
Reunió de comissió Permanent 13/01/2020 

 

Susana Larriba (Secretaria), Carmen Alonso (Vocal Junta), Maite Melich i Carmen Pallarols 

(Vocals comissió de veïnatge), Arantxa Comamala (Vocal comissió educació), Carolina 

Casajuana i Silvia Surárez (Vocalia comissió artística) 

 

Equip tècnic: Aida Leal i Marc Folch. 

 

● Llistat d’entitats membre 

● Informació sobre membresia 

● 8 de març (tancament, vaga, posició de Calàbria, etcètera) 

● Incorporació personal de pràctiques 

● Subvencions puntuals Ajuntament de Barcelona (casal, Tòtum, mostra, medi 

ambient, ràdio) 

● Altres subvencions (Obra Social “La Caixa”) 

● Econòmic: pòlissa de crèdit, inversió EV cortines  

● Funcionament de les comissions 

 

S’acorda enviar del llistat de les entitats per correu als membres Junta permanent. 

 

Es proposa que les comissions treballin beneficis d’esdevenir membres col·laborador. En 

aquest sentit es proposa fer dues trobades anuals, per exemple abans de Nadal i abans de 

l’aturada estival. 

 

S’acorda tancar l’espai pel diumenge 8 de març en suport a a les mobilitzacions 

reivindicatives, només romandrà obert per a donar suport a les activitats relacionades amb 

la jornada reivindicativa. 

 

Acorda fer subvencions: casal, Tòtum, mostra, ràdio i ludoteca. Pel que fa la proposta d’un 

projecte de medi ambient ,es convida a fer una reflexionar sobre crear un banc de recursos 

de material sostenible. 

 

Es dóna llum verda a explorar la subvenció de l’obra social la caixa pel projecte de 

Ludoteca, sempre que l’exposició d’imatge corporativa es limiti al projecte que es financi. 

 

S’acorda fer pressupost pel contratel·ló i es dóna per bo el canvi de taula de llums que 

suposa una inversió de 140€. El pagament del contratel·ló i de la instal·lació  no es faria 

efectiu fins el cobrament del conveni d’enguany (previst pel març). La taula de llums la 

canvaria als propers dies per no abusar del favor de Metro electrónica. 

 

Es proposa que la comissió de veïnatge es examini una sol·licitud per dia de reunió, en la 

propera del gener s’estudiarà la proposta de vinculació del sindicat de llogateres i per part 

de l’artística amb els de Tot cor (que ja estan utilitzant els espais de Calàbria 66. Per altra 

banda es fixa la reunió de comissions del febrer pel dia 17, així es fa compatible amb el 

consell de barri fixat pel 24. Per altra banda es reflexiona sobre el funcionament de les 



comissions, es considera seria més estimulant i productiu replantejar a partir de grups 

d’interès. 

 

  

Torn obert:  

 

S’acorda que es faci els actes de Federalismes (documental sobre el federalisme a casa 

nostra) que acull Marees. En aquest sentit es marca ser flexibles respecte els actes polítics 

públics que tractin la qüestió nacional si no es fan a l’espai veïnal. 

 

 


