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ACTA ASSEMBLEA CALÀBRIA 66 

28.09.2017 

 

ASSISTENTS: 

 Marina Marcian Espai Debat i Junta 

 Iolanda Solé   Teatre Talia Olympia  

 Joaquim Juan  Espai Debat 

 Maite Clavo  Cinema 66 i Espai Debat 

 Carmen Pallarol Espai Debat 

 Maica Duaigües Poemes al Nas de la Lluna 

 Carolina Casajuana Coral Kantikipugui 

 Marisa Cordero  Espai Debat  

 Silvia Varas  Asociación Cultural Iberoamericana Scorza 

 Guillermo Rodero Asociación Cultural Iberoamericana Scorza 

 Enric Feriu  Marea Blanca Catalunya 

 Diosdado Toledano Comisión Promotora RGC 

 Ramón Franquesa Marea de Mareas 

 Toni Oller  Teatre Talia Olympia 

 Sheila Pine  Proyecto Shakty 

 Maite Melich  Marea Pensionista 

 Francesc Bernad Marea de Mareas 

 Miquel Navarro  Assemblea de Joves de Sant Antoni i Totikap 

 Xavi Pages  Espai SI Prize 

 Jaume Alcántara Grup Matraka 

 Rafa Martínez  De Veí a Veí 

 Miquel Derch  Sounddreamers 

 Pep Sala  Associació de Veïns 

 Marc Folch  Espai SI Prize 

 Laia Vinent  UEC 

 Jorge Varas  Asociación Cultural Iberoamericana Scorza 

 Mar Trallero  Espai Debat 

 Pep Guasch  Veí 

 Aida Leal  Treballadora Federació d’Entitats Calàbria 66 

 Eva de Francisco  Treballadora Federació d’Entitats Calàbria 66 
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ORDRE DEL DIA PROGRAMAT 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

2) Presentació de la memòria i el balanç econòmic de l’any 2017 

3) Presentació del projecte i pressupost econòmic de l’any 2018 

4) Presentació de la proposta de reflexió conjunta entorn al Pla de Participació 

5) Presentació de la informació sobre la Festa d'Aniversari de Calàbria 66 de l'any 2017 

6) Convocatòria de la propera assemblea del mes de desembre 

7) Torn obert de paraula 

 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Donat que l’acta va ser enviada per e-mail, s’acorda no tornar a llegir-la i s’aprova sense incloure 

esmenes. 

 

2) Presentació de la memòria i el balanç econòmic de l’any 2017 

S’explica que la signatura del conveni s’ha anat endarrerint (per diversos motius com a canvi de 

Junta de Calàbria 66 i canvi de referent a Districte), la qual cosa ens ha portat a signar contractes 

menors amb Districte. Aquest contractes impliquen el pagament d’un 21% d’IVA i una pèrdua 

pressupostària de  7.734,21€. 

Per fer front a aquesta pèrdua, es proposen diverses opcions: 

- Demanar una subvenció directa 

- Organitzar un crowdfunding 

- Recórrer al superàvit generat per alguns projectes (circ) 

Es decideix signar el conveni tal com està plantejat per Districte i continuar reclamant els diners 

perduts. No s’inclouen esmenes i s’aproven la memòria i el balanç econòmic de 2017. 

 

3) Presentació del projecte i pressupost econòmic de l’any 2018 

Es presenta el pressupost econòmic de l’any 2018. No s’inclouen esmenes i s’aprova. 
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Respecte als projectes associats, es proposen els següents criteris: 

- Han de ser congruents amb els objectius de Calàbria 66. 

- Han d’estar oberts a la col·laboració de més d’una entitat o col·lectiu i/o oberta a veïns. 

- S’ha de tendir a fer projectes autogestionats. 

Es presenta una proposta per treballar i aprovar aquest projectes: 

1. Grups de treball: proposta i disseny del projecte. 

2. Durant el mes de novembre, cada comissió estudiarà el suport a les propostes. 

3. La comissió permanent farà una proposta conjunta incloent el pressupost. 

4. L’assemblea de desembre decidirà respecte els projectes i pressupost. 

 

4) Presentació de la proposta de reflexió conjunta entorn al Pla de Participació 

Es proposa la realització de 5 sessions de trobada i debat entre octubre i febrer per reflexionar 

sobre el Pla de Participació de Calàbria 66.  Serà un procés obert a les entitats i col·lectius però 

també al veïnat. 

Els objectius d’aquestes sessions son: 

- Conèixer i intercanviar experiències d’aquest i altres barris 

- Resoldre dubtes i debatre  

- Acordar conclusions i dur-les a terme  

Proposta de temes i calendarització: 

 Sessió 1: Què som? Parlem de la gestió cívica (octubre) 

 Sessió 2: Organitzem-nos! Construïm més i millor Calàbria 66 (novembre) 

 Sessió 3: Organitzem-nos! Construïm més i millor Calàbria 66 (desembre) 

 Sessió 4: El territori i les nostres relacions (gener) 

 Sessió 5: Conclusions finals (febrer) 

 

5) Presentació de la informació sobre la Festa d'Aniversari de Calàbria 66 de l'any 2017 

El programa de la festa està gairebé tancat. Es convocarà una reunió per acabar de coordinar els 

actes, la difusió i les tasques pendents. Es recorda que les persones i entitats que no participen 

amb un espectacle també poden col·laborar d’altres formes (repartiment de cartells al barri, 

muntatge de taules pel menjar...). 
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6. Ratificació de la incorporació membres informals de la Federació. 

Es ratifica la incorporació dels membres informals de la Federació que han anat aprovant les 

diferents comissions des de la darrera Assemblea General: 

 Acadèmia Plàstic 

 AMPA CEIP Els Llorers 

 Associació Abogados Bolivianos 

 Associació Mujeres de Bangladesh 

 BGMC-Barcelona Gay Men Chorus 

 Can 70 

 Escola Güngur 

 Federació ECOM 

 Felicitatis Comedia 

 Fundació ICEERS 

 Sindicat de Músics (SMUC) 

 Swing Spank the baby 

 The Sound Dreamers 

6) Convocatòria de la propera assemblea del mes de desembre 

Es proposen diverses dates per la propera assemblea: última setmana de novembre, primera 

quinzena de desembre... La data definitiva es comunicarà més endavant. 

7) Torn obert de paraula 

Miki explica que les reunions de Festa Major ja han començat i convida a totes les entitats i 

persones a participar-hi. La propera reunió es celebrarà el dia 18 d’octubre a les 21h als locals 

de l’Associació de Veïns. Les persones interessades poden demanar més informació a 

l’Associació. 

Laia presenta el projecte del hort. Qualsevol persona interessada pot participar-hi. Es pot 

contactar amb el grup a través del e-mail horteresdesantantoni@gmail.com 
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