Acta Permanent 2019_09_02

Assistents :
Marc Folch, Ana de Blas, Carolina CasaJuana, Sílvia
Suárez, Xavi Prize ,Toni Oller, Carme Pallerol, Maite
Melich, Jordi Amela, Arantxa Comamala, Pep Sala, Susana
Larriba.
Primer. Calendari programació de reunions .
de comunicació , de programació i
economia.
La presentació de projectes seria al setembre, el novembre
es treballen i l’assemblea general de desembre aprovarlos.
La comissió construeix Calàbria queda pendent parlar del
tema polític i col·lectius de Calàbria 66, hem fixat la data de
dilluns 30, en una reunió de les comissions de treball,
aquest tema serà tractat en comú durant la primera hora de
reunió. Si no es tanca el tema es podrà tracta en futures
reunions.
La reunió de la permanent com fins ara, el primer dilluns de
cada mes.
De cara a la presentació de projectes: la idea és fer una
estructura de formulari de projectes i simplificar lo, tenir-ho
emmagatzemat i a l’hora de fer-lo servir fer només una
revisió a la reunions i dels pressupostos. D’aquesta manera
es pot anar aprovant pressupostos a mesura que es té clar
quines són les despeses/ingressos. Tot i poder anar
desenvolupant el projecte o sorgint de nous, millor tenir-los
decidits i fets abans de desembre, per poder entrar a
subvencions ordinàries si s’escau i per poder-los aprovar.

Segon. Reserves .
Amb les obres finalitzades i quasi amb òptim resultat del
taller quatre no hauríem de reservar totes les aules d’un
mateix dia amb activitats regulars per tenir sempre marge
de programació extra.
La proposta a districte de millora de la sala de veíns està
aturat per tema de seguretat i d’altra banda estem esperant
també els permisos per la instal·lació de l’equip de so i de
llums.
Tercer. Festa aniversari Calabria 66
Tenim l’esquelet del que seria la setmana de la festa de
Calàbria
el 14 presentació de la ràdio
el 15 assemblea xerrada oberta a tècnics i comerciants el
tema música viva a Barcelona. La idea és presentar la
nova normativa.
el 16 s’ha de confirmar amb tema d’habitatge i / o Fer un
trivial
el 17 presentació recursos per la gent gran.
el 18 acte inaugural emergència climàtica al carrer.
el 19 trobada de corals i activitats per nens de 17 a 19 falta
concloure amb un pica-pica i buscar final (Pica pica amb
Propis i propers i finançament a través de ticket per
bocates o altres.)
Quart .Projecte Swing. El dia 2 de novembre i coincidint
amb un acte agermanat Associació Talya amb Arnau
Itinerant hi haurà el Swing amb les bones pràctiques de

contractar els músics per part de Calàbria a cost zero (
Sous pagats per Talia i ICuB )
Cinquè. Signatura del banc .
S’ aprova tenir una assignatura més, que serà la de l’Aida
de forma que siguin enlloc de tres, quatre per alleugerir els
tràmits de pagaments del banc.
Sisè .Comptabilitat separada .
En Toni en la seva possessió del càrrec de tresorer ha
estat treballant juntament amb l’Aida i amb el Jordi
endreçant ens explica els projectes comptables, en una
necessitat d’estructurar i identificar les despeses dels
treballadors d’ altres i fórmules que simplifiquin la gestió, la
previsió per l’any vinent. Llavors queden especificats els
cinc projectes que tenim a Calàbria:
1 és el de conveni, 2 el Tòtum , 3 el casal, 4 punt Òmnia, 5
Federació d’ Entitats 6 Mostra de treatre?.
En cas d’ indemnitzacions socials o noves contractacions
per baixa , etc s’ ha de tenir un fons de provisió de
contingència, els diners que vinguin dels projectes, les
quotes: comissió estratègica econòmica . En aquest sentit
s’acorda fer una taula de donacions per aquelles activitats
amb preu d’entrada més enllà de l’auditori (els preus
d’aquesta taula seran més baixos que els recomanats per
l’auditori).
Darrer. Signem la carta de suport al veïns afectats per
l’amiant de les obres a l’antic cinema Urgell.

