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1. INTRODUCCIÓ
El 2016 ha estat el primer any complert de Calàbria 66, després que el 24 d’octubre de 2015
s’inaugurés l’obra resultant de la rehabilitació de l’antic edifici de l’ONCE, transformat en un pol
d’oficines municipals i d’espais de servei a la ciutadania i al territori, entre els quals es troba el
projecte veïnal gestionat per la Federació d’Entitats Calàbria 66.
A la meitat del 2015 es va arribar a un acord de conveni econòmic amb l’Ajuntament de
Barcelona-Districte de l’Eixample en el que la Federació, a través d’aquests ingressos, podia fer
front a la gestió i execució del projecte ideat per l’any. L’ingrés de la quantitat acordada es va
fer efectiva al mes d’octubre, fet que ha dificultat la gestió òptima d’aquest projecte, ja que es
partia de poder disposar de dos professionals amb perfil apropiat per executar-lo, sota directrius
de la Federació, a través de les seves comissions respectives: d’educació, de veïnatge i d’artística.
L’any 2017 doncs ens plantegem, recuperar i realitzar el que no s’ha pogut fer durant l’any 2016
i afegir altres propostes que s’han anat generant, per tal d’enriquir el projecte. Aquestes
propostes no només afecten al projecte compartit per les entitats i col·lectius al carrer Calàbria
66, sinó també per al barri en la seva totalitat, en el seu dia a dia, per a la convivència, el
coneixement, l’aprenentatge i la cultura.
Aquest document, pretén transmetre i deixar constància del balanç de l’any 2016, tenint en
compte les previsions i objectius inicials marcats en el “Projecte 2016”, així com, deixar
constància, dels objectius o plantejaments pendents que formaran part dels reptes a afrontar
l’any 2017.

3

2. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
2.1. DENOMINACIÓ DADES BÀSIQUES
Denominació: Federació d’Entitats Calàbria 66
Adreça: Avinguda Mistral 30, baixos 08015 Barcelona
CIF: G-66605031
Àmbits d’actuació:






Participació
Associacionisme
Acció comunitària
Cultura
Educació

Telèfon de contacte: 931 720 194
Adreça de correu electrònic: info@calabria66.net
Adreça web: www.calabria66.net
Persona de contacte: Jordi Mateu (president)

2.2. OBJECTIUS DE L’ENTITAT
Calàbria 66 és l’espai de referència sociocomunitària al barri. Un espai fet des de la ciutadania i
per la ciutadania amb l’objectiu de fomentar la convivència, la solidaritat i la cultura, habilitant
espais de confluència entre les diverses entitats i col·lectius que en formen part. La participació
de les entitats en el marc de la federació permet mantenir la pròpia identitat i autonomia de
cadascuna, tot aportant els seus recursos, les seves habilitats, els seus coneixements i les seves
iniciatives. D’aquesta manera, totes les entitats es beneficien d’aquesta relació, i en surten
reforçades en la seva capacitat d’actuació, incidència i visibilitat social.
El treball de la federació, descansa sobre tres pilars fonamentals, fruit de la reflexió col·lectiva.
Aquesta configuració té l’objectiu d’organitzar el treball i el projecte resultant dels diferents
espais participatius, tot concretant-lo en propostes, activitats i projectes. Aquestes línies
s’agrupen en els tres àmbits d’actuació següents:




Veïnatge
Educació
Artístic
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Des d’aquests àmbits d’actuació, les entitats i col·lectius vinculats així com les veïnes i els veïns
del barri, s’organitzen, tot generant debats, vehiculant propostes i promovent projectes que
sorgeixen de la pròpia vivència i de les pròpies necessitats dels veïns i veïnes del barri.

2.3. BREU HISTÒRIA
L’edifici Calàbria 66 té els seus antecedents immediats com a seu històrica de la ONCE. Fins l’any
2007 aquesta entitat va ocupar els espais de l’immoble, que posteriorment al seu trasllat, van
ser venuts a una empresa. Aquesta empresa, tot i demanar la llicència per a la posada en marxa
d’un equipament privat, finalment no va dur el projecte a terme, deixant l’espai sense continguts
ni inquilins. Durant el desús, l’immoble no va tenir cap manteniment específic, fet que tenia com
a conseqüència un ràpid deteriorament.
L’any 2011, l’Ajuntament de Barcelona compra l’immoble i
passa ser de gestió pública. En el moment que es realitza
aquesta transacció l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant
Antoni comença a fer seguiment de l’estat de la qüestió,
amb l’objectiu de reivindicar i aconseguir un equipament pel
barri on el veïnat hi pugui participar tot proposant el
contingut del mateix.
Al juliol de l’any 2012, es detecten aquelles persones
interessades en formar part d’un grup impulsor, que
comença a funcionar durant el mes de setembre del mateix
any. L’objectiu d’aquest grup de treball era: fer seguiment de l’estat de l’edifici, recollir
informacions sobre la posició de l’Ajuntament envers el projecte i fer de corretja de transmissió
entre les entitats i col·lectius del barri.
Al llarg de l’any 2015 les entitats i col·lectius s’organitzen per tal d’explorar noves vies que
formalitzin la seva relació i la voluntat de treball en xarxa, també amb l’objectiu de cercar la
millor manera (jurídicament parlant) de gestionar el futur Espai Veïnal del barri. Aquests debats
donen fruit en la constitució de la Federació d’Entitats Calàbria 66. Finalment, a la tardor de l’any
2015 l’edifici entra en funcionament amb la cessió de la gestió d’una part de la planta baixa i
part del soterrani 1 així com la gestió
compartida de dues aules de la primera planta
i l’auditori pels veïns i veïnes del barri. El 24
d’octubre de 2015 s’inaugura oficialment
mitjançant una festa de lliurament de claus
organitzada per la federació.
L’any 2016 ha estat tot un repte per a la
dinamització de l’Espai Veïnal. Mitjançant
l’activitat voluntària, s’ha dotat a l’edifici de
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contingut en els seus diferents espais. Però també s’ha comprovat que assumir una correcta
gestió i desenvolupament del projecte de Calàbria 66 des del voluntariat, és complicat i en
ocasions inviable, tenint en compte la conciliació personal i professional del voluntariat. Un cop
extreta aquesta conclusió, la federació ha treballat per augmentar progressivament el
finançament i els recursos i oferir una correcta gestió de l’espai i dels continguts del mateix: una
activitat liderada pel voluntariat amb el suport en la gestió de professionals amb experiència en
l’àmbit del Tercer Sector.

2.4. COMPOSICIÓ BASE SOCIAL
La federació està composada per una quarantena d’entitats i col·lectius que treballen en
diferents àmbits d’actuació concretats en el veïnatge, l’educació i l’artístic. tenint en comú el
desenvolupament dels seus projectes en el barri de Sant Antoni. Aquestes entitats estan
formades per veïns i veïnes del barri de Sant Antoni i del seu àmbit d’influència.
Les entitats i col·lectius que formen part de la federació, són:


Coral Xaragall



AMPA Ferran Sunyer



De Veí a Veí



Penya Barcelonista de l’Eixample



O. Atlètic Club Esport i Natura



Unió Excursionista de Catalunya (UEC)



XarxAntoni



El Cordill



AAVV de Sant Antoni



AMPA Joan Miró



AMPA Diputació



Poemes al Nas de la Lluna



Associació Pro-Teatre Talia Olympia



Associació Teatral La Matraka, Capacitats integrades +x+, Interruptus, kmaku



Associació per al desenvolupament de projectes solidaris per al Sáhara (APSS)

Però seguint la voluntat de fer de Calàbria 66 un espai ampli, també inclou un gran nombre de
col·lectius, sense que l’estatus jurídic sigui un requisit excloent. Col·lectius que són actius en la
gestió i en el desenvolupament d’activitats pròpies de Calàbria 66:
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Agrupament Escolta i Guia Pau
Claris



Esplai La Nivaira



Esplai Totikap



Agrupament Escolta i Guia St Antoni
Abad



Teatre El Triangle



Agrupament Escolta i Guia Sant
Ferran



Teatre GATS



Teatre GTR



AMPA Escola Pia Sant Antoni



NuriaDansa



AMPA Escola Salesians Rocafort



Espai SI Prize



Assemblea de Joves Sant Antoni



Espai de Debat



Barcelona Futbol Botons Associació





Centre de Normalització Lingüística
de l’Eixample

Associació de memòria històrica de
Sant Antoni



Fem Sant Antoni



Ciutat Beta



GLAS



Diables de Sant Antoni



Refugi Sant Antoni



Escola CEIP Joan Miró



RecreArte



Escola CEIP Ferran Sunyer



Cor de Ponent



Escola d’Adults AFA Pere Calders



Coral Kantikipugui



Escola de música Art Music



Planetababel



Escola de música Escola de Músics
JPC



INT ENT ANT- Fem companyia



Espai literari C66



Escola Pia Sant Antoni



Red Phone Promotions



Escola Salesians Rocafort

A més també s’inclou veïns que a títol particular participen del dia a dia de la Federació.

2.5. ORGANIGRAMA I FUNCIONAMENT
La Federació d’Entitats Calàbria 66 s’organitza tenint en compte els principis de democràcia i
participació. Mitjançant l’acord de totes les entitats membre, s’han dissenyat diferents espais
on totes les opinions de les entitats i col·lectius federats, així com dels seus representants,
puguin ser expressades, escoltades i tingudes en compte, incidint directament en les decisions
que es prenen.
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Assemblea
L’assemblea és l’espai esdevé l’òrgan sobirà de la Federació. Tot i que la gestió diària de la
federació i la participació en la mateixa es dóna en d’altres espais, l’assemblea té la funció de
ratificar les propostes, prendre decisions de transcendència per a l’existència i el funcionament
de la federació. Aquest espai és convocat un cop l’any amb caràcter ordinari.
Junta
La Junta Directiva regeix, administra i representa la federació. Els càrrecs són escollits per
l’Assemblea i són exercits per persones diferents, representants de les entitats membre. La Junta
es reuneix amb periodicitat mensual.
Comissió Permanent
La Comissió Permanent té l’objectiu de regular el funcionament de l’Espai Veïnal de Calàbria 66
i és el nexe entre les diferents Comissions de treball i la Junta de la Federació. La Comissió
Permanent es reuneix amb periodicitat mensual.
Comissions de treball
El treball de Calàbria 66 es vertebra en tres eixos d’acció: veïnatge, artística i educació, que són
representats mitjançant les comissions de treball. Aquestes comissions tenen com a objectius
donar suport a la Comissió Permanent en la gestió de l’Espai Veïnal així com crear i proposar
activitats i projectes conjunts que donin resposta a les necessitats del barri. Les comissions de
treball s’autogestionen elles mateixes i acorden la periodicitat (quinzenal o mensual).

2.6. DOCUMENTS INTERNS
Amb l’objectiu de donar un mínim de garanties que permetin l’exercici democràtic i participatiu
de totes les entitats i col·lectius membre de la federació, es disposa de diferents documents que
regulen els diversos espais existents. Aquests documents són el resultat del treball i les
aportacions de totes les entitats membre, concretats en:








Estatuts de la federació
Reglament intern
Normativa de cessió d’espais
Projecte de desenvolupament anual (que concreta els objectius generals en anuals)
Memòria de desenvolupament anual
Pressupost anual
Balanç anual
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3. X ARX A RELACIONAL
La Federació té vocació d’arrelament al barri i d’estar relacionada amb tots els recursos que hi
intervenen. Això no significa només que l’àmbit d’actuació ni l’àmbit relacional es concreti
només en els límits geogràfics del mateix. Significa que el barri de Sant Antoni esdevé l’àmbit
d’actuació prioritari de l’acció. Tanmateix, la retroalimentació d’aquest mitjançant el contacte
amb altres ciutadans, entitats i col·lectius provinents de les àrees d’influència i del conjunt de la
ciutat de Barcelona és una realitat. Per tant, el projecte de la Federació d’Entitats Calàbria el no
és un ens aïllat. És un projecte sociocomunitari arrelat a un territori concret, però amb vocació
de connectar-se i treballar coordinadament amb d’altres actors i recursos del mateix territori,
de territoris limítrofs i del conjunt de la ciutat de Barcelona, en general.
Durant aquest any i escaig de projecte conjunt com a federació, s’ha treballat per construir una
xarxa relacional arrelada al barri, coherent amb els principis i valors. Actualment, tenim una
coordinació directe amb els recursos més representatius del barri i d’àmbits complementaris a
l’acció que es duu a terme des de les diferents comissions. Alguns exemples de relacions que
hem establert fins el moment són:


Escola d’Adults Pere Calders



Escoles bressol, centres d’educació infantil i primària i instituts (públics i concertats)



Centre d’Atenció Primària Manso



Sant Antoni Comerç (SAC)



Associació de Concessionaris del Mercat de Sant Antoni



Districte de l’Eixample- Ajuntament de Barcelona

A nivell ciutat, mantenim coordinació i treball directe amb els següents projectes, entitats i
institucions:


Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)



Projecte XEIX (Àrea de Drets Socials-Districte de l’Eixample i l’Ajuntament de Barcelona)



Ajuntament de Barcelona-Districte de l’Eixample

Establir relacions i aliances fortes i estables és un dels objectius de la federació. Iniciar i concretar
relacions de col·laboració amb aquells recursos, entitats i col·lectius que ens permetin
transformar el barri i la ciutat, per tal que aquesta pugui esdevenir un veritable espai on les
persones puguin dur a terme el seu projecte de vida més just i igualitari.
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4. PROJECTES I ACTIVITATS
4.1. OBJECTIUS DE L’ANY 2016
L’any 2016 ha suposat l’any de la construcció del projecte situat a Calàbria 66. Un projecte que
s’ha construït des de dues vessants: la vessant de contingut com la vessant organitzativa.
És veritat que aquesta construcció no ha finalitzat. Encara queda molt per fer. Però l’experiència
d’aquest any ha fet aprendre, extreure conclusions i en definitiva, tenir més clar quins reptes
hem d’assumir després d’haver-ne hagut d’afrontar d’altres de nous.
El balanç dels objectius plantejats per aquest any 2016, és:
 Més activitats, més qualitat, més projectes en comú
Aquest any 2016 aquest objectiu ha estat condicionat per l’atorgament de la quantitat acordada
mitjançant conveni. En general s’ha pogut donar resposta a les tasques del dia a dia en relació a
l’atenció a les entitats federades i a la participació del veïnat interessats en la proposta i
activitats que s’han dut a terme, gestionant des de l’acció voluntària. Però aquest any ha suposat
un punt d’inflexió en aquest sentit: la federació ha apostat per la transició de la gestió des del
voluntariat cap a la professionalització. Això ha suposat que gairebé tot l’any s’ha disposat d’una
professional dedicada 30 hores/setmanals a la gestió del projecte i espais. Posteriorment, i
gràcies a l’assessorament del Districte de l’Eixample, es va incorporar una segona professional
en l’àmbit de la dinamització del projecte. Això ha suposat realment un salt qualitatiu,
aconseguint més dinamisme en els processos interns.
En relació al projecte associatiu, s’ha realitzat una forta inversió de temps en la realització d’un
anàlisi exhaustiu de l’estat de les entitats del barri. Això s’ha pogut a dur terme de manera
parcial, i la part pendent d’aquest anàlisi es seguirà desenvolupant al llarg de l’any 2017.
Entenem que aquest objectiu esdevé de vital importància per al projecte de la federació. Per a
ser útils i donar resposta a les necessitats i desequilibris socials que es donen en el nostre barri,
hem de fer un anàlisis rigorós que ens permetin extreure conclusions ajustades a la realitat
actual. Quines dificultats tenen entitats i col·lectius. Com podem reduir esforços de tot tipus, tot
maximitzant els resultats. Generar mecanismes i recursos de suport al treball que realitzen és
vital per esdevenir una eina útil al servei de les organitzacions, i per tant, també del veïnat.
Tot i que el punt de l’anàlisi ha quedat pendent de concloure, a través de les comissions de
treball, han sorgit diversos projectes compartits així com d’altres propostes en comú de manera
conjunta com d’entitats en concret amb caràcter bilateral. És el cas dels tallers d’extraescolars
(promogut per la comissió d’educació, diverses AMPAs), els grups de treball de música i teatre
(proposats des de la comissió artística) així com diferents xerrades on hi han intervingut entitats
especialitzades en la temàtica proposada (promogudes per Espai de Debat).
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Per un altre costat, la federació s’ha proposat esdevenir més sostenible i autònoma en termes
de finançament. Enguany s’ha establert per primer cop una relació econòmica estable
mitjançant conveni amb l’Ajuntament de Barcelona. Aquest èxit ha estat fruit dels esforços i
reivindicacions de moltes entitats i del veïnat vinculat al projecte. Però som conscients que no
només es pot dependre d’un finançador. A mig i llarg termini, la federació i el projecte de
Calàbria 66 ha de ser viable per sí sol. Això no significa renunciar a cap tipus de col·laboració o
relació de finançament. Ens el contrari. Vol dir que volem treballar per un més i millor projecte
Calàbria, incorporant el finançament privat, els donatius, les esponsoritzacions, entre d’altres.
Actualment, el finançament públic de la federació suposa el 84’78% del total. En canvi el
finançament privat suposa el 15,22% del pressupost total. Aquest desequilibri financer és fruit
de l’inici del projecte de la federació, però a mig i llarg termini, aquesta situació econòmica
hauria de corregir-se.

 Desenvolupar la Federació d’Entitats i l’equipament de Calàbria 66
Aquesta acció del projecte 2016 s’ha desenvolupat quasi en la seva totalitat, gràcies a la
construcció de la base de dades d’entitat, col·lectius i recursos del barri i la seva zona
d’influència, vinculats a la Federació. Avui, la Federació i la gestió de l’Espai Veïnal de Calàbria
66 tenen un reglament de règim intern i una normatives de cessió d’espais consensuades i
aprovades per les entitats membres.
Durant la primera part de l’any 2016, cada comissió va treballar en aquests documents i,
finalment, abans de l’estiu van ser aprovats (normatives i reglament intern, principalment). Ara
bé, pel que fa al funcionament de les comissions, queda concretar alguns aspectes que, fruit de
l’experiència, cal revisar i reajustar.
En general es valora molt satisfactòriament el resultat en el treball d’aquest objectiu. El repte
de cara el proper any 2017, es treballar per aconseguir una federació més representativa encara
del territori, coneixedora de la realitat associativa i veïnal. A més, cal desenvolupar i materialitzar
aquells aspectes que les entitats hi tinguin mancances per a poder-les oferir assessorament i
suport i així poder ser més útils en la tasca que desenvolupen.

 Desenvolupar la comunicació interna i externa de la Federació i Calàbria 66
Durant aquest any s’ha millorat la comunicació interna entre les comissions de treball, acordant
reunions presencials periòdiques (un o dos cops el mes, segons comissió i projecte) i fent
seguiment en línia de les decisions.
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Pel que fa a la comunicació interna i la externa, els límits entre elles es troben una mica difosos.
Ens remetem cap a la reflexió de la necessitat d’elaborar un Pla de Comunicació que pugui
esdevenir el guió que es necessita per generar noves estratègies, definir missatges, suports i
públics a qui dirigir cada acció comunicativa.
Tot i no disposar encara d’aquesta eina, s’han anat introduint millores puntuals, com per
exemple a la plana web i s’han activat les xarxes socials pròpies de Calàbria 66 (Facebook i
Twitter). El desenvolupament de les accions relatives a la comunicació, s’han impulsat des del
voluntariat i, per aquest motiu, les accions han estat una mica més discontinuades en el temps.

 Desenvolupar el projecte jove de Calàbria 66
El treball d’aquest objectiu no s’ha dut a terme per manca de recursos (econòmics,
principalment, pels motius esmentats anteriorment). Es preveu dur-lo a terme durant l’any
2017.

4.2. TREBALL DE LES COMISSIONS
Ja des dels darrers mesos del 2015, any en que la Federació inicia la gestió dels espais cedits i
compartits a l’edifici de Calàbria 66, comencem a programar activitats que proposen les entitats
i col·lectius que conformen la Federació de Calàbria. El principi inicial fou que disposem d’un
espai públic i seria malbaratar aquest espai públic si no s’aprofités. Aquest objectiu inicial
s’acompleix: ja al mes de febrer vam programar més de 120 activitats, si mirem el novembre el
nombre d’activitats superen les 160.
Dels projectes i activitats programats durant l’any 2016, la majoria han estat organitzades per
les pròpies entitats i col·lectius membre com d’altres de no federats. El resultat del treball de les
comissions ha anat progressivament creixent i això ha quedat palès en el nombre d’activitats i
projectes conjunts que han anat generant. La valoració de les diferents comissions ha estat la
següent:
 Comissió de veïnatge
La comissió de veïnatge s’ha reunit des de finals de 2015 com a un dels pilars de Calàbria 66. En
ella s’han trobat dos cops al mes, durant els darrers 14 mesos persones representants de
diferents entitats actives al barri, i diferents veïns no pertanyents a cap entitat.
La trobada i el contacte entre ells i elles ha generat l’oportunitat de conèixer altres persones i
col·lectius, tots amb ferma motivació per millorar el barri en comunitat i des del voluntariat.
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El grup ha anat madurant i consolidant-se durant el 2016. En aquest període podem destacar
algunes fites i activitats:


S’ha constituït com un punt de trobada de diferents entitats de C66, on a part de
gestionar es comparteixen opinions i propostes, de les quals a vegades han sortit noves
activitats.



Ha participat en la taula de salut del barri, donant a la seva diagnosi i altres punts de
vista.



Ha estat un punt de referència per altres persones que volien participar de l’activitat
veïnal i no sabien per on començar, i la comissió de veïnatge els ha servit de nexe per a
trobar l’espai per fer-ho.



S’ha participat activament en la redacció del Reglament Intern de Calàbria 66.



Ha sigut un espai de gestió sobre els usos d’espais, i de la valoració de propostes de
col·lectius externs a Calàbria per a la utilització d’aquests espais.



Ha estat el lloc on s’informa de les decisions preses per la Junta de la Federació i per la
Comissió Permanent.

A finals de 2016 el grup va tenir la voluntat de donar un pas més i començar a potenciar el debat
intern i les dinàmiques que es volen començar a generar des de la mateixa comissió. A principis
de 2017 s’està creant un grup dins la pròpia comissió per iniciar tasques de diagnosi del barri,
per detectar necessitats no cobertes, i plantejar accions com a projecte de la pròpia comissió.

 Comissió d’educació
La comissió d'educació ha treballat per consolidar un grup cohesionat de totes aquelles entitats
que treballen en l'educació (formal i no formal) i la formació al barri.
Des de la comissió d’educació, s’ha treballat per a convidar a altres entitats del barri,
especialment a les AMPAs, entitats de lleure i altres per tal de formar part de la comissió per a
activar una presència cohesionada i amb uns objectius comuns. Arrel d'aquest diàleg i
col·laboració, s’han concretat diverses propostes que i projectes que no existien prèviament en
el barri, i per tant donen resposta i servei a les demandes veïnals.
La comissió, s’ha format, tot i que queda pendent la consolidació de la mateixa, ja que s’ha
caracteritzar per tenir poca estabilitat en els referents de les diferents entitats i col·lectius
(canvis i discontinuïtats). Tanmateix i durant aquest període, podem destacar algunes fites i
activitats fruits del treball conjunt:

13



Taller de circ: en format extraescolar adreçat a infants de 4 a 10 anys, que tenen
l’objectiu de fomentar les relacions entre els nens i les nenes, més enllà del companys
habituals d’escola. Aquest tipus d’activitats responen al principi d’accessibilitat, tant
física com econòmica.



Casals: oferir un espai alternatiu als existents del barri per a que els infants puguin
realitzar activitats d’estiu durant

 Comissió artística
Durant aquest any la comissió artística ha anat nodrint-se d’aquells col·lectius relacionats amb
el barri que es dediquin a alguna activitat artística i vulguin participar al projecte veïnal de
Calàbria 66.
Tasques destacades realitzades durant aquest any:


Delimitar la comissió com artística i no com cultural (terme molt més ampli).



Impulsar la creació de normatives de cessió d’espais.



Col·laborar en la redacció del reglament intern.



Valorar les propostes d’àmbit artístic que arriben a Calàbria 66. Col·laborar i assumir la
crida a participar en projectes i festivitats (Festa de Calàbria, Mistralçotada...).



Impulsar projectes d’organització i dinamització de Calàbria 66, com el micro obert, la
necessitat de la comissió Permanent.



Establint i regulant la forma d’organització i participació de la pròpia comissió.



Fomentar la col·laboració i cooperació entre entitats i col·lectius de Calàbria 66.



Organitzar programació d’activitats.



Reclamar més i millor difusió de les activitats públiques i espectacles de Calàbria 66.



Obrir i explorar àmbits artístics que no estan coberts amb la tasca desplegada els agents
actius a Calàbria 66.



Desplegar grups de treball d’àmbit artístic. Aquests grups tindrien com objectiu tracta
problemàtiques i sensibilitats tipus sectorial, coordinar l’activitat en mires d’una
programació coherent i efectiva, poder estudiar i abordar demandes o necessitats que
es puguin abordar des d’aquell àmbit artístic, actuar en aspectes que afecten en aquest
àmbit més enllà de l’edifici de Calàbria (barri, sector...) Amb capacitat d’incorporar
membres d’altres comissions, i com a via d’aterratge de nous membres a les dinàmiques
de Calàbria 66. Aquests grups no tindran la potestat decisòria oficial respecte els afers
de Calàbria, aquests pertanyen a les comissions, comissió permanent, junta i finalment
a l’Assemblea (aquest grup ja està format en el cas d’ Espai literari, s’està mirant
d’engegar de forma formal un grup de teatre i un de música).
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Hi ha tasques que tenen més recorregut i que encara l’objectiu no ha estat assolit, en alguns
casos mai s’assolirà doncs implica un treball constant i una raó de ser de la comissió. Per exemple
el desplegament del grups de treball, la cooperació entre col·lectius, la difusió de les activitats,
la programació coherent, més enllà de les dinàmiques dels col·lectius, amb una mirada de barri.
Tot i que del nombre de projectes conjunts de les comissions, tant com de projectes bilaterals,
ha estat desigual i relativament baix, enguany hem plantat la llavor que permetrà que en el
proper any 2017 els resultats en format projectes i iniciatives conjuntes siguin més fructífers en
el conjunt de les comissions.

4.3. PROJECTES, SERVEIS, ACTIVITATS I PROPOSTES
Sobre les activitats realitzades, la gran majoria han estat activitats privades, no obertes al públic.
Dotant així d’espais per a que les entitats i col·lectius puguin organitzar-se o per tal de
desenvolupar un treball artístic. Com serien reunions de les pròpies entitats per coordinar
accions o per temàtiques internes de funcionament, assajos de teatre, de dansa o de cant.
Destacant:


Reunions recurrents: Marees de marees, Fem Sant Antoni, GLAS, Poemes el Nas de la
lluna.



Assajos teatrals: Matraka, Triangle, INT ENT ANT, Espai SI Prize, Impro social.



Assajos de corals: Kantiquipugui i Cor de ponent.



Assajos dansa: Red beat, Ass. Pro Teatre Talia Olympia.



Activitats de casals, agrupaments escoltes i esplais amb els infants, adolescents i joves.

Tot i això l’objectiu de la Federació no es pot reduir al fet de programar activitats de consum
propi, sinó que hem d’oferir i fer partícip al barri de les activitats realitzades des de Calàbria 66,
doncs és així com aquestes, l’edifici i la federació prenen sentit. Durant aquest any hi ha hagut
un augment de les activitats obertes al públic, on el destinatari són principalment els veïns i
veïnes.
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a) XERRADES I REUNIONS
Entre les múltiples xerrades i debats destaquem les que s’han produït de forma més recurrent i
estable.


Espai de debat: xerrades, presentacions de llibres o rutes pel barri, on es tracten
temàtiques i problemàtiques socials destacant: qüestions de gènere, efectes de les
migracions, política internacional, consum responsable, memòria històrica.



Tea and talk: xerrades que responen a interessos variats de forma pausada, oferint te,
on s’intenta crear una comunitat interessada en el diàleg i el debat.



Mareas: xerrades on centrades especialment en la denuncies, reivindicacions que
afecten a drets socials, per tal de fomentar l’esperit crític i la mobilització.



Grup de conversa: grup composat per persones de la 3a edat que cada setmana es
reuneixen i decideixen de que xerrar convidant algú que domini un tema que els
interessa com per exemple actualitat o historia del barri, tradicions, preocupacions).



Reunions obertes de Fem Sant Antoni: centrades principalment en problemàtiques que
afecten especialment al barri, com seria els efectes del turisme sobre la habitabilitat o
sobre el medi ambient.
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Durant aquest any hem intentat conformar programacions més estructurades, encara des de la
iniciativa de les entitats i col·lectius que conformen Calàbria 66, intentant fer coincidir activitats
d’un àmbit en un dia de la setmana, per exemple concerts en dissabte o teatre el diumenge. Per
altra banda tampoc hem volgut reduir l’activitat artística i cultural als caps de setmana i
programar per exemple concerts entre setmana. Aquesta tendència a la concentració de
l’activitat temàtica a dies en un dia concret a la setmana, que persegueix la creació d’una agenda
intuïtiva, no ha estat exacta doncs hem de tenir en compte les dificultats que poden tenir per
una banda l’organització dels grups amateurs o la combinació amb l’agenda professional en
altres casos.

b) ACTIVITATS
b.1. Activitats ordinàries


Jam Session Ball Swing a Calàbria 66: Des del 6 de febrer del 2016, cada primer dissabte
de mes, s’ha realitzat la jam sessions de swing oferint un espai de ball a l’auditori amb
la música en viu de Marc Martin Trio. Aquesta activitat ha estat completada oferint un
doble concert afegint storyville jazz band, fent una doble sessió de concert i ball.



JAM PRIZE’S BLUES: Des del 13 d’abril els vespres de cada dimecres s’ha ofert a l’Espai
Veïnal de Calàbria 66 una jam session de blues conduïda per Tota blues i Martín J
Merino. Una jam realitzada en un ambient de música de proximitat.



Concerts dijous: Diverses formacions de diferents gèneres han proposat diferents
gèneres, de tots ells destaquem els recurrents concerts de Rivolta a Barcelona, per la
seva qualitat i la seva posada en escena. Els d’Alex Zayas guitarrista internacional.



Altres concerts dissabtes: Aquí destaca el festival Totum revolutum que ha fet part de
la seva programació propera al rock progressiu. La rumba de Maria Cambray, Cor Vivace
o Vespre de heavy.



Concerts solidaris: Com els del Cor de ponent amb els refugiats o el de Rocksounds.
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b.2. Activitats extraordinàries


Festa major de Sant Antoni : Des de l’inici del funcionament de Calàbria 66, la Federació
d’entitats, ha volgut està present i col·laborar en la Festa del barri, oferint les
instal·lacions i equips a l’organització de la festa, prioritzant aquestes activitats al
funcionament regular de Calàbria 66. En l’edició del 2016 s’utilitza Calàbria 66 com a
punt neuràlgic de la cursa i l’auditori per a programar obres de teatre. En la organització
cara la Festa del 2017 l’augment d’activitats a Calàbria es ben patent, on s’hi afegeixen
diverses xerrades, acollint futbol botons, espectacles multidisciplinaris.



Festa d’aniversari Calàbria 66: Per tal de celebrar l’entrada del veïnat organitzat en la
gestió de Calàbria 66 hem establert un cap de setmana de finals d’octubre l’aniversari
d’aquest fet reivindicat durant anys. Aquest any vam preparar una jornada on
convidàvem al veïnat a conèixer Calàbria 66 i les seves instal·lacions i a participar a tot
d’activitats i espectacles organitzades per entitats i col·lectius que conformen la nostra
Federació per oferir una mostra festiva del que realitzem a Calàbria 66.



Micro-obert: El novembre vam posar en marxa una nova iniciativa de participació, que
consta d’un micròfon que s’ofereix a tot aquell que vulgui o tingui una idea per iniciar
un nou projecte per realitzar a Calàbria 66 o al barri. Es pot utilitzar el micròfon per tal
de informar d’aquest, però sobretot per tal de cercar suports, col·laboracions i
complicitats en el marc del veïnat i dels agents de Calàbria 66. La previsió, tenint en
compte, el funcionament és anar-ho fent regularment durant aquest any, establint-ho
com una canal més de participació i comunicació.
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b.3. Espectacles escènics
Diferents espectacles, la majoria realitzats per grups i companyies que estan inscrites a Calàbria.
Durant aquest any s’hi han afegit d’altres, que ja han començat a treballar, com hem assenyalat
quan parlàvem d’assajos.


Narra-accions i Homenatge a Lorca. Del grup de teatre Triangle.



LOU, Un fanàtic del Barça, Lobos de ficción, Guaperas, Blanca viuda d’un viu, Aquí no
paga ni Déu. Dels grups de teatre que coordina Matraka.



L’inspector. De Fem companyia.



Móntzoo. De INT ENT ANT.



Just a temps. De Livelai.



A voz ahogada. Memòria històrica.



Sordidez. Col·laboració amb veí a veí.

b.4. Exposicions
Com venien fent des de l’obertura de Calàbria 2015 hem seguit oferint exposicions donant
oportunitat a artistes vinculats al barri, a causes solidàries i a iniciatives estètiques d’interès.
Més enllà de la, ja clàssica, inauguració busquem amb les exposicions. Destacant:


"INHABITATS": amb fotografies de Miguel Angel Raya i Dani Gil.



Reflexiones sobre la tragedia siria: De l'artista siri Fouad Abousaada. Exposició de
pintures acríliques y tècnica mixta sobre paper.



Exposició de còmic Spirou: Exposició de reproduccions d'obra original d'autors catalans
en homenatge al personatge de còmics Spirou editat a França i Bèlgica per Dupuis i a
partir de 2015 editat a Espanya per l'editorial Dibbuks de Madrid. Es una exposició
col·lectiva.
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Un dels objectius des de Calàbria és tendir a construir projectes que poden englobar diferents
aspectes d’una mateixa temàtica, encarar una problemàtica o abordar una necessitat, implicant
diferents agents, col·lectius o entitats.

c) PROJECTES
Espai literari C66, aquest és una iniciativa per fer més ferma la coordinació de la programació i
per impulsar les activitats al voltant la literatura. A partir de la constitució d’aquest espai, en
l’aspecte literari veiem un projecte i una programació més integral, dins d’un mateix projecte on
diferents entitats col·laboren en la seva coordinació. Les activitats desenvolupades des d’aquest
espai són:


Jam literària C66: Des de setembre cada últim divendres del mes posem un micro obert
per a qui vulgui compartir peces de qualsevol gènere literari en qualsevol idioma de
forma distesa.



Taller d’escriptura creativa: Des del juny es va oferint un taller curt per tal d’agafar
tècniques i formar criteri per tal d’escriure peces literàries.



Club de lectura: Des de novembre, s’estableix un club centrat en la literatura femenina
del segle XX i XXI.



Recitals Poemes nas de la lluna: A partir de diferents poemes es proposa una conversa.



Biblioteca popular Alfred Sargatal: En construcció, a partir de la col·lecció del veí Alfred
Sargatal rescatada d’un incendi.

Hort. El projecte de construir un hort urbà en el terrat de Calàbria 66 ja s’ha iniciat, un treball
en contacte amb experiències similars del nostre entorn. Aquest projecte no s’esgota, el fet de
l’hort del terrat també serveix per establir un discurs en defensa de valors relacionat amb el
consum comunitari i l’ecologisme.

20

d) SERVEIS
Des de Calàbria 66 no ens hem limitat només a coordinar-nos o a programar, preparar i
presentar espectacles, també hem engegat un seguit de serveis enfocats a cobrir certes
mancances o necessitats barri.


Una tarda per a tu: Servei de cura d’infant amb el propòsit de proporcionar a famílies
monoparentals unes hores de descans o lleure.



Teràpies psicològiques a preu social, PSFC: Servei que busca fer assequible l’assistència
psicològica a veïns amb recursos econòmics limitats.



Casals de Calàbria 66: Oferts en períodes de vacances escolar, a baix preu, per afavorir
la conciliació familiar en aquelles setmanes on les vacances dels infants no tenen per
què coincidir amb la dels seus pares. En el 2016, s’han realitzat a l’estiu i a l’hivern.



Extraescolar: Pel curs acadèmic 2016-17 hem plantejat una resposta d’activitats
extraescolars diferents a les que s’ofereixen habitualment partint de la col·laboració de
les diferents AMPAs del barri. També s’ha pogut concretar una activitat extraescolar de
circ.



Punt Òmnia: S’ofereix ensenyament d’informàtica, ordinadors o dispositius mòbils per
tal de fer servei a les necessitats quotidianes tant de gent gran com d’altres col·lectius
per apaivagar l’anomenada bretxa tecnològica. A més s’ofereix cursos i recursos
concrets d’interès per públic general i jovent en particular. La oferta és diària durant els
dies laborables.

e) COL·LABORACIONS


Mistralçotada: Suport en la logística i aportació artística en la calçotada organitzada
conjuntament amb l’AAVV i l’Ateneu Lairet.



Sant Antoni Refugi: Conjuntament amb xerrades realitzades a Calàbria 66, s’han
realitzat les reunions per conformar actes per tal de denunciar des del barri la situació
dels refugiats, les polítiques desplegades pels estats europeus i donar-hi suport.
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f)



Xarxa de consum: Els equipaments de l’edifici per tal de possibilitar que es pugui
realitzar xarxes de consum ecològiques i responsables.



Suport a través de l’activitat Sant Antoni amb “La Marató” de TV3: Conjuntament amb
altres institucions i comerços del barri des de Calàbria 66, liderades per l’ONG De veí a
veí, es fa una participació activa en suport de la marató de TV3. Suport visible en
l’aperitiu musical celebrat a Calàbria com logístic per fer l’escudellada popular.



Suport als recaptes i reis macos: Conjuntament amb altres iniciatives regulars de l’ONG
De veí a veí, les instal·lacions de Calàbria 66 permeten el desenvolupament de les fites
com són els recaptes i els reis macos.

PROPOSTES ACOLLIDES

L’activitat a Calàbria no es limita a les propostes realitzades i executades per les entitats i
col·lectius inscrites a Calàbria 66, també oferim els nostres espais a altres organitzacions,
d’aquesta manera també enriquim l’agenda d’actes, tractem temàtiques que impliquen a agents
més enllà de Calàbria 66 i ens permet contactar amb altres organitzacions i col·lectius, ja sigui
per establir col·laboracions, ja sigui per fer xarxa o ja sigui per plantejar la possibilitat d’integrarse en la Federació. Tot seguit un llistat de diferents activitats que destaquem:


SETEM - Jornada sobre economia social, solidària i cooperativa



Reunió tancament de l'any de la Fundació Catalana Síndrome de Down



Assemblea oberta d'activistes XSUC



Fundació Esclerosi Múltiple



Parlament Ciutadà i Districte 011



Procés participatiu del Pla d'Acció Municipal i de Districte: Debat Economia social i
solidària



Procés de participació del Pla d'Actuació Municipal i del Districte



Recerca de mitjans sobre la pobresa energètica



Comissió de Seguiment de Consell de Barri de Sant Antoni



Projecció comentada amb col·loqui posterior d'una expedició a l'Himalàia (Karakorum)



Trobada amb l’eurodiputada Paloma López: ocupació i treball



Trobada de pares i mares de nens i nenes entre 0 i 5 anys amb la síndrome de Down



Trobada entre entitats i Ajuntament/CAP/Agència de Salut per engegar una Taula de
Salut comunitària
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Pensem el Mercat Entre totes


Parlem els Paradistes



Parla l'Institut de Mercats Municipals de Barcelona



Parlen els Arquitectes



Sessió participativa per decidir el disseny del nou interior d'illa del Cinema Urgell



Mostra de Teatre de 3er nivel de la FACTORÍA DIMÔ



Programa BCN Interculturalitat



Asamblea extraordinaria de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y
Compositoras



Roda de premsa sobre la victimització que afronten les persones amb discapacitat
intel·lectual i les seves famílies, organitzat pel departament de Discapacitat de la
Fundació Vicki Bernadet, junt amb la Universitat de Barcelona i el DINCAT



Formació antirumors: "Interculturalitat, una resposta als rumors i estereotips"



Taula de salut comunitària



Trobada d'entitats del barri amb Serveis Socials



Presentació de la Defensora dels drets humans Takkbar Haddi, a les entitats i ong



Taller pràctic per a professionals de la XIB (Xarxa per la Inclusió al mercat ordinari de
treball) de l'Institut municipal de Persones amb discapacitat



Premis CPAC



Ajuntament de Barcelona, departament de salut Associació Catalana de Persones amb
Accident Vascular Cerebral - AVECE-ICTU



PROJECTE XEIX



Presentació Lip Dub "Plataforma Encants"



Presentació de places pels instituts de la nova esquerra de l’Eixample

4.4. VALORACIÓ
Pel que fa al volum d’activitats, seguint el principi inicial de no deixar els espais buits, l’hem
assolit en gran part. Als vespres l’ocupació d’espais en molts moments ha arribat al màxim dels
espais que disposem. Això confirma la necessitat que hi havia al barri d’espais.
Tot i aquesta alta ocupació veiem necessari treballar per tal d’oferir quelcom més integrat i
sostingut, no tant depenent a la iniciativa i tempos de les entitats per separat. Per això apostem
per la creació de projectes comuns i serveis comunitaris, ja sigui per coordinar les activitats com
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serien programacions més complertes i regulars, ja sigui per poder aconseguir objectius més
ambiciosos i complerts mitjançant la cooperació. Projectes i agrupacions que permetin o
possibilitin respondre a diferents demandes socials i culturals que es detectin al barri. En aquest
sentit ja hem començat treballar durant aquest 2016.
Pel que fa als assistents a les activitats de Calàbria ha estat desigual, doncs en gran part
l’afluència s’ha relacionat amb la tasca de difusió i fidelització empresa per cadascuna de les
entitats que promovia l’acte. En aquest sentit remarcar la necessitat crear, executar i anar
corregint des de la Federació d’entitats de Calàbria 66 un pla de comunicació respecte el què és
Calàbria 66, què s’hi fa, i com participar-hi.
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5. GESTIÓ ECONÒMICA I INFRAESTRUCTURAL
5. 1. BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS
Durant l’any 2015 es van celebrar diferents reunions entre els representants de la Federació
D’Entitats Calàbria 66 i els del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona per
determinar el Conveni Econòmic que permetria aconseguir els recursos per tal de gestionar
operativament l’espai veïnal de Calàbria 66. Finalment i molt condicionats pel fet de que
l’Ajuntament no disposava d’uns pressupostos aprovats per a l’any 2016, l’Ajuntament destinava
la quantitat de 31.069,31 € pel Conveni Econòmic de la Federació d’Entitats Calàbria 66.

PRESSUPOST ORIGINAL
El pressupost que es va elaborar per a la gestió econòmica de Calàbria 66 i que consta en el pla
de viabilitat del Conveni Econòmic 2016 va ser aquest:

Recursos humans

24.360,66 €

Comunicacions

929,33 €

Adquisició de material fungible

400,00 €

Transports – Missatgeria

300,00 €

Publicitat i Propaganda

2.429,32 €

Assegurances

1.200,00 €

Treballs realitzats per empreses externes

1.450,00 €

Aquest pressupost estava plantejat perquè fos efectiu des de el primer dia del 2016. El fet crucial
es que els diners del conveni no han sigut rebuts per part de la Federació d’Entitats Calàbria 66
fins al 19/10/2016, per lo que el plantejament inicial del pressupost va haver de ser
convenientment modificat.
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DESPESES
La Federació ha hagut d’afrontar la despesa del cost d’un treballador a mitja jornada durant
aquest any. Donat que la Federació no desponia encara de recursos econòmics, la contractació
d’aquest treballador ha sigut realitzada a la pràctica per una entitat membre de la Federació,
que un cop suportada la despesa del salari facturava la mateixa quantitat seguint instruccions
del Districte per recuperar l’import avançat.
L’import total avançat en relació a aquests salaris va ser de 7.644,25 € . El Districte descomptaria
aquest import corresponent als salaris ja pagats de la quantitat facilitada a la Federació
d’Entitats Calàbria 66 en el moment de fer arribar els diners a la Federació. Finalment, la
quantitat econòmica rebuda en data 19/10/16 per part de l’Ajuntament va ser de 23.424,75 €,
es a dir, la quantitat de 31.069,31 € destinada al Conveni Econòmic, menys 7.644,25 € que
correspon als salaris avançats de la persona que treballava per compte de la Federació.
Donat aquest fet, aquesta és la justificació de les despeses realitzades durant l’any 2016 per la
Federació d’Entitats Calàbria 66:

Recursos humans

14.529,98 €

Comunicacions

1.550,06 €

Adquisició de material fungible

5.401,80 €

Treballs realitzats per empreses externes

1.176,80 €
Altres despeses:

Presentació documentació a Justícia

42,00 €

IVA 3rd Trimestre

125,65 €

Tributs

637,82 €

Concert Festa 1er. Aniversari

300,00 €

Caterings esdeveniments Calàbria 66

354,15 €

Assegurances

681,26 €

Despeses bancaries

35,71 €

TOTAL DESPESES

24.835,23 €
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INGRESOS
D’altre banda, la Federació d’Entitats Calàbria 66 ha generat els següents ingressos a partir de la
data 01 de juliol, data en la que vam estar en disposició legal de poder facturar:
TOTAL INGRESOS OBTINGUTS: 4.203,78 €

RESULTAT CONVENI
Com a resultat, la liquidació del Conveni Econòmic del 2016 es faria de la següent manera:

Quantitat cobrada per la Fed. d’Enti. Calàbria 66
Despeses (descomptant els salaris avançats)
DIFERÈNCIA A RETORNAR A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Com a justificació de la memòria econòmica adjuntem com annexes:



Relació de factures rebudes
Pla de viabilitat econòmica del projecte
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23.424,75
17.190,98 €
6.233,77 €

ANNEX ES
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