Segona assemblea extraordinària reunits en segona convocatòria a les 19: 30h a
l’Espai Veïnal de Calàbria 66

Assistents
Montserrat Pertallé (grup de conversa), Jordi Muntaner (GLAS), Jose Ena ( AMPA Ferran Sunyé
), Jordi Amela, (Presidència i Red phone) Mónica Saudoz y Elisenda Seros ( Bien Teatre
Estrolépia ) Elva Tenorio ( Dones Abolicionistes Ressistècia Clinic ) Miquel Derch ( The
SoundDreamers ) Anna Llorente ( La Matraka ), Carmen Pallarol ( Espai Debat ) Maite Melich (
Mareas ), Toni Oller, Susana Larriba, Manel Gomez i Frank Carnicero ( Associació Pro Teatre
Talia Olympia ), Jesús Faba Aniento i Manuel Pérez (Fem Santr Antoni), Xabius Caballé( Fem
Sant Antoni ) ( Cor de Ponent ), Carles Pallàs ( Intentant Teatre ) Carmen Alonso ( Comissió
Educació ) Pep Sala ( Aw barri de Sant Antoni ) Teresa Turró i Rafa Martinez (ONG De veí a veí )
Bernat Hernández ( SMAC comissió artística ) Caronina Casajuana( Kantikipugui), Silvia Suarez (
Espai Literari ), Josep Mª Conesa ( Esport i Natura. P.B. L´Eixample Maica Duaigües (Poemes al
Nas de la Lluna) , Mehetab iEva Macciocco (Mujeres de Bangladesh), Arantxa Comamala
(Federació d'Entitats Calàbria 66/ ONG) Enric Batet (UEC Barcelona), Marina Marcian (Espai de
debat)
Equip Tècnic: Aida Leal, Ana de Blas i Marc Folch.

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Presentació de les darreres actuacions i l’estat d’execució del balanç econòmic
de l’any 2019.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del projecte i el pressupost econòmic de
l’any 2020.
4. Renovació vacants a la Junta Permanent (tresoreria).
5. Aprovació, si s’escau, del sistema d’aportacions econòmiques. voluntàries a la
federació i altres mesures econòmiques.
6. Validació de decisions de comissions i Junta Permanent.
7. Torn obert de paraula.

1-Aprovació i lectura si s´escau de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.
Ana de Blas presenta de la web www.calabria.net (amb un comentari d’esperar resposta
d´aprovació després d’haver sol•licitat una sala).
Presentació de les disposició de la informació del taulell i espectacles a l’espai .
Memòria de les activitats públiques destacant el Cicle de feminisme. El gran projecte de
Calàbria és el Casal que dóna servei durant els períodes de vacances.

2- Presentació de les darreres actuacions i l’estat d’execució del balanç econòmic de l’any
2019
L ´Aida Leal presenta el que és a data d´avui l´estat de comptes. i en Toni Oller com a tresorer
explica alguns detalls.
En tres anys hem de tenir les comptes liquidats. És un repte i tenim la obligació de generar
altres alternatives i diversificar ingressos . S´ha obert un altre compte bancari per donacions
s´ha de contemplar la opció de realitzar activitats fora de l’espai.

3- Presentació i aprovació si s’escau del projecte i pressuposa econòmic de l’any 2020
No es presenta el projecte i pressupost, tot i que s’assenyala una continuïtat respecte aquest
any prioritzant sobretot la despesa a nivell d’estructura. Aquest any no hi haurà una partida
per a projectes sortint de comissions. En canvi hi haurà una quantitat pressupostada per a
imprevistos.
Rn una propera assemblea es sotmetrà a aprovació el pressupost.

4- Renovació vacants a la Junta permanent.
Davant la dimissió d’en Toni Oller com tresorer de la Federació, s’escull a en Manel Pérez i Arró
(per part de l’AVV) per assumir la tresoreria.

5-Aprovació si s’escau de la proposta del sistema de aportacions econòmiques voluntàries a
la federació i altres mesures econòmiques.
En Jordi Amela com a president presenta la proposta de fer aportacions com a membres
col·laboradors i/o com a entitats col·laboradores la qual cosa queda aprovada per unanimitat.
La aportació serà anual i voluntària, s’han fixat dues modalitats aportació per particular (25€) i
per entitat (200€). Aquestes aportacions no signifiquen l’adquisició de cap dret addicional, de
la mateixa manera que no fer-ne no significa cap perjudici respecte la relació amb la Federació
i l’equipament.
Les aportacions es faran al compte propi de la Federació d’entitats de Calàbria 66.

6-Validació de decisions de comissions i Junta Permanent.
6.1 Es ratifica la recomanació mínima de donatiu per les activitats amb preu fora de l’auditori.
Preu entrada

Donació recomanada

1€, 2€ o taquilla inversa

5€

3€, 4€

10€

5€, 6€

15€

6.2 S’aprova una modificació de la recomanació mínima de donatiu per les activitats a
l’auditori.
Preu entrada auditori

Donació recomanada

1€

5€

2€

10€

3€ o taquilla inversa

15€

4€

28€

5€

35€

6€

42€

6.3 Tot i fixar una recomanació mínima, s’animarà als organitzadors d’activitats que tinguin un
ingrés elevat a que aportin una quantitat més elevada a la Federació.
6.4 s’aprova la proposta de criteris sobre les propostes que arriben per fer ús dels espais a
Calàbria 66, presentada per la comissió estratègica de programació:
Seran excloses de la programació de Calàbria 66 aquelles activitats que:


No siguin compatibles amb els objectius i/o valors de l’Espai Veïnal.



Fomentin l’estigma envers col·lectius vulnerables o promoguin actituds que provoquin
odi o discriminació.



Estiguin associades a preus d’entrada o inscripció que siguin privatius o
desproporcionats. Activitats que persegueixin l’ànim de lucre” (no entra aquí el guany
per a finançar les despeses del projecte)



Persegueixin finalitats de proselitisme religiós, partidista i/o comercial. Acceptant cert
caire publicitari (cobrant lloguer) quan es distingeixin de les activitats pròpies de
Calàbria 66.

Es facilitarà la programació a Calàbria 66 d’aquelles activitats que:


Encaixin amb cicles o línies temàtiques impulsades des de l’Espai Veïnal, com per
exemple feminismes o emergència climàtica.



Encaixin en la programació d’una comissió.



Vagin dirigides a col·lectius que volem estratègicament vincular a l’Espai Veïnal, com
infants, joves, persones racialitzades.



Es dirigeixin a enfortir la participació de la comunitat del barri i fomentin la
col·laboració d’entitats del territori i la generació de xarxa.



No col·lisionin amb altres activitats en l’espai ni tampoc amb els objectius de l’Espai
Veïnal. (és a dir: disposem d’espai lliure per a realitzar-les i no van en contra dels
nostres valors)

Funcionament:


L’equip tècnic resoldrà de forma ordinària les demandes a partir dels criteris
esmentats i criteris tècnics com disponibilitat d’espais…



En cas de dubte els tècnics ho consultarà en primera instància amb la pròpia comissió
estratègica, si calgués amb la junta permanent i en última instància amb la comissió de
treball corresponent.

També s’encarrega als tècnics que proporcionin cada 3 mesos la llista de les propostes
aprovades i denegades a les comissions.
6.5 La resta de decisions de les comissions i permanent a ratificar es donen per vàlides per
falta de temps, però no es poden donar com ratificades. Es posa d’exemple la decisió entre
comissions i matisada en junta-permanent sobre els col·lectius polítics.

7- Torn obert de paraula

