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ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 

7.06.2018 

 

Assistents: 

Marina Marcian, Carmen Pallarol i Joaquim Juan (Espai Debat), Jordi Amela (Espai SI Prize), 
Gabriel Moese (RedPhone Events), Marisa Cordero (Memòria Històrica), Empar Góngora 
(Intentant teatre), Gilma Arévalo, Ismael Fanlo, Jorge Varas, Guillermo Romero i Elsa Jaracho 
(Scorza), Ernesto Nieto i Silvia Suárez (Espai Literari), Mercè Hernández (ECOM), Elena Gisbert 
(MirArte), Susana Larriba (Talia Olympia), Maite Melich (Mareas), Isabel Pons (AIEC-ADICAE), 
Paco Sánchez (TraCE), Elva Tenorio (Resistència Clínic, Marea Blanca), Miquel Derch 
(Sounddreamers), Teresa Turró (De Veí a Veí), Jesús Fabá (Fem Sant Antoni), Manel Perez Arró 
(Fem Sant Antoni i Associació Veïns), Joan Bordetas i Pep Sala (As. Veïns), Carmen Alonso 
(AMPA Joan Miró), Bernat Hernández (Sindicat de Músics SMAC!) 

Excusen assistència: Maica Duaigües (Poemes al Nas de la Lluna,  Pokhara i Mehetab Haque 
(Dones de Bangladesh) –ha de sortir abans que comenci l’assemblea-.  

 

 

ORDRE DEL DIA PROGRAMAT 

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

2) Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria i el balanç econòmic de l’any 2017 

3) Presentació i aprovació, si s’escau, del projecte i el pressupost econòmic de l’any 2018 

4) Aprovació, si s’escau, de la incorporació de noves entitats a la Federació 

5) Elecció dels membres de la Junta de la Federació 

6) Presentació i validació, si s’escau, de les conclusions del Pla de Participació “Construeix 
Calàbria 66” 

6) Torn obert de paraula 
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1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

No s’inclouen esmenes i s’aprova l’acta anterior. 

 

2) Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria i el balanç econòmic de l’any 2017 

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

Carmen proposa portar a la propera reunió Permanent el pressupost detallat del Punt Òmnia. 

 

3) Presentació i aprovació, si s’escau, del projecte i el pressupost econòmic de l’any 2018 

No s’inclouen esmenes i s’aproven el projecte i el pressupost econòmic de l’any 2018. 

 

4) Aprovació, si s’escau, de la incorporació de noves entitats a la Federació 

S’aprova la incorporació de les entitats: 
 Mujeres de Bangladesh 
 Indian Cultural Centre (si en unes setmanes presenten la documentació que falta) 

 
 

5) Elecció dels membres de la Junta de la Federació 

S’aprova que els càrrecs de la Junta siguin ocupats per: 

 Presidència: Jordi Amela i Casals (Espai SI Prize)  
 Secretaria: Susana Larriba Adell (Associació Pro Teatre Talia Olympia) 
 Tresoreria: Rafael Martínez Buñuel (De Veí a Veí) 
 Vocalies: Josep Maria Sala Piera (AVV de Sant Antoni), Manel Pérez Arró (AVV de Sant 

Antoni), Carmen Alonso Díez (AVV de Sant Antoni), Xavier Pagès Liébana (Espai SI 
Prize) 

 
6) Presentació i validació, si s’escau, de les conclusions del Pla de Participació “Construeix 

Calàbria 66” 

Es presenta la proposta d’objectius i principis rectors elaborats a les sessions “Construeix 
Calàbria 66”. 

Es debat el document i s’aproven els següents canvis: 
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- Redacció antiga: “Conformar-se en un espai de reunió per a la reflexió sobre els 
processos de canvi del barri i per a treballar, de forma comunitària, propostes de 
millora.” 
 
Redacció nova: “Conformar-se en un espai de reunió per a la reflexió crítica sobre els 
processos de transformació del barri i de les necessitats de les persones que hi viuen, 
per a generar, de forma comunitària, accions de canvi i millora”. 

 

- Redacció antiga: “Proximitat. La constitució de l’espai veïnal va lligada a la necessitat 
de respondre a les inquietuds del Barri de Sant Antoni. La personalitat de l’espai és 
complexa i va més enllà del territori ja que es mantenen relacions tant fora com dins 
del mateix barri.” 
 
Redacció nova: “Proximitat. La constitució de l’espai veïnal va lligada a l’objectiu de 
respondre a les inquietuds i necessitats del Barri de Sant Antoni. La personalitat de 
l’espai és complexa i va més enllà del territori ja que es mantenen relacions tant fora 
com dins del mateix barri.” 
 
 

- Redacció antiga: “Desenvolupar  la gestió ciutadana incidint en els àmbits educatiu, 
artístic i comunitari”. 
 
Redacció nova: “Desenvolupar  la gestió ciutadana incidint en els àmbits educatiu, 
artístic, social i comunitari” 
 

Amb aquest canvis, s’aprova el document. 

 

7) Torn obert de paraula 

Silvia: ¿Se puede permitir la esponsorización? Propone explorar esta opción.  

Es planteja que aquesta opció s’ha de debatre i valorar de forma conjunta per no caure en 
contradicció amb els valors de Calàbria (Toni). Es reconeix la necessitat de presentar un 
projecte per oferir als possibles espònsors (Joan). No valora que sigui adequada una 
esponsorització general de Calàbria –per evitar que s’associés l’espai amb una marca concreta. 
Però puntualment pot ser positiu i, de fet, ja es fa (Marc). Es proposa que les entitats que 
formen part de Calàbria paguin una quota abans de recórrer a empreses externes (Marina). 
Planteja la necessitat de crear projectes conjunts a llarg termini, on normalment és més fàcil 
demanar esponsorització (Bernat). Possibilitat de que la gent col·labori de forma particular 
com a “amic/amiga de Calàbria” (Iolanda). Es proposa crear un grup de treball sobre opcions 
financeres.  


