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ACTA ASSEMBLEA CALÀBRIA 66 

20.12.2017 

ASSISTENTS: 

 Xavier Pagès (Espai SI Prize) 

 Marc Folch (Espai SI Prize) 

 Toni Oller (Associació Talia Olympia) 

 Joan Bordetas (Associació de Veïns de Sant Antoni) 

 Miquel Derch (The Sounddreamers) 

 Josep Guzmán (The Sounddreamers) 

 Fina Llorea (Kantikipugui) 

 Carolina Casajuana (Kantikipugui) 

 Dora Arana (Asociación Cultural Iberoamericana Scorza) 

 Margarita Parés (Altres) 

 Magalí Quevedo (Asociación Cultural Iberoamericana Scorza) 

 Manel Pérez (Fem Sant Antoni) 

 Xavier Bernad (Marea de Marees) 

 Xàbius Caballé (Fem Sant Antoni/Cor de Ponent) 

 Roser Agustí (El Cordill) 

 Marisa Díaz (Marea Pensionista) 

 Domiciano Sandoval (Marea Pensionista) 

 Diosdado Toledano (Comissió Promotora Renda Garantida) 

 Maite Melich (Marea Pensionista) 

 Antoni Lucchetti (Marea de Marees) 

 Iolanda Sole (Associació Talia Olympia) 

 Maite Clavo (Espai Debat) 

 Paco Sánchez (TraCe) 

 Mar Trallero (AMPA Ferran Sunyer) 

 Marisa Cordero (Espai Debat) 

 Carmen Pallarol (Espai Debat) 

 Joaquim Juan (Espai Debat) 

 Bernat Hernández (Sindicat de Musics) 

 Jordi Mateu (AMPA IES Lluch) 

 Josep Maria Sala (vocal C66) 

 Marina Marcian (presidenta C66) 

 Rafael Martínez (tresorer Calàbria 66) 

 Eva De Francisco (tècnica C66) 

 Aida Leal (gerència C66) 
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PUNTS A L’ORDRE DEL DIA:  

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Es realitza una lectura resumida dels acords recollits a l’acta de l’assemblea anterior, 

celebrada el 20 de setembre de 2017. S’aprova l’acta sense incloure esmenes. 

 

2. Presentació del pressupost de l’any 2018 

En Rafa, tresorer de Calàbria 66, explica el balanç econòmic del període gener-setembre, 

previ a la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona. El superàvit és de 

2.554,11€, amb una previsió d’uns 1.000€ en concepte de retorn de l’IVA. Els números 

són provisionals, ja que l’exercici econòmic global del 2017 no està tancat, i el separem 

en dos tipus de comptabilitats: una prèvia a conveni (període gener-setembre) i una 

associada al conveni signat amb l’Ajuntament de Barcelona que es va signar a l’octubre 

(període octubre-desembre). 

Es presenta el pressupost de 2018 en partides molt genèriques. El detall es presentarà 

en els propers mesos, ja que també hi ha qüestions pendents de tancar. Entre d’altres, 

una relacionada amb la partida de recursos humans. L’any 2018 es preveu una baixa de 

maternitat de l’Aida durant uns mesos, que pot influir en que la partida de recursos 

humans es pugui desviar de l’actualment previst.  

Diversos participants en l’assemblea plantegen com es preveu realitzar la substitució 

quan arribi el moment, si amb substitució o amb un repartiment de tasques i hores entre 

els altres dos treballadors. Es comenta que actualment no hi ha cap decisió pressa, però 

la intenció és poder incorporar a una persona per a realitzar la substitució, ja que no és 

viable fer un repartiment de tasques entre els dos treballadors restants (per perfils com 

per volum de feina). Pel que fa a la decisió sobre la persona que realitzarà la substitució 

en el seu moment es prendrà de la manera més col·legiada possible. 

En Toni Oller planteja la possibilitat de que les donacions fruit de l’ús de l’auditori puguin 

anar separades de la comptabilitat comuna. Si es pot plantejar així, es podrien fer 

inversions a interessants per a la Comissió Artística. Es respon que s’estudiarà. 

Es proposa des de la Junta i equip tècnic, que un cop la comptabilitat de 2017 estigui 

tancada, s’enviarà un e-mail anunciant-ho i les persones que estiguin interessades 

podran rebre la informació econòmica detallada. 
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3. Presentació i debat de projectes de Calàbria 66 i la seva inclusió en el pressupost de 

l’any 2018 

Es presenta el punt. Es resumeix el contingut de cada projecte, l’import total del mateix 

i l’import sol·licitat pels promotors a Calàbria 66. 

1.- Dia de la música 2018: projecte per a posar en marxa actuacions en directe a 

espais com bars o espais públics, fent-lo coincidir amb les ja anomenades festes 

d’estiu del barri. 

2.- Diumenges de teatre: projecte en marxa per formar un públic consistent i 

estable a C66. 

3.- Festival de música i bones practiques: és l’evolució d’un festival que ja es 

duia en marxa, el Tòtum Revolutum. Es concentrarà tot en un cap de setmana. 

Els músics serán contractats com a treballadors de l’àmbit artístic, per tant té un 

cert component reivindicatiu. 

4.- Horteres de Sant Antoni: aquest projecte està centrat en l’hort urbà que 

estem posant en marxa. 

5.- Maleta de cinema: aquesta proposta prové d’una extraescolar que es va 

aprovar durant l’any 2016 en el marc de la Comissió d’Educació i no va ser viable, 

per manca d’inscripcions. És un taller per infants per tal de motivar en el gaudi 

del cinema. 

6.- Tinc un amic de paper: activitat per fomentar l’hàbit de la lectura entre els 

joves al barri. Des de la Comissió d’Educació s’ha valorat com a interessat però 

s’ha instat a l’entitat promotora a fer alguns canvis per adaptar-los a la realitat 

juvenil. 

7.- Casals (primavera, estiu i hivern): activitat de temps de lleure per a infants 

del barri. 

8.- Sant Jordi al barri: en col·laboració amb el Mercat Dominical (entre d’altres), 

es proposa organitzar una jornada festiva per la Diada a l’Avinguda Mistral. 

9.- Taller extraescolar de circ: activitat adreçada a infants sobre la temàtica de 

circ. És una activitat que ja s’està duent a terme en l’actualitat. 

10.- Cinema 66: projecte en funcionament des d’aquest any 2017. Es proposa 

combinar cicles temàtics de llargmetratges i curts, vinculant a diversos 

col·lectius. 
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11.- Cicle de xerrades i debats: activitat concreta per aquest any proposada per 

l’Associació de Veïns, amb motiu del seu 50è aniversari. Es planteja fer una 

xerrada setmanal amb un contingut atractiu a l’auditori. Aquestes xerrades es 

duran a terme durant el mes de març. 

12.- La Troiana: mostra de teatre del barri, ja en marxa des d’aquest any 2017. 

S’han plantejat incorporacions de nous col·lectius adherits a Calàbria 66, com per 

exemple TraCe. La propera edició es durà a terme el mes de maig. 

13.- Gent gran activa: projecte per a dinamitzar el col·lectiu en qüestió que ja fa 

ús de Calàbria donant espai per a desenvolupar les seves motivacions. Això és 

combinarà amb la introducció de les tecnologies d’informació com edició de 

vídeos, entre d’altres. 

14.- Petit concert solemne: la proposta és dur a terme un gran concert de corals 

del barri/vinculades a Calàbria 66 i algunes d’altres barris. 

15.- Littledreamers: projecte coral adreçat a nens/nenes de 9 a 13 anys del barri 

amb cançons proposades per ells versionades a Coral. La idea és que el grup sigui 

de 12 a 20 nens/nenes. 

Es conclou el punt fent referència a que els projectes, així com la materialització del seu 

pressupost, s’acabaran debatent i perfilant en el marc de les comissions. 

 

4. Pla participació 

Es presenten les noves dates per a començar el procés de reflexió, després de Festa 

Major per finalitzar-lo a finals del mes de maig. Es convidarà a participar a altres espais 

de gestió cívica. S’aprofita per repassar més concretament la temàtica de cada sessió, a 

grans trets. 

Sessió 1: Què som? Parlem de la gestió cívica (15 de febrer) 

Sessió 2: Organitzem-nos! Construïm més i millor Calàbria 66 (15 de març) 

Sessió 3: Organitzem-nos! Construïm més i millor Calàbria 66 (12 d’abril) 

Sessió 4: El territori i les nostres relacions (10 de maig) 

Sessió 5: Conclusions finals (31 de maig) 
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5. Renovació de la plana web 

Es comenta com ha anat aquest procediment, en el marc del grup de treball convocat. 

La persona a la que se li ha encarregat aquesta feina com a professional és el Bernat 

Freixes. Es poden consultar els treballs que ha realitzat al web: 

http://imaginaunaweb.com/  

 

6. Grup de Comunicació 

Es repassa la dinàmica del grup de treball d’aquest grup i les necessitats en relació amb 

la cobertura comunicativa de les activitats. Es convida a totes aquelles persones 

interessades, a que puguin participar en el grup de  treball. 

 

7. Subvencions a l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2018 

Es recorda que s’ha publicat la convocatòria de subvencions per activitats en els barris i 

districtes a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. L’inici de la presentació comença el 28 

de desembre de 2017 i finalitza el 25 de gener de 2018. S’anima a participar de les 

diferents sessions informatives sobre aquest tema, convocades pels diferents ens. Si fos 

necessari i viable, s’oferirà una sessió a Calàbria 66 per les entitats/col·lectius 

interessats. 

Enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions  

 Bases de la convocatòria 

 Llibret de la convocatòria 

 Sessions informatives 

 

8. Gestió de l’edifici 

S’explica que el concurs per la gestió de Calàbria 66 ja està tancat des de fa un parell de 

setmanes i que l’actual empresa gestora, Valoriza, no s’hi ha presentat. Per tal de poder 

treballar les deficiències que actualment tenim en l’edifici (en relació a instal·lacions, 

com a gestió de personal, etcètera), la Comissió Permanent ha presentat al Districte la 

valoració que Calàbria 66 fa de la gestió, tot i que par aquest any no influirà perquè les 

bases de la licitació ja han estat convocades prèviament. També s’explica que es pretén 

http://imaginaunaweb.com/
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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fer gestions per tal de tenir comunicació directe amb Patrimoni, propietari de l’edifici. 

S’intentarà agendar una reunió amb Patrimoni per parlar sobre la gestió de l’edifici. 

En relació amb l’Auditori es fa referència a l’estat de la qüestió. S’han mantingut unes 

darreres converses amb el Districte i es conclou que no s’avançarà en aquest tema fins 

que no rebin més queixes del veïnat. 

 

9. Punt Òmnia 

S’explica que Xarxantoni no continuarà amb la licitació del Punt Òmnia, ja que l’entitat 

es dissol a finals del mes de desembre. Donada aquesta situació, la federació va estar 

interessada en presentar per no perdre aquest important punt de dinamització de 

l’espai i del barri.  

Es comenta que s’ha entregat tota la documentació el 13 de desembre i es preveu que 

la resolució serà a finals de gener. A la convocatòria es demanava que l’entitat licitadora 

acredités una certa solvència econòmica i tècnica de tres anys. Calàbria 66 aquest criteri 

no el podia complir objectivament, ja que la seva creació està datada en un temps 

inferior al temps estipulat. Per tal de resoldre aquest escull, s’ha presentat a la 

convocatòria avalada per una segona entitat que pot demostrar aquesta solvència 

tècnica i econòmica, en cas de que Calàbria fes fallida. Aquesta entitat és la ONG De Veí 

a Veí. 

 

10. Llistat de compres 

Es comenta la proposta de compres a realitzar en els darrers dies de l’any amb 

l’aprovisionament, de l’any 2016, de 1.800€. S’ha mirat de tenir en compte les 

demandes de les diferents comissions. Els materials que no hagin quedat recollit en 

aquest llistat, es poden sol·licitar a Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona per a que 

ens els puguin proveir durant l’any 2018, si són aprovats. 
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11. Torn obert de paraula 

Petició a participar a la Comissió Permanent 

Fem Sant Antoni sol·licita la seva participació a la comissió permanent. Se li explica com 

funciona la permanent i el tipus de representants que es poden incorporar a la 

participació de la Permanent.  


