2020_09_07 Reunió de permanent
Arantxa Comamala (Presidència), Manel Pérez (Tresoreria), Silvia Suarez (Secretaria), Pep
Sala, Xavi Prize, Carme Pallarol, Maite Melich, Rafa Martínez.
Equip tècnic: Aida Leal, Ana de Blas i Marc Folch.
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
S’aprova.
2. Informacions comissions i plantejament d'aquest nou curs:
S’aniran convocant les diferents comissions.
- Veïnatge
Es renovaran les representants en dues sessions.
S’ha de trobar quelcom concret per a que la comissió tingui utilitat.
- Educació
Es vol treballar en un projecte per adolescents, s’haurà d’estudiar en el temps de covid.
- Artística
Es comenta el projecte de la sala mercat i buscar llocs alternatius preferentment a l’aire
lliure per a noves activitats.
- Reactivació comissions estratègiques
L’equip tècnic ha de proposar dates per a reunir i reprendre la tasca i seguiment d’aquestes
comissions i fer una crida per a noves incorporacions.

3. Darreres informacions econòmiques
Es modifica la data que s’havia acordat en la darrera permanent per a l’assemblea pel 19 o
26 d’octubre, per poder tenir temps de fer un pressupost adaptat a la realitat de l'epidèmia i
poder-lo aprovar.
4. Represa de les activitats als espais de Calàbria 66 (protocols i mesures per activitats)
S’aproven els protocols per reprendre l’activitat minimitzant la possibilitat de contagi del
Covid 19 i el full de la declaració de responsabilitat.
Es demanarà revisar els aforaments que va posar a les diferents sales des de patrimoni.
5. Entitats i col·lectius
A partir del recompte de les entitats i col·lectius es mirarà d’actualitzar segons la presència i
participació a Calàbria 66.
Es comenta l’interès d’associacions de comerciants del barri per formar part de la
Federació.
6. Festa de Calàbria 66
Mercat 24 o 25 es passarà a comissió artística

7. Altres activitats (campanya donació banc de sang, campanya vacunació grip, etcetera)
Sembla ser que la campanya de vacunació de la grip es farà a l’Espai de gent gran.
Hem demanat oferir un dia l’espai per a la campanya de donació de sang, seria a inicis
d’octubre.

