
Calàbria 66. Permanent 01/07/2019. Acta 

Assistència:  Aida Leal,  Ana de Blas , Maite Melich, Susana Larriba, Jordi Amela, Pep Sala,  

Marc Folch i Toni Oller 

 1 -Actuacions de millora dels espais (obres espai veïnal, insonorització taller 4 i auditori) 

Acord:  Reservar  els espais per les obres 

Informació: El Districte informa que les obres per solucionar els problemes d’insonorització al 

Taller 4 i a l’Auditori, es faran respectivament del 15 al 19 de juliol  (Taller 4) i l a primera 

quinzena de setembre, els matins (Auditori). Així mateix s’informa que  la instal·lació d’una 

mampara separadora a “L’Espai “ està pendent de consideracions tècniques relatives a 

Evacuació, Climatització... Finalment comentar que s’espera solucionar tots els possibles 

entrebancs tècnics per acabar de col·locar l’equip de so i llums a l”Espai. 

2 - Festa i setmana d'aniversari de Calàbria 66 

Acord: Una planificació inicial de la setmana cultural i el dia gros de la Festa 

Dimarts 15 d’octubre:  Xerrada-assemblea sobre  La implantació de la nova ordenança dels 

Espais de Cultura Viva. 

Dimecres 16 d’octubre : Fem Sant Antoni (turistificació, habitatge, trivial del barri?... (A 

proposar). 

Dijous 17 d’octubre:  Presentació del mapa de recursos de la Gent Gran . 

Divendres 18 “  “ :  Emergència climàtica (com punt de partida d’un cicle que culminaria amb la 

Castanyada) 

Dissabte 19 “  “ :  Les corals són el punt fort de la festa d’enguany i ja s’estan coordinant entre 

elles. Qualsevol activitat que es programi no pot comportar contraprogramació pròpia. Les 

actuacions de les corals es faran tant a l’Espai com a l’Auditori de Calàbria 66 a la tarda. Es 

proposa que el Castellers del Poble Sec actuïn al migdia i es planteja la possibilitat de fer una 

Paella Popular amb uns cuiners de Cornellà. Queda pendent per una banda si hi ha 

responsables, demanar a la Diputació inflables etc... i aprovar la proposta d’en Jordi  pels 

animalistes per situar-se al carrer. 

3- Mercat de Pagès 

Informació:  S’ha aturat fins al setembre per manca de llicència. El Districte té forces dubtes de 

la seva legalitat. Potser caldria crear un sistema d’associats en aquests mercat. 

4- Magatzems i Material en espais comuns 

Acord:  Treballar per preparar quotes pel seu ús 

Informació: Cal comprar un armari adient per guardar coses sota candau per a dipositar unes 

poques bombones. Es recorda que hi ha llenya d’una darrera calçotada 



5- Assemblea Torre Jussana 

Acord: Assistir en un futur com a  CLB66. De moment tenim al representant de l’AVV Sant 

Antoni, sr. Joan Bordeta 

Informació: Interessant poder accedir a les propostes del Consell d’Associacions de BCN sobre 

subvencions, assegurances, oferta de serveis sempre que ens ajudi a enfortir-nos , a abaratir 

costos... 

6- Informe Jornades Ana de Blas a Viena   

Acord: Estudiar la possibilitat de presentar-se com a “partner” (no com a “leader”) això implica 

haver de presentar un compte d’explotació de la nostra comptabilitat 

Informació: Ana ens explica el programa Erasmus +, Youth. Ens parla de les xarxes europees, 

“Word Connections”, parternariat, prioritats europees. Programes de ciutadania. Del SSCI 

(tenen local a Barcelona). Aida comenta la coordinació amb  Joventut  al carrer Calàbria del 

Departament de Treball, Benestar i Famílies de la Generalitat. 

Si parléssim de música (per posar un exemple) el projecte no seria únicament concerts, també 

xerrades com la de la nova ordenança d’Espais de Cultura Viva, o les que organitza el sindicat 

SMAC, obertes a tothom etc... 

Es parla dels punts forts i febles a observar de la nostra futura o immediata candidatura 

7- Web 

Acord:  Començar el volcatge per par de l’Ana  de l’antiga al nou web. Potser a finals de juliol ja 

hi funcioni el nou - 

Informació: Pel proper exercici cal tenir en compte les despeses originades en aquest apartat, 

en principi no previstes del tot. Queden coses pendents. 

8- Vacances tècnics 

Acord:  vacances del Marc del 15 d juliol al 15 d’agost, Jordi Mateu del 1 al 28 d’agost, Ana del 

12 d’agost al 2 de setembre i Aida tota la setmana del 15 d’agost (es dir des del 12 d’agost al 

16 d’agost)  Calàbria 66 romandrà tancat del 10 al 18 d’agost (coincidint amb el període que no 

hi ha cap professional referent disponible i agafant tots dos caps de setmana) 

9-Precs i preguntes 

Reunió Arnau Itinerant: S’acorda assistir el proper dijous 4 de juliol al Centre Cívic Albareda a 

les 18 hores  per part del Marc Folch i Toni Oller. Aquest darrer a títol individual (ja que no s’ha 

reunit el grup de treball de música, comenta una proposta feta a la Plataforma Música Viva 

Barcelona i al propi Arnau Itinerant etc..: L’organització d’un Festival Alternatiu de Música 

Viva al Paral·lel QUE COMPORTI UNA SUBVENCIÓ PER COTITZAR A LA SEGFURETAT SOCIAL I 

CONTRACTAR ALS MÚSICS a bars, comerços, associacions i centres cívics o de gestió 

comunitària, biblioteques...). 



L’Espai Calàbria 66 serà anomenat a partir d’ara l’Espai 

Proposta d’activitat escola d’Aikido: S’aprova la sessió amb l’auditori pel 21 de març, amb el 

corresponent pagament, i per fer una exposició en aquelles dates. 


