
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT 06-02-17 

 

Assistents: 

 

Jordi Mateu, David Berenguer, Marc Folch, Mar Trallero, Javier Seixas i Aida Leal 

 

 

Ordre del dia programat: 

 

Informacions i propostes de junta/grup motor. 

Informacions i propostes de treballadors. (aquest apartat el posaria especialment com a 

informació de la gestió diària de Calàbria 66) 

Informacions i propostes de comissió educació. 

Informacions i propostes de comissió veïnatge. 

Informacions i propostes de comissió artística. 

 
Informacions i propostes de junta/grup motor 

En David Berenguer exposa l’estat del finançament de la federació a inicis de l’any 2017. 

S’ha acordat amb l’Ajuntament de Barcelona que els diners per afrontar el salaris de les 

treballadores durant els primers mesos de l’any en el que no tenim el conveni, es pagaran cada 

mes, tot girant factura a l’ajuntament, que ens avançarà els diners a 30 dies. 

També exposa que estem en tràmits per a fer la federació sòcia de Coop57. Actualment tenim 

el vistiplau de la Comissió Social de Coop57, falta el vistiplau de la comissió econòmica, a la 

que manca entregar papers. 

 

En Jordi Mateu exposa el punt de la presentació de subvencions a l’Ajuntament de Barcelona. 

S’han sol·licitat 10 projectes a ser susceptibles d’ajudes.  

 

A partir d’ara els esforços es centraran en realitzar i presentar la Memòria 2016 i el projecte a 

presentar per aquest any 2017. Sobre la Memòria 2016 les comissions es comprometen a 

enviar algunes línies de valoració del que ha estat el treball de cadascuna d’elles durant l’any 

anterior. 

 

Informacions i propostes de treballadors 

Es fa balanç del treball d’aquest primer mes de l’Aida i de l’Eva segons les prioritats marcades.  

 

Es comenta que més endavant es convocarà una reunió oberta amb l’Eva quan ella s’incorpori 

d’horari de tardes per tal de que aquelles persones qui vulguin puguin participar fent 

propostes sobre el disseny de la futura plana web i pla de comunicació. 

 

Tema ANC: queda pendent fer una reunió debat sobre com vincularem la participació 

d’entitats com l’ANC i Òmnium Cultural a la federació, en tant que són entitats amb un marcat 

posicionament ideològic associat a idearis de determinats partits. Per ara es tractarà a la 

comissió de veïntatge. 

 



Informacions i propostes de comissió veïnatge 

Des de veïnatge estan impulsant un projecte de diagnosi del barri a desenvolupar aquest any 

2017. 

 

Informacions i propostes comissió educació 

S’acorda que l’Aida trucarà a tots els membres de la comissió d’educació per tal de tancar data 

i hora de la propera reunió.  

 

Informacions i propostes de comissió artística 

A resultes del que es va acordar a comissió artística on s’especifiquen criteris per aprovar la 

realització de tallers (complir un d’aquests requisits): 

 Taller que no s’ofereixin a altres equipaments. 

 Tallers destinats a col·lectius específics. 

 Tallers que conformin un projecte més ampli de Calàbria 66. 

I que sigui autogestionat (que no costi diners a Calàbria).  

Es comenta que cal una regulació més completa i que contempli un ingrés a Calàbria 66, per 

tant no s’aprova aquesta regulació. 

 

Espai literari: s’ha acordat de fer un petit raconet a l’Espai Veïnal per a disposar de llibres 

infantils.  

 

 

Altres 

S’ha de pensar quin tipus de regulació hem d’aplicar cap a les persones que utilitzen l’Espai 

Veïnal com a lloc de treball personal (classes d’anglès). Es comentarà amb les diverses 

comissions i es recollirà la seva opinió. 

 

S’acorda que la propera reunió serà el dilluns 6 de març a les 19h 

 

 

La reunió finalitza a les 20:38h. 

 


