
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DE VEÏNATGE 

Data: Dimarts 3 d’abril de 2018 

Lloc:Sala de reunions 

Assistents: Manel (Fem Sant Antoni), Marc Folch, Carme (Espai Debat), Maite (Mareas), Dora 

(Mareas), Paco (TraCE),  Isabel (AICEC-ADICAE), Teresa (Veí a Veí) 

Ordre del dia: 

- INFORMACIONS CALABRIA 66 

1. Elecció president/a de la Federació/ Renovació Junta 

2. Sustitució Aida 

3. Construeix Calàbria 

 

- ALTRES  

 

 

INFORMACIONS CALABRIA 66 

1- Elecció President/a / renovació Junta 

L’actual presidenta (Marina) ha de deixar la presidència per incompatibilitat amb el càrrec de 

Consellera de Districte. Cal que, quan abans millor, surti una persona voluntària per ocupar el 

seu lloc (preferiblement dona). També estaria bé que sortissin voluntaris/es per renovar els 

càrrecs de la Junta. Per normativa tant el president/a com les persones que ocupen els altres 

càrrecshan de pertànyer a una entitat Federada però si hi han ganes i voluntat d’exercir les 

funcions hi ha els mecanismes per fer-ho viable. 

 L’elecció de president/a i la nova Junta es votarà en Assemblea Ordinària o Extraordinària 

depenent dels tempos (Seria ideal fer-ho ràpidament en Assemblea Extraordinària però si ens 

apropem a la data en que s’ha de convocar l’Assemblea Ordinària la votació ja s’encabiria allà) 

De moment la única persona que s’ha ofert per assumir algún dels càrrecs és en Jordi Amela de 

la comissió artística (Totum) 

 

 



2- Substitució de l’Aida 

Es preveu que l’Aida agafarà la baixa pels volts de maig: 

- 1 mes aproximadament  de baixa temporal prèvia a la maternitat. 

- 4 mesos de baixa per maternitat 

- 1 mes de lactància 

- Vacances 

El cost per a Calabria 66 d’aquesta substitució seria d’uns 4.500€, despesa no assumible ara 

mateix per la Federació. El proper dilluns 9 d’abril Permanent triarà entre una de les següents 

tres alternatives que fins el moment s’han proposat: 

a) La gestoria proposa fer a la persona que s’incorpori 3 contractes diferents per a cobrir 

el temps que hi sigui (en diferents etapes). D’aquesta forma el cost total es reduiria a 

1700€. 

Aquesta proposta té com a inconvenients la dificultat d’explicar-li a la persona que 

s’incorpori que serà contractada tres vegades i algunes opinions que dubten sobre si 

aquesta opció és ètica i/o legal. 

 

b) El Marc i l’Eva (personal actualment contractat per la Federació) proposen la següent 

opció: 

-  S’ofereixen a assumir mínimament  tasques de comptabilitat pròpies de l’Aida 

ampliant 5 hores cadascú el seu horari durant el temps que l’Aida estigui de baixa 

temporal prèvia a la maternitat. 

- Contractar algú els 4 mesos que duri la baixa per maternitat amb un contracte de 

duració determinada i oferir-li un contracte parcial a 30h per cobrir la lactància i 

les vacances. 

El cost total amb aquesta opció seria de 500€ 

 

c) En Toni , a partir dels seus coneixements de relacions laborals, ha fet una proposta 

intermitja que tindria un cost total d’uns 3000€ aproximadament. 

 

 



3- Construeix Calàbria 

Amb una periodicitat d’un cop al mes aproximadament s’estan duent a terme sessions per tal 

de repensar el funcionament general de Calabria 66 i redefinir els mecanismes i  

estructuresd’organització que utilitzem per tal de millorar. El model actual deriva dels temps 

en els que les diferents entitats i associacions treballaven conjuntament per constituir la 

Federació però les necessitats actuals d’organització exigeixen repensar-ho. Les sessions estan 

obertes a tothom. Cal que assisteixi el major nombre de persones possible  per a què puguem 

construir Calabria entre tots/es. 

Fins el moment han tingut lloc dues sessions. A la primera van venir convidades dues 

organitzacions semblants a la nostra per tal d’explicar-nos com funcionen. A la segona es van 

començar a treballar els objectius (que s’han sintetitzat en tres), la missió i la visió de 

Calabria66. Via correu es farà arribar a tothom un document que ho recull tot. 

La propera sessió està programada pel proper 26 d’abril a les 19:00H. Es començarà a treballar 

el tema de les estructures de funcionament. 

 

ALTRES 

Aquest punt s’ha abordat de manera espontània intercaladament amb els altres punts de 

l’ordre del dia.  

- La Maite (Mareas) informa que el proper dissabte 7 d’abril (de 11:00H a 13:30H), amb 

motiu del Dia Mundial de la Salut, hi ha convocat un acte a la Plaça Sant Jaume per tal 

de reivindicar “el dret a la Sanitat” i que “la Sanitat és de tots” i denunciar que “La 

precarietat en Sanitat mata”. Encoratja a tothom a que hi anem. 

 

- March Folch informa  que la Federació  s’ha adherit a la Campanya reivindicativa “NO 

CALLAREM” per la llibertat d’expressió i que s’ha organitzat un acte a Calabria 66 el 

proper dimecres 11 d’abril a les 18:00H en el qual es duran a terme diferents accions 

com una representació teatral dirigida pel Marc, un corner on es convidarà a tothom 

que vulgui  a expressar-se lliurement, etc... 

 



- Es comenta que un cop a la setmana, els dijous de 17:00H a 19:30H hi haurà un punt 

d’informació sobre la renta Garantida. En Manel apunta i es valora positivament que 

cada dia pugui haver-hi un punt informatiu sobre diferents temes. 

 

- La propera reunió de la Comissió de Veïnatge s’agenda pel dia 3 de maig a les 19:00H. 

 

 


