Acta Junta-permanent
Reunits a Calabria el 7 d´Octubre
Jordi Amela, Toni Oller, Arantxa Comamala, Carmen Alonso, Carme Pallarol,
Silvia Suarez, Pep Sala,
Manel Pérez, Maite Melich, Carolina CasaJuana, Susana Larriba, March Folch,
Ana de Blas
1. Estat de la tresoreria
2. Auditoria 2018
Seguim en la línea d´ organitzar la comptabilitat separada en blogs.
En la propera reunió amb Cristina Lahiguera del col·lectiu Ronda, que és l´ actual
gestoria, veurem com es líquida l´ IVA .
3. Ampliació de crèdit Coop57
S’acorda d´ampliar la línia de crèdit per assumir les nòmines del treballadors de
Calabria.
Saber el què s´ha de pagar i quants diners tenim, és una qüestió estructural i
s´està organitzant.
Queda patent la necessitat de tenir diners propis que vagin directament a la
Federació.
. Actes - Venda de samarretes- merchandaising.
Ja s´està fent
.Donacións puntuals d´emergència.
. Quotes per a col.lectius.
. Crowfounding.
. Amics de Calabria (quotes individuals)
S´aprova demanar donacions voluntaries als diferents col·lectius explicant per
sobre la situació econòmica i la necessitat d’aquestes donacions. Per altra banda
tan la opció d’amics de Calàbria 66 i les quotes a col·lectius s’haurà de plantejar
una proposta des de la comissió estratègica d’economia, i per a ser finalment
valorada per la propera assemblea.

Negociació pel conveni ? arran d´aquest plantejament s´insta a investigar quines
subvencions reben altres equipaments de gestió cívica. Es planteja que es podria començar
a negociar el proper conveni un cop haguem superat la situació d’emergència de liquiditat.
4. Comunicacions formals (missatge, periodicitat, contingut...)

Es concreta tenir una informació acurada i detallada entre els membres de la
junta/permanent. Especialment quan es comparteix la informació més enllà de la
junta/permanent la informació s’ha de contextualitzar, dosificar i sintetitzar. Per
altra banda s’ha d’evitar de posar més destinataris dels necessaris. En aquest
sentit s’indica que per informar de qüestions de Calàbria 66 preferiblament s’ha
de consultar amb l’equip tècnic.

6. Festa Calàbria 66
S’anuncia que enguany es faran una setmana de programació de diverses activitats, tal i
com s’havia anunciat El dissabte 19 d’octubre es actarà amb la cooperativa Propis i propers
per fer un pica-pica. I acceptarem donacions per contribuir-hi.
També al estar anunciada la publicació de la sentència estem pendents de la mobilitzacions
per si afecta a la programació dels actes.
7. Valoració de l’acció del 27S
Coincidint amb l’anunci de la vaga pel clima, impulsat pels treballadors de Calàbria 66, vam
fer una performance al mercat de Sant Antoni. Aquesta va tenir molta repercussió a nivell de
mtjans. de comunicació. Es valora positivament aquest l’impacte

10. Estat de les obres.
Comptem amb el permís per acabar les obres en l’edifici. Contactarem amb la cooperativa
per tal de examinar que és el que s’ha pagat i que com queda el pressupost.
11. Comissions estratègiques
S’enviarà un mail explicant la marxa de cada una de les comissions.
12. Activitats polítiques
A petició de fixar un criteri per descartar que a Calàbria 66 es facin activitats públiques
polítiques, s’assenyala que no es realitzin aquelles que puguin provocar cert tipus de
confrontació. En aquest cas ara per ara es rebutgen aquelles que tractin la qüestió nacional
des de qualsevol posicionament.

