
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT 27-04-17 

 

Assistents: 

David Berenguer, Marc Folch, Marina Marcian, Iolanda Solé, Pep Sala i Aida Leal 

 

Excusen: 

Jordi Mateu, Maite Clavo i Mar Trallero 

 

 

Ordre del dia programat: 

 

1- Comiat d’en David Berenguer 

2- Estat econòmic  
 
3- Informacions i propostes comissions, junta i treballadors 
 
4- Torn obert de paraula 
 

 
1.- Comiat d’en David Berenguer 

En David exposa els motius del perquè deixa professionalment el punt Òmnia gestionat per 

XarxAntoni. Queda pendent la incorporació d’una nova persona per a dinamitzar el punt. 

 

2- Estat econòmic 
S’informa del retorn de la part acordada del conveni de l’any 2016 subscrit amb l’Ajuntament 
de Barcelona. Es comenta que la proposta de conveni per aquest any 2017 tot just acaba 
d’arribar aquesta setmana i encara no s’ha treballat. La diferència en relació amb aquest any 
és que serà de durada bianual.  
 
Resta pendent el pagament dels sous als treballadors Marc Folch (període gener-febrer) i 
David Berenguer (període gener-abril).  
 
3- Informacions i propostes comissions, junta i treballadors  

 Comissió de Veïnatge 
La representat de la comissió trasllada  que els participants de la mateixa en la darrera 
reunió qüestionen que es facin activitats extraescolars adreçades a infants als espais 
de Calàbria 66. Consideren que l’espai idoni (i que s’hauria d’aprofitar més que en 
l’actualitat) són les instal·lacions escolars del barri. De forma unànime, la Comissió 
Permanent considera que és positiu seguir oferint activitats adreçades a infants en els 
espais de Calàbria 66, ja que fomenten la convivència i altres espais alternatius de 
relació per aquest col·lectiu al barri. A més, convida a altres usuaris i usuàries de 
diferents edats a conèixer i participar de l’equipament de Calàbria 66, i per tant, a 
incorporar-se al projecte.  
 

 Comissió de Artística 
En la darrera reunió es va aprovar l’adhesió de l’Acadèmia de DJs Plàstic. 
 



En relació amb la Mostra de Teatre es valora molt positivament tenir una relació 
directe amb Cotxeres-Borrell així com pel cicle de teatre habitual de Calàbria. 
 

 Comissió d’Educació 
L’Arantxa serà la coordinadora del cicle de xerrades entre les AMPAs i AFAs per tal de 
coordinar temes d’interès que pugui 
 
Modificació de normatives 
El document proposta d’actualització de normatives (incloent l’apartat específic per 
l’acollida de Tallers a Calàbria) ha estat acceptada en la comissió artística i per la 
comissió de veïnatge. Queda pendent el debat i la validació (si s’escau) per part de la 
comissió d’educació.  
 
S’acorda que tots els tallers seran validats per les comissions corresponents així com 
les excepcions, en el cas que sigui valorat així. 

 
4- Torn obert de paraula 
Res a afegir. 
 

Finalització a les 20:45h. 

 

 
 
 

 

 


