Reunió de Comissions 16/10/2018
Assistents:
Veïntage: Carmen Pallarol i Marisa Cordero (espai de debat), Montserrat Pastallé (Grup de
conversa), Teresa Turró (De veí a veí), Eulàlia Morta (AVV/gent gran), Maite Melich (Marea
pensionista/Marea de mareas) Isabel Pons AICEC-ADICAE.
Educació: Mercedes de Jesús (TheArmoldimpo social/creativeenglish), Carmen Alonso
(Ampa Joan Miró), Maria Civera (veïna).
Artística : Jaime Benacides (TheArlmoldimpro social), Silvia Suarez (Espai literari), Xàbius
Caballé (Fem Sant Antoni/Cor de ponent), Toni Oller (Talia Olympia), Miquel Derch
(TheSounddreamers), Daniel Muñoz (Tècnic auditori), Carles Pallàs (INT ENT ANT), Laura
Almeijide (Pokhara) MaicaDuaigües (Poemes el nas de la lluna), Jordi Prats (Güngur arts),
CarloinaCasajuana (Kantikipugui)
Convidats: Esther Tena (Metges del món), Nuria Guillén (Micro’s), Laia Díaz i Carles Masip
(Livelai), Juan Pablo Fuentes (Escépticos en el pub)
Equip tècnic: Ana de Blas, Andreu Camps i Marc Folch.
1a.part, comuna on l'equip tècnic dóna a conèixer diferents informacions que afecten
al conjunt de Calàbria 66.

●
●

S’explica breument el procés de selecció de la nova tècnica Ana de Blas que s’ha
incorporat recentment
El gerent presenta una sèrie de punts vinculats al pressupost del 2019 que cal
confeccionar al llarg del mes vinent.

○
○
○

Calendari
Projectes

•

Estructura dels projectes
S’anuncia que es posa en marxa el contracte de voluntariat

•

Es presenta la relació de càrrecs de l’equip tècnic.

•

S’anuncia una auditoria prevista per al gener que revisarà els comptes del

període 2016-2018
L’equip tècnic anuncia que passarà el document que es presenta als grups de mail de les
comissions properament i estarà a disposició d’entitats i col·lectius per resoldre dubtes i
ajudar a confeccionar els projectes del 2019.

2a.específica de cada comissió.
Comissió artística

•

Es presenta el grup de teatre Livelai, amb presència de varis dels seus

membres, .
Companyia fundada en el 2012, dedicada fonamentalment a teatre musical. Han
escrit i produït 5 espectacles i en tenen dos en preparació que volen presentar a
l’Auditori de CLB66. Per al moment disposen de lloc a on assajar. La seva entitat
disposa de NIF i se’ls convida a adherir-se a l’Associació.
•

Es presenta també el grup de Micro teatre Micros, a través d’un dels seus

membres (Núria). Sol·liciten espais d’assaig i exposen que tenen interès a generar
actuacions/improvisacions en el marc de CLB66. El grup procedirà a la sol·licitud
d'espais a través del mecanisme vigent.
Se'ls informa del caràcter social del nostre projecte i del compromís que
totes les entitats adquireixen quan s'incorporen al col·lectiu, tipus actuacions
en esdeveniments promoguts per CLB66, interacció entre entitats a la
recerca de projectes comuns, participació regular en les reunions mensuals
de les comissions.
•

S’acorda que les entitats presentin al llarg del proper mes a l’adreça de

correu del grup de la comissió artística (aquí es podria afegir l’adreça) un llistat dels
projectes que té previstos realitzar al llarg del proper 2019
•

Xàbius, en nom de Fem Sant Antoni, exposa la possibilitat d’utilitzar el NIF

de l’associació d’entitats per a demanar aclariments al districte relatius a l’ús de
l’espai públic. Les sol·licituts es poden presentar a les Oficines d’Atenció al ciutadà,
a títol personal o en nom d’una entitat amb NIF i Fem Sant Antoni no en disposa. Es
decideix traslladar la petició a la Junta permanent i en cas d’acordar que s’utilitzés el
NIF de Calàbria, es proposa que aparegui que es presenta en nom de Fem St
Antoni-Calàbria 66
•

Toni Oller anuncia la presentació del llibre Somorrostro el proper 16 de

Novembre i convida els grups de teatre per a que participin en la presentació que es
preveu de caràcter pluridisciplinari.
•

Es proposa valorar que les activitats de petit format que requereixin d’equips

puguin funcionar de manera autònoma per tal d’alliberar el Marc d’aquesta
responsabilitat.
•

El piano de l’Espai veïnal té una tecla trencada. S’acorda que és urgent

reparar-la.

•

En Dani, tècnic de l’auditori presentarà en breu un manual d’ús.

•

En Xàbius proposa que atès que no es perceben per part del Districte

avenços relatius a l’assumpte de contaminació acústica de l’Auditori, es destini
part del pressupost disponible a contractar un tècnic per a que realitzi diagnosi i
proposi una solució.

Comissió de veïnatge
1) Presentació de noves entitats
Es presenten dues noves entitats per treballar a Calàbria : Metges del Món i Escépticos en
el Pub.
Metges del món presenten el seu projecte VivirBien dirigit a tractar de millorar la qualitat de
vida dels veïns i veïnes del barri de Sant Antoni. El treball va dirigit a quatre grups :
joves,dones,gent gran i un altre per definir. Es donaran tres sessions formatives, que
començaran en desembre o gener. Més tard faran 9 sessions més amb la finalitat
d’implementar una acció comunitària. Aquest mateix model es portarà a terme a una
comunitat de Bolivia.
Escépticos en el Pub: Es un grup de gent que organitza discussions entorn de temes
científics, l’activitat està oberta a tots els veïns i veïnes.
Queda pendent de valorar per la pròxima reunió, la petició de la CNT d’unes jornades sobre
la vaga de la Canadenca.
Peticions de FEM SANT ANTONI
Fem Sant Antoni havia de plantejar quina implicació volien que tingués Calàbria en el
problema de l’habitatge al barri.
Sembla que Fsa vol sol.licitar l’ús del NIF de Calàbria per a demanar informació a
l’Ajuntament respecte a bars oberts després de la moratòria.
La persona de Fem Sant Antoni que havia de fer l’exposició no es presenta a la reunió . Es
fa una discussió que finalment no arriba a acords. La pròxima reunió, si ve el representant
de FSA a plantejar-ho, es tornarà a discutir.

3a part. Posada en comú

En Marc fa un aclariment relatiu al concepte projectes, per a distingir els projectes
individuals que porta a terme cada entitat dels Projectes de caràcter conjunt que es
construeixen entre diverses entitats. Per exemple la Mostra de teatre, el dia de la música,
etc.
Festa d'aniversari de CLB66 del dia 20 d'octubre: S'informa breument de la graella
d'activitats programades. Es demana col·laboració per a determinades tasques que encara
no disposen de responsable.
Es coordinen les parades al carrer que conviuran amb les actuacions musicals als escenaris
i la sèrie d'actuacions breus entre les 19h i les 20:30 aprox dins l'espai veïnal.

