Acta reunió de comissions 28/10/2019
Assistents:
Veïnatge: Teresa Turró (De veí a veí), Josep Maria Conesa (Esport i natura/Penya
Barcelonista Eixample), Elva Tenorio i Espe (Marea blanca), Paco Sánchez) Trace), Manel
(Fem Sant Antoni)
Artística: Maica Duaigües (Poemes el nas de la lluna), Silvia Oliver (El triangle), Neus
Bartolomé (La Matraka), Diana Davydovskaya (The Armold), Isis Sanpera (The Xoplerins),
Bernat Hernández (SMAC) Toni Oller (Ass Teatre Talia Olympia), Silvia Suárez (Espai
Literari)
Educació: Silvia Maestro, Natalie Alexander (Spark your english), Carmen Alonso
(AMPA/AFA), Mariona Olivella (Totikap)
Equip tècnic: Marc Folch.

Informacions generals.
Amb el mail passo el power point que vaig utilitzar per acompanyar les explicacions,
destaco.
Finances i donatius:
Properament s’enviarà a tots els col·lectius i participants de Calàbria 66 un mail sol·licitant
un donatiu per tal d’afrontar un moment complicat en lesfinances i en la construcció de coixí
que ens servirà per superar els repetits períodes de manca de liquiditat.
També es posarà en marxa les sancions per reseverves no consumades i una taula de
recomanacions de contribucions per aquelles activitats amb preu fora de l’auditori.
Festa de Calàbria 66:
Es valoren positivament les activitats que es van mantenir durant la setmana de la festa. La
presentació de la ràdio passarà al 14 de novembre a les 19h i la xerrda sobre el barri es farà
més endavant.
Projectes 2020:
Es convida a pensar nous projectes més enllà de les activitats que desenvolupa cada
col·lectiu.
FM 2020:
Del 17 al 26 de gener hi ha la festa major de Sant Antoni, l’equipament es posa disposició
de la festa i es regeix per les normatives d’aquesta. Pot afectar a les reserves regulars.
Racó de cultura.

Del 4 de novembre fins el 4 de desembre (en principi) hi ha obres al racó de cultura, estem
acollint els materials emmagatzemats allà i intentar encabir activitats que allà s’hi fan.

Comission:
Educació:
Reflexió sobre d’atreure adolescents, problemàtica que vinguin. Mirar de contactar amb
escoles.
Inversió en jocs de taula.

Veïnatge:
Recordar el novembre activitats al voltant de la dia internacional de la violència envers les
dones.
Recordar la marxa contra la llei Aragonés

Artística:
Swing ampliació de l’activitat, per a públic més juvenil.

