
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT 14-03-17 

 

Assistents: 

 

David Berenguer, Marc Folch, Maite Clavo, Marina Marcian, Iolanda (AFA Viladomat) i Aida 

Leal 

 

 

Ordre del dia programat: 

 

1- Processos urgents (també amb la última petició). 

2- Llista d'entitats i col·lectius inclosa a Calàbria i processos pendents. 
 
3- Proposta sobre normatives (Preus lloguers, d'entrades i tallers) 

4- Informacions i propostes comissions, junta i treballadors. (Que seria l'habitual): 
 
    4.1: Explicació sobre el tancament econòmic del conveni 2016. 
    4.2: Explicació sobre el contracte de servei amb l'Ajuntament per els primers mesos de l'any, 
i projecte 2017. 
 

 
1.- Processos urgents 

La última petició a la que es fa referència (Gestoria Ojeda) no es tracta perquè ja es va tractar 

per via correu electrònic. 

 

Es recorda com es farà el procediment d’aprovacions de propostes urgents. Las propostes 

urgents s’aprovaran via correu electrònic per part dels representants a la Comissió Permanent 

i l’Aida serà l’encarregada de donar una resposta a l’entitat/col·lectiu, programar i fer el 

seguiment de l’activitat. 

S’especifica que la valoració de propostes urgents és una mesura de caràcter excepcional i per 

aquest motiu no tenim l’obligació de satisfer aquest tipus de sol·licituds. Es tractarà de 

resoldre-la segons les possibilitats dels representants a la Comissió Permanent. 

 

2.- Llista d’entitats i col·lectius inclosa a Calàbria i processos pendents 

Es repassa el llistat d’entitats membre de la federació així com las adherides a les diferents 

comissions. 

 

Es proposa la possibilitat de crear una categoria d’entitats que per l’interès del rol que 

desenvolupen al barri, puguin tenir una relació prioritària amb Calàbria: 

 Institucions: com el CAP de Manso, Serveis Socials del barri, les escoles, etc. 

 Projectes: com grups de treball format per persones individuals i col·lectius que 

conflueixen a Calàbria 66 com els Horteres, Cinema 66, Espai Literari, etc. 



S’acorda recordar a les entitats/col·lectius membre i potencials els drets i deures de formar 

part de Calàbria com el fet de participar activament en la gestió de les comissions, etc. Cada 

comissió determinarà la definició d’aquesta participació i com valorar-la. 

S’acorda que s’enviarà el llistat de les entitats a les comissions per revisar quines estan 

participant i quines no.  

S’acorda passar el funcionament de cada comissió a l’Aida per tal que conegui el funcionament 

de la participació, la presa de decisions, etc. 

 

3. Proposta de normatives (preus lloguers, d’entrades i tallers) 

En Marc exposa la proposta d’actualització de normatives susceptibles a aplicació. Es decideix 

que la proposta es donarà resposta per mail. Un cop acordat en la permanent es passarà a les 

comissions. 

4. Informacions de comissions, junta i treballadors 

S’exposen les novetats de les comissions.  

- Comissió arística 

La Comissió Artística comunica l’adhesió a la mateixa de cinc noves entitats/col·lectius: 

 Felicitatis Comedia 

 Barcelona Gay Men Chorus 

 The Sound Dreamers 

 Associació Spank The Baby 

 Escola Güngur 

A més, la mateixa comissió anuncia la formació de projectes/grups de treball 

específics: 

 Cinema 66 

 Teatre Calàbria 66 

 Música Calàbria 66 

 

- Comissió d’educació 

La comissió d’educació comunica una nova adhesió a la mateixa d’una entitat: 

 Associació Brain&Beer Barcelona 

 

S’exposa les línies generals del treball tècnic durant aquest mes. 

 

 



4.1. Explicació sobre el tancament econòmic del conveni 2016 

S’exposa el punt i s’explica l’estat del tancament del conveni econòmic de Calàbria 66 i el 

Districte de l’Eixample-Ajuntament de Barcelona.  

 

4.2. Explicació sobre el contracte de servei amb l'Ajuntament per els primers mesos de l'any, i 

projecte 2017 

S’exposa aquest punt. S’acorda que es difondrà la proposta de projecte per l’any 2017 que s’ha 

entregat. 

 

5. Torn obert de paraula 

S’exposen diferents punts: 

- Sol·licitud d’exposició dels Roll-ups del Grup de Turisme de Fem Sant Antoni a l’Espai 

Veïnal: des de la Comissió Permanent no hi ha cap inconvenient. Es comenta que 

l’exposició dels roll-ups no interfereixin amb les diferents exposicions que puguin 

haver. A més, el temps de permanència d’aquests roll-ups s’hauria de renovar 

periòdicament. S’acorda que, en cas d’aprovació, es revisarà aquesta demanda 

després de l’estiu. També caldrà l’aprovació de la comissió de veïnatge.  

 

- Adhesió d’una entitat a dues comissions: es considera que si una entitat està aprovada 

per una primera comissió, podrà iniciar la seva participació en una segona sense 

necessitat d’aprovació prèvia. 

 

 

Finalització a les 21:15h.  

 

 
 
 

 

 


