contractació de projectes vinculats al CAC 

Palma, es parla tant de la forma com dels requisits i aspectes que haurien de tenir els 

projectes que es contractin.  

- Hi ha una unanimitat per a que les arts visuals siguin la base de tots els projectes i per 

a que tots necessàriament aportin pel procomú i per un retorn social clar.  

- Es debat sobre la necessària incidència o no de que els projectes reverteixin o no 

sobre el grup CAC. 

 

 



                                                                                                             
 

 

 

 

- Es proposa també que es tanqui aquest debat dia 28 de març i s’obri el període de 

presentació de projectes a principi d’abril. 

- El tècnic municipal demana definir el grup CAC per decidir sobre pressupost, selecció 

de projectes o la presa d’altres decisions de forma transitòria fins que el grup hagi 

decidit la seva pròpia governança. Com a fita per ser part part del grup CAC Palma 

s’estableix haver participat de la meitat més una de les sessions de treball.  

- Per manca de temps no es tanca aquest punt i es proposa que es faci un guió inicial de 

la convocatòria a validar pel grup on line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Umbert Salas 

DG Arts Visuals i Programes Públics 


