2020_02_17 Acta reunió de comissions
Manel Pérez (Fem Sant Antoni), Maite Melich (Marea Pensionista), Carmen Pallarol (Espai
de debat), Teresa Turró (De veí a veí), Silvia Maestro (Origami) Betlem Barrachina (Coral
Totcor), Mercè Hernández i Beatriz González (ECOM), Montserrat Pastallé (Grup de
conversa), Ana Llorente (La matraka), Paco Sánchez (Trace) Carolina Zuluaga (Furiabollo)
Natalie Alexander (SPARK), Marc Folch (tècnic)

Aquesta reunió tenia com objectiu repensar la reunió de comissions, per tal que siguin més
productives (de que mereixi la inversió de temps de persones que ja fan feina en les seves
pròpies entitats), i revisar la seva periodicitat.
Es va explicar que estudiar sol·licituds d’espai externes a Calàbria 66, una de les funcions
que desenvolupaven les comissions, les desenvolupa actualment l’equip tècnic (seguint els
criteris que es van aprovar a la darrera assemblea), en cas de dubte ho revisa la comissió
permanent. Sobre aquesta qüestió es demana que l’equip tècnic faciliti a les comissions
un registre de les sol·licituds que ens arriben si aquestes s’accepten o no i en quines
condicions. En aquest sentit es respon que que des de l’equip tècnic s’està estudiant com
obtenir i facilitar aquesta informació, per altra banda també es diu que des de les comissions
es pot demanar informacions sobre Calàbria 66 (ja sigui per ser compartida telemàticament
o per comentar-ho a la pròpia reunió), amb un marge de temps raonable segons la
demanda i segons la disponibilitat de la feina dels tècnics.
S’apunta a que la reunió (on finalment es convoca a tots els participants de Calàbria 66) en
aquest sentit compartir el que s’està fent i informacions d’aspectes de l’actualitat del barri
que es desprenguin de l’activitat dels col·lectius i/o reunions on estan convocats (taules
comunitàries, consell de barri, seguiment del consell de barri, plens del districte, grups de
treball de Calàbria 66, comissions estratègiques).
En aquest sentit s’estableix que a les reunions es farà una ràpida ronda de
presentacions on breument es dirà el nom, l’entitat a la que es pertany i que estan
fent i/o preparant.
Per altra banda també es comenta la dificultat de saber com funciona la Federació i Calàbria
66. En aquest sentit s’acorda que es presentarà i compartirà la guia de benvinguda
(pendent de revisió i actualització), a partir d’aquesta guia es faran unes octavetes on
esquemàticament s’expliqui la naturalesa del projecte de Calàbria 66 i la seva vessant
participativa, aquesta octaveta s’hauria de repartir entre els components de les entitats i
col·lectius de Calàbria 66. Finalment es recuperarà folletons amb informació del què és i
què es fa des de Calàbria 66, destinat al veïnat en general.
Es determina que es celebrarà una reunió abans de setmana santa per tal d’acabar
repensar el contingut de les reunions de comissions i la seva periodicitat. Aquesta s’iniciarà
amb reunions separada de cada comissió per després fer una posada en comú.

