
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT 03-04-17 

 

Assistents: 

 

David Berenguer, Marc Folch, Marina Marcian, Mar Trallero, Iolanda Solé, Maite Melic (Marea 

de Mareas), Prudenci Vidal (Marea de Mareas), Esperanza Fernández (Marea de Mareas), 

Esther Vázquez (Marea de Mareas) i Aida Leal 

 

 

Ordre del dia programat: 

 

1- Mediació sobre la incompatibilitat auditori Marees-AFA Viladomat 

2- Informacions i propostes comissions, junta i treballadors 
 
3- Seguiment llistat d’entitats i col·lectius inclosa a Calàbria 
 
4- Seguiment proposta sobre normatives (preus lloguers, d’entrades i tallers) 
 

 
1.- Mediació sobre la incompatibilitat auditori Marees-AFA Viladomat 

Sobre la incompatibilitat que s’ha donat entre les dues entitats per a l’ús de l’auditori el dia 22 

de juny s’acorda: 

 L’acte de Marea de Marees es desenvoluparà al llarg del matí en l’auditori.  

 A les 16h accedirà a aquest espai l’Institut Viladomat, per a dur a terme el seu acte de 

final de curs. L’Institut es compromet a finalitzar el més aviat possible (entre les 

19:30h i les 20h). Durant aquest interval de temps que la Marea de Mareas no farà ús 

d’aquest espai, desenvoluparà la seva activitat en els espais de l’Espai Veïnal, la Sala 

Polivalent i la Sala Annexa 

 Un cop l’acte de l’Institut Viladomat hagi finalitzat es realitzarà la cloenda de l’acte de 

la Marea de Marees a l’Auditori.  

Segons el calendari de reserves d’espais, l’Espai Veïnal està reservat per l’activitat del Casal 

d’Estiu, organitzada pel Cordill. Es parlarà amb ells per tal de facilitar que modifiquin la seva 

reserva en favor de l’ajustament de l’activitat de Marea de Mareas. L’activitat del Casal d’Estiu 

seria assignada a un altre espai. 

 

S’agraeix a tots els presents la voluntat d’entesa. Abandonen la sala els representants de 

Marea de Marees a les 19:45h. 

 

2- Informacions i propostes comissions, junta i treballadors 
S’informa del procés de treball tècnic sobre el Pla de Comunicació. 
 
S’actualitza les informacions relatives a la justificació del Conveni de l’any 2016.  
 
S’informa a la Comissió Permanent sobre l’estat de les subvencions.  



 
S’informa de la reunió mantinguda amb els representants del Districte de l’Eixample i 
l’Ajuntament, en la que es van tractar les qüestions següents: 

 Pantalla de difusió d’activitats de Calàbria 66: l’Ajuntament proposa que els hi fem una 
proposta d’on volem que es situï aquesta pantalla a l’entrada de l’edifici. Un cop feta 
aquesta proposta s’estudiarà per part de l’Ajuntament. Sobre aquest tema la comissió 
artística proposa que fora bo una segona pantalla situada a la façana de l’edifici, 
buidant prèviament part de l’enreixat. En el cas que l’Ajuntament no accedeixi, la 
comissió pensaria en una altra proposta. 

 

 Proposta de bar: l’Ajuntament estudiarà la proposta. Sembla que actualment estan 
més receptius a valorar aquest tipus de propostes.  

 

 Uniformitat consergeria: sobre aquest tema es mostren receptius a aplicar un 
uniforme més informal al torn de consergeria de matí, però no a prescindir-ne de l’ús 
d’aquest element. Es proposa un pantaló negre i una camisa blanca. La uniformitat del 
torn de nit seguirà com actualment. 

 
Altres: En Marc recorda que tenim pendent tractar amb l’Ajuntament el tema de la 
identificació exterior de l’espai. Una solució viable seria una pancarta anunciant l’existència 
d’un “Espai gestionat per entitats i col·lectius del veïnat”. 
 
Comissió d’Educació  
La Comissió informa dels avanços. Tenen reunió avui mateix a les 20h. Les representants 
d’aquesta comissió abandonen la reunió a les 20:05h. 
 
Comissió de Veïnatge 
La Comissió de Veïnatge informa de les noves incorporacions: 

 Mujeres de Bangladesh 

 Federació ECOM 

 Asociación de Abogados Bolivianos 
 
Es fa referència els projectes que actualment tenen en marxa: 

 Diagnosi del veïnat 

 Formació/debat de gènere 
 
Comissió Artística 
Es presenten les conclusions del debat sobre les novetats en les normatives que es van tractar 
en la darrera reunió de la comissió (veure annexos, acta reunió del 28 de març de 2017 de la 
Comissió Artística). Val a dir que aquests acords són propostes doncs han de ser ratificades o 
no per la comissió permanent i treballades en les altres comissions. Els acords sobre aquest 
punt van ser les següents: 
 

 Es proposa pujar el topall a 10 euros per entrada a un acte.  

Això implicaria pujar el preu fix de recaptació per a la federació a actes a l’auditori (cosa 

que tipifiquem més a baix), i descartar excepcions. Implicaria un mecanisme de més 

control i informació per a propostes on es cobri entrada. (Aquest posicionament no és 

ferm, doncs no podem considerar que hi ha consens, doncs hi ha tres mails en sentit 

contrari previs a la discussió presencial, si es veu pertinent, aquest punt pot ser subjecte 

resoldre’s una votació ferma d’aquest punt en la propera reunió). 



 S’aprova la taula on es prescriu una taxa fixe per als actes que es facin a l’auditori. En 

la discussió es decideix augmentar els imports per les entades que superen el 6€. 

S’especifica que caldrà preparar un procediment adequat i efectiu per tal de cobrar aquest 

import fixe. 

La proposta seria la següent taula (comptant 100 persones), es poden fer altres càlculs si la 

transformació de la sala implica diferent aforament. En cas de taquilla inversa podríem 

comptar com entrada a 2 euros, és a dir a ingressar 10 €. 

Preu entrada % utilitzat pel càlcul Import a ingressar a C66 

1€ 5% 5€ 

2€ 5% 10€ 

3€ 5% 15€ 

4€ 7% 28€ 

5€ 7% 35€ 

6€ 7% 42€ 

7€ 15% 105€ 

8€ 15% 120€ 

9€ 15% 135€ 

10€ 15% 150€ 

 

 S’aprova la normativa respecte els tallers. 

Tallers entitats federades: 

Per qüestions d’espais no podem ser un centre on majoritàriament es facin tallers, en principi 

no estaríem interessats en realitzar tallers que es facin en altres equipaments del barri, no  es 

tracta d’esdevenir competència aprofitant que no paguem lloguer amb diners o que l’oferim 

molt bé de preu. 

 

Així doncs ens interessen tallers que aportin al projecte Calàbria 66:  

 van destinats a col·lectius específics d’interès.  

 integrats dins d’un projecte C66.  

 inèdit al barri. 

Procediment: S’haurien d’aprovar des de la comissió pertinent. 

 

Preu:  

 A valorar allò que és consideri assequible tenint en compte el cas concret pel que 

s’està oferint per part de la comissió. 

TALLER: qualsevol activitat on s’ha d’inscriure amb més d’un dia, sinó compte com activitat 

normal i està subjecte a la normativa d’activitats. 

 

Entitats incloses en la federació: 



Haurien de pagar el lloguer de la sala com sense ànim de lucre sense entrada. (es pot pagar al 

finalitzar el taller). 

Entitats no incloses en la federació com activitat de pagament, ingrés previ a l’inici del taller. 

 

 S’aprova la nova taula de preus de lloguer en els espais que la Federació té una 

cessió plena de l’espai. 

TARIFES C66 

La modificació del preu està especificada entre parèntesi. 

Entitats 
sense ànim  
de lucre 

Espai 
veïnal 

Taller1 Taller2  Taller4 Despatx Sala 
reunions 

Acte intern 15€/h 9€/h 6€/h 
(9h€/h) 

5€/h 3€/h 4€/h 

Acte obert 
gratuït 

15€/h 9€/h 6€/h 
(9h 
€/h) 

5€/h   

Acte de 
pagament 

23€/h 
(46€/h) 

10€/h 
(15€/h) 

6€/h 
(15€/h) 

5€/h 
(10€/h) 

(3€/h) (8€/h) 

Exposició 23€/set      

Particulars i 
empreses 

      

Acte intern 40€/h 15€/h 
(18€/h) 

14€/h 
(18€/h) 

12€/h 8€/h 10€/h 

Acte obert i 
gratuït 

40€/h 15€/h 
(18€/h) 

14€/h 
(18€/h) 

12€/h   

Acte de 
pagament 

45€/h 
(75€/h) 

22€/h 
(36€/h) 

17€/h 
(36€/h) 

15€/h 
(24€/h) 

(16€/h) (20€/h) 

Exposició 40€/set      

 
3- Seguiment llistat d’entitats i col·lectius inclosa a Calàbria i processos pendents 
S’acorda que cada comissió definirà uns criteris de valoració per tal de fer seguiment 
d’aquelles entitats membre de Calàbria que no estan participant de les diferents comissions o 
projectes.  
 
4- Seguiment proposta sobre normatives (preus lloguers, d’entrades i tallers) 
El contingut d’aquest punt s’ha tractat al punt “2- Informacions i propostes comissions, junta i 
treballadors”, en les informacions relatives al treball de la Comissió Artística. 
 
 
 

Finalització a les 21:03h. 

 

 
 
 



 

 


