
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT 05/03/2018 

Marina (Junta), Carme (Veïnatge), Xavi (Junta), Roser(Educació), Pep (Junta), Rafa (Junta), 
Carolina (Artística), Aida (Treballador), Marc (Treballador). Després s’incorpora Arantxa 
(Educació) 

Mar (1, a) 

Toni (2, b) 

 

Ordre del dia 

1. - Informacions i propostes de les Comissions 

a) Taller extraescolar de circ (s'adjunta  document) 
b) Proposta "Cant Coral i Veu"-Comissió Artística 
c) Proposta pel dia de la música (Ho presentarà Xavi Prize) 

 

2.- Construïm Calàbria 66! 

3.- Posicionaments comunicatius públics (Vaga 8M i altres) 

4.- Informacions treballadors 

5.- Altres 

 

Acord i informacions: 

1.- 

a) Circ: Donades les últimes circumstàncies respecte el taller de circ informa que s’ha arribat a 
un acord per tal d’augmentar el sou del tallerista a uns 20€, això suposarà una despesa de 
240€ per a Calàbria 66. Al tallerista a canvi se li demana implicació amb la gestió i en la 
promoció. Alhora es marca un mínim de 10 inscrits per a la continuïtat de l’extraescolar al 
setembre. Es farà un esforç i la previsió per difondre les extraescolars. 

Es ratifica l’acord, especialment pel fet de mantenir el taller en unes característiques 
semblants pel que fa a les famílies que han confiat en el projecte . 

Es demana que el tallerista vingui un dia a la comissió d’educació. 

Per tal d’evitar més malentesos i compartir capacitat de decisió del projectes’aprova donar la 
opció de que hi hagiun referent per a cada projecte, amb qui es compartiran les informacions 
recents i s’inclourà si cal prendre decisions urgents referides al projecte. 

 

b)Prizevinilofestival: Donat que es un projecte que implicarà ocupació extensiva d’espai i que 
al ser un esdeveniment gran, es presenta aquest projecte a la Comissió permanent. Aquest 
consta d’una fira de vinils, on es convidarà a les parades i botigues del barri. Aquest 
esdeveniment s’emmarcaria en els dies de la música (15, 16 i 17 de juny), sent així 



l’esdeveniment que s’oferirà des de Calàbria 66. Aquesta fira anirà acompanyada d’una 
exposició de materials sobre l’antiga sala Price i la seva història musical. També està previst 
que sigui una activitat familiar, amb espais i activitats per a infants. Tot i estar proposat per 
una entitat de Calàbria 66 es pagaria un lloguer doncs hi haurà moviment de diners. Els 
números de l’esdeveniment seran compartits.  

S’acorda fer la fira proposada. 

Es mirarà de renegociar les dates l’exposició del professor de pintura del’escola d’adults per tal 
de que es pugui acompanyar la fira de l’exposició sobre la sala Price. 

 

c)Taller de cant coral i veu:  

S’acorda que no es programi aquest taller tal i com està plantejat per incompatibilitat amb el 
projecte Calàbria 66 tal i com està reflectit al reglament intern en l’apartat de normativa 
referents a tallers. Normativa  que segueix el principi de que Calàbria 66 no es defineix com 
espai on s’hi programen tallers, reservant aquesta opció a tallers o cursos assumits dins de 
projectes de Calàbria 66, dirigits específicament a un públic d’interès o que el contingut que 
s’ofereixi sigui clarament innovador respecte al que s’ofereix al barri. 

Per a programar aquest taller caldria la complicitat d’un grup de treball o de més d’una entitat, 
per exemple seria viable si des de les corals es donar suport a aquesta iniciativa. A part caldria 
aclarir el preu per assistir al taller. 

 
2.-Construïm Calàbria  
 
El primer va ser introductori i va venir gent de fora. El que es va veure que a la segona ha de 
ser més enfocada i potser no cal que vingui gent de fora. 
 
Es planteja fer una sessió de treball centrats en objectius, principis i valors.  Dijous 22 de març 
de 19 a 21h. Segona sessió de 5 totals, màx. 6 (1 per mes). Acabar ratificant el procés en 
assemblea.  
 
Fer esment aquell dia a objectius, principis i valors.  
 

 

3.-Vaga feminista  i posicionaments públics: 

En motiu de la vaga feminista es resolt tancar, aquest 8 de març, l’espai veïnal i anul·la totes 
aquelles activitats programades possible. Alhora també s’acorda realitzar i difondre un 
comunicat breu adherint-nos a la jornada de vaga de 24 hores. 

També es convoca un columna per sortir plegades de Calàbria 66 a les 17:30. 

S’acorda, per motius d’horari, compartir el comunicat de la Crida, i discutir-ne si ens adherim o 
no. 

 



4.-Informacions de treballadors/es: 

Per motius de temps, no s’exposen ni es discuteixen, aquestes informacions i les resolucions 
que calguin es faran mitjançant mail. 

 

5.-Altres: 

Reunions ronda st Antoni: 

Hi ha entitats que hi van de forma particular, aquestes ostentaran si s’escau la representació 
de Calàbria 66 i compartiran allò que considerin oportú amb la resta d’entitats i col·lectius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


