
ACTA COMISSIÓ PERMANENT 

Assistents: Iolanda Solé, Marc Folch, Rafel Martínez, Xavier Pagès, Carolina Casajuana, Pep 

Sala, Prudenci Vidal i Marina Marcian i Aida Leal. 

Excusa assistència: Roser Agustí i Arantxa Comamala 

 

1.- INFORMACIÓ DE COMISSIONS 

Comissió de veïnatge 

- Organització: es troben amb un debat intern no resolt sobre l’objectiu de la comissió. 

De moment no han pogut extreure conclusions. Es plantegen alternatives per a 

resoldre aquest escull. 

Comissió artística 

- Incorporacions: es va incorporar l’Escola de Teatre Pokahara i AMEBA (Associació de 

Música Electrònica de Barcelona) 

- Espai Literari: proposa fer un Sant Jordi a l’Avinguda Mistral amb un escenari, en 

col·laboració amb editorials, el Mercat del Llibre, etcètera. 

- Grup de teatre: es proposa realitzar-la durant el mes de maig. Començaran a fer una 

proposta de programació a partir de novembre 

- Grup de música: volen treballar més intensament el “Dia de la Música” i incorporar a 

Calàbria com a espai en les celebracions. Es celebrarà el cap de setmana anterior al de 

Sant Joan (mes de juny) 

- Grup de Cinema: es volen centrar en la oferta de cinema i treballar en un cicle de 

cinema temàtic 

Comissió d’educació 

- Proposta de taller “Creative english”: s’exposa la proposta realitzada per Impro Social. 

Queda pendent de la definició de les activitats educatives extraescolars en el marc de 

Calàbria. S’ha constituït un grup per a fer-ho 

- Nou referent de la comissió: Arantxa Comamala 

- Es sol·licita material per a la llista de patrimoni: una fotocopiadora i un rentaplats. 

Aquest segon seria de gran utilitat per a garantir la correcta desinfecció de plats i 

coberts de nens i nenes celíacs durant en els diferents torns de l’activitat del casal. 

Enguany s’ha dut a terme amb plats de plàstic, que s’han convertit posteriorment en 

un volum de deixalles diàries importants 

 

2.- INFORMACIONS SOBRE LA GESTIÓ 

Edifici 

Consergeria: es decideix escriure una carta de suport a les figures de la Mercè i d’en Petrus. 

 

 



Conveni 

La setmana passada es va signar el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona. De moment els 

pagaments en concepte d’IVA en les factures emeses en la modalitat de contracte de serveis, 

els haurà d’assumir Calàbria. 

Canvis de titularitat al compte corrent de “La Caixa” 

Ja tenim aprovat per “La Caixa” els canvis de titularitat. La Marina, en Rafa i en Xavi ja poden 

passar a signar i a recollir les claus a la oficina, situada al c. Tamarit. 

S’acorda que l’Aida pugui obtenir claus pròpies, acollint-se a la figura de “preparadora”. Fins 

ara ha estat utilitzant les d’una altra persona. D’aquesta manera es facilitarà que pugui fer 

consultes o programar transferències periòdiques i així que no ho hagin de fer els voluntaris. 

Es recorda que les transferències que es preparin com a figura de “preparadora” no seran 

efectives si les tres persones titulars no hi donen el vistiplau amb la seva signatura. 

 

3.- INFORMACIONS DE PROJECTES 

Festa de Calàbria 66 

S’acorda la definició i tipus de suports de difusió de l’esdeveniment 

La propera reunió serà dilluns 16 a les 19h. Aida farà un correu de convocatòria. Es preveu que 

el dimecres 18 a les 18h serà l’enganxada de cartells pel barri. Per a fer-ho possible, es 

sol·licitarà col·laboració de voluntaris/es per a l’enganxada. 

Fer mailing institucional. Demanar adreces institucionals en Jordi Camps, de l’AVV.  

Pla de participació 

En els propers dies s’hauria d’iniciar la convocatòria de la primera xerrada del Pla de 

Participació. La Marina s’ofereix a fer seguiment d’aquest tema a l’Aida. 

 

4.- TORN OBERT DE PARAULA 

- Gestió documental: es necessari prendre mesures per fer un històric documental digitalitzat. 

- BTV: es proposa que vinguin a rodar el dia 6 de novembre (dilluns) a rodar les impressions i 

propostes que el veïnat pugui expressar. S’acorda fer difusió al veïnat i a les entitats per tal 

que puguin participar. La Iolanda passarà el telèfon a l’Aida per acabar de concretar l’espai on 

es pot instal·lar la furgoneta per a fer la gravació. 

 

La reunió finalitza a les 19:43h. 

 


