
Acta	  Assemblea	  Calàbria	  66	  
9	  de	  juliol	  de	  2015	  

	  
	  
	  
	  
S’obre	  l’assemblea	  extraordinària	  de	  Calàbria	  a	  les	  20:30h	  al	  Racó	  de	  Cultura	  
(viladomat	  78)	  	  
	  
En	  gris	  ordre	  del	  dia	  i	  informació	  entregada	  abans	  de	  l’assemblea.	  	  
En	  negre	  i	  tipografia	  més	  gran.	  Coses	  a	  afegir	  de	  l’assemblea.	  	  
	  
	  

I. ESTAT	  ACTUAL	  RESPECTE	  AL	  DISTRICTE:	  
1. Proposta	  de	  Conveni	  de	  Cessió	  que	  ens	  ha	  fet	  Districte.	  Llegir-‐lo	  i	  sotmetre’l	  a	  aprovació.	  

Passos	  que	  hem	  seguit.	  
	  
PUNT	  DEL	  CONVENI	  QUE	  CONSIDEREM	  CONFLICTIU	  
	  
Pàg	  3.	  1ª	  PROPOSTA	  DE	  CONVENI	  	  

Aquests	   operadors,	   juntament	   amb	   la	   Comissió	   Calàbria	   66,	   disposen	   d’una	   sèrie	   d’espais	   d’ús	  
compartit,	  que	  són	  indicats	  a	  continuació:	  

	   1.	  	  Planta	  Primera	  

	   1.1	  Sala	  Polivalent	  

	   1.2	  Aula	  Compartida	  

	   2.	  	  Planta	  Segona	  

	   2.1	  Sala	  d’Actes	  -‐	  Auditori	  

	   3.	  	  Planta	  Tercera	  

	   3.1	  Espai	  tècnic	  de	  veu	  1	  

	   3.2	  Cabina	  de	  control	  

	   3.3	  Espai	  tècnic	  de	  veu	  2	  

a. L’ús	  dels	  espais	  enumerats	  anteriorment	  es	  regirà	  per	  les	  normes	  
bàsiques	  que	  estableixi	  l’Ajuntament,	  d’acord	  amb	  el	  principi	  de	  conciliació	  
dels	  interessos	  dels	  organismes	  i	  entitats	  que	  s’ubiquen	  a	  l’edifici	  per	  tal	  de	  satisfer	  les	  
necessitats	  d’ús	  de	  totes	  elles	  d’aquests	  espais	  compartits.	  

	  
2. Demandes	  nostres:	  gestió	  de	  l’espai	  escènic,	  entrada,	  bar,	  piano...	  
3. Trobada	  amb	  Districte	  per	  conveni	  de	  cessió.	  
4. Demanda	  de	  conveni	  de	  projecte	  i	  dotació	  de	  recursos.	  

	  



Es	  comenta	  que	  els	  següents	  passos	  serà	  aconseguir	  el	  control	  de	  la	  Graella	  per	  
donar	  total	  preferència	  a	  lo	  veïnal	  enfront	  l’Ajuntament.	  Es	  concertarà	  un	  visita	  
abans	  d’estiu	  amb	  el	  Districte.	  	  
	  
El	  proper	  conveni	  es	  tornarà	  a	  consultar	  amb	  l’Assemblea.	  (Annex	  I:	  1era	  proposta	  
de	  conveni)	  	  
	  
L’Ajuntament	  	  aportarà	  el	  piano	  que	  vam	  demanar,	  en	  teoria	  de	  mitja	  cua.	  	  
	  
II. CALENDARI:	  
1. Calendari	  d’obertura	  i	  gestió	  que	  ens	  ha	  transmès	  el	  Districte	  a	  la	  visita.	  

	  
Les	  obres	  van	  amb	  retard.	  Preveuen	  l’obertura	  de	  la	  planta	  baixa	  a	  mitjans	  de	  
setembre	  i	  l’auditori	  encara	  trigarà	  un	  mes	  més.	  	  
	  
Després	  de	  la	  visita,	  les	  entitats	  Culturals	  que	  han	  anant	  informa	  que	  hi	  ha	  molt	  
equipament	  que	  sembla	  que	  no	  està	  previst.	  	  	  
	  
Es	  proposa	  que	  facin	  una	  llista	  conjunta	  amb	  tot	  el	  que	  han	  vist	  que	  manca	  i	  totes	  
les	  consultes	  tècniques	  que	  necessitin	  saber.	  	  
	  
	  
III. ESTAT	  ACTUAL	  RESPECTE	  A	  LES	  PROPOSTES	  D’ENTITATS,	  COL·∙LECTIUS,	  VEINS	  I	  VEÏNES:	  

1. Llistat	  de	  propostes	  
2. Esborrany	  inicial	  quadre	  d’ocupació	  dels	  espais,	  a	  treballar	  amb	  persona	  professional.	  	  
3. Reglament	  intern	  –	  criteris	  bàsics	  	  

	  
ANNEX	  II	  :	  s’adjunten	  els	  documents	  amb	  les	  previsions	  que	  s’han	  fet	  pel	  
moment.	  	  
	  
IV. TRAMITS	  FEDERACIÓ	  D’ENTITATS:	  

1. Estat	  dels	  tràmits:	  Generalitat,	  hisenda,	  NIF.	  	  
2. Acompanyament	  experts	  del	  CAB/Torre	  Jussana	  	  	  

a. Desenvolupament	  del	  projecte	  
b. Reglament	  del	  règim	  intern	  	  

	  
La	  documentació	  ja	  està	  presentada	  estem	  a	  l’espera	  de	  la	  Resposta	  de	  la	  
Generalitat.	  	  
	  
Experts	  del	  CAB	  de	  Torrejussana	  ens	  faran	  un	  acompanyament	  tant	  del	  
desenvolupament	  del	  projecte	  com	  del	  reglament	  d’ordre	  intern.	  El	  proper	  15	  de	  
Juliol	  el	  tenim	  la	  primera	  trobada.	  	  
	  
V. COMPTES	  FEDERACIÓ	  	  

	  
1. Aportacions	  despeses	  Federació.	  	  

	  



Hi	  ha	  diverses	  entitats	  que	  estan	  pagant	  les	  despeses	  inicials	  (registre,	  paper,	  
etc.).	  Es	  convida	  a	  les	  entitats	  que	  vulguin	  i	  puguin	  a	  també	  aportar	  per	  aquestes	  
despeses	  inicials.	  	  
	  
VI. PROPOSTA	  D’INAUGURACIÓ	  POPULAR	  SETEMBRE-‐OCTUBRE	  

1. Qui	  s’apunta?	  	  
	  
Es	  proposa	  fer	  una	  festa	  d’inauguració	  de	  Calàbria	  al	  carrer.	  Es	  convida	  a	  totes	  les	  entitats	  a	  participar.	  	  
	  
	  
VII. PLA	  DE	  TREBALL	  

1. No	  hi	  ha	  pressa,	  no	  ens	  estressem.	  Som	  voluntaris,	  tot	  anirà	  sortint.	  S’han	  d’anar	  treballant	  molt	  
bé	  les	  propostes	  comunes.	  

	  
	  
	  
	  
ANNEX:	  

• Llistat	  de	  renuncies	  i	  pèrdues	  paulatines	  del	  projecte	  Calabria	  66:	  
1. Edifici	  sencer,	  ens	  quedem	  amb	  el	  40%	  (10%)	  	  equipaments	  barri	  (octubre	  2012)	  
2. Bucs	  d’assaig	  (gener	  2013)	  
3. Bar	  (gener	  2013)	  
4. Intent	  per	  part	  del	  Districte	  de	  que	  siguem	  només	  un	  operador	  més	  (gener	  2013)	  Plantada	  

i	  demanda	  de	  Calabria	  66	  de	  gestionar	  tot	  el	  40%	  d’equipament	  veïnal.	  Acceptació	  per	  
part	  de	  Districte,	  amb	  les	  salvetats	  de	  l’Escola	  d’Adults	  i	  el	  CNL.	  Dues	  entrades	  
diferenciades.	  
Comissió	  aprova	  seguir	  endavant	  amb	  aquestes	  restriccions.	  

5. Requeriments	  arquitectònics	  espai	  veïnal	  i	  teatre-‐auditori	  (juliol	  2013)	  aconseguits	  
inicialment.	  Piano	  i	  equipament	  per	  més	  endavant.	  

6. Apareix	  entrada	  única	  edifici	  (febrer	  2014)	  Demanda	  entrada	  separada	  i	  aparador	  vidriat	  
al	  carrer,	  com	  a	  mínim.	  

7. Gestió	  de	  l’edifici	  per	  part	  de	  Districte:	  similar	  a	  comunitat	  de	  propietaris.	  
8. Requeriments	  generals	  de	  gestió.	  Enviats	  maig	  2014.	  Resposta	  novembre	  2014:	  entrada	  

única,	  sembla	  que	  hi	  haurà	  “reixat”	  (es	  veu	  en	  un	  dibuix)	  i	  Districte	  gestionarà	  auditori-‐
teatre	  amb	  prioritat	  per	  Calabria	  66,	  com	  a	  mitjancer.	  

9. Escrit	  a	  Ajuntament	  sobre	  entrada	  única,	  aparador	  vidriat	  i	  la	  pèrdua	  del	  teatre-‐auditori	  
del	  barri	  (febrer	  2015)	  No	  resposta.	  

10. Reunions	  Districte	  abril	  2015.	  A	  l’auditori	  som	  només	  un	  operador	  més.	  Districte	  demana	  
planificació	  activitats.	  

	  
	  

L’assemblea	  es	  tanca	  a	  les	  22h.	    
 
 
 
 
 Qui ha de signar? L’Arantxa no pot ;)      


