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Arantxa Comamala, Maite Melich, Carmen Alonso, Carmen Pallarol, Xavi Prize, Rafa
Martínez, Carolina Casajuana, Silvia Suarez
Tècnics: Berta, Marc, Aida

1. Benvinguda
2. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
Aprovada
3. Assemblea General
Es va aplaçar, proposta dilluns 28 de març assemblea ordinària a les 19h. mantenint els
punts de l’anterior.
Cal canviar estatuts, canviar els tempos de canvi de junta, doncs entre altres coses implica
tràmits per establir el canvi de junta. Aquestes qüestions les podríem plantejar a l'assemblea
del juny.
4. Calendari de participació a C66
Assemblea informal després de Sant Jordi, amb incorporació d’entitats que es volen
vincular, suspensió de lloguer panteres, allà plantejarem renovació de vocalies, aprofitant
l’assemblea per preparar el terreny.
5. Estat de compte 2021
Hem rebut avui els números, sembla ser que el 2021 hem acabat en positiu, de 22000€, cal
revisar-ho, una part serà per reinvertir (conveni), i una part d’estalvi (caixa de resistència).
Es mostra prioritari eixugar el deute, caldrà examinar si existeix penalització per trencar el
compromís i estudiar quina és la millor manera per anar reduint el deute.
Propera permanent l’Aida portarà els comptes separats per projecte
6. Pressupost 2022
S’enviarà per mail i discuteix a la propera assemblea.
A la pregunta sobre els lloguers d’espais, s’està recuperant el ritme, s’ha de veure si arribem
als 6000€
Aida proposa compartir activitat amb altres equipaments exemple casa regional, proposta
de dinamització, per tal d’esponjar l’activitat dins de Calàbria 66.

7. Programació i accions 2022

St Jordi: Des de districte ens preguntat si fèiem St Jordi com abans de la pandèmia,
paradetes al carrer. Hem pensat que com objectiu descentralitzar, de tal forma que allà es
puguin “complir” les obligacions de Sant Jordi allà, això implicaria participació de llibreries.
Alhora hi ha interès en fer-ho a la Ronda per contribuir a fer altres dinàmiques a aquest
espai que s’ha degradat. En aquest sentit estem pensant fer-ho el 22 d’abril si es pot i hem
demanat a districte que faciliti amb infraestructures.
8M: durant el març hi ha programades moltes activitats relacionades amb el 8M i feminisme,
es destaca la taula de dones del barri per l’11M.
També es vol destacar que el 10 de març hi haurà un acte on es passarà un documental
sobre el medi ambient i alhora també es comenta la mobilització per reclamar més inversió
el 24 F davant del CAP.
Casals el 28 de febrer es farà una edició especial donat que molts centres educatius tenen
festiu, hi ha moltes inscripcions. Es preveu fer el casal de primavera i el d’estiu. En el d’estiu
ens haurem d’adaptar al nou calendari escolar, fins al 2 de setembre, fent només una
setmana de pausa, la del 15 d’agost.
Troiana
Estem en moment de preparació intentant encaixar totes les obres al mes de maig en
diferents equipaments. Dificultat per programar dissabtes a Cotxeres Borrell doncs no estan
en condicions d’afrontar moltes despeses extres. Es proposa mirar Casa regional de Castilla
la Mancha per tal de veure si és possible encabir alguna actuació.

Dia de la música
De cara el dia el música reprenem la gestió des de Calàbria 66, cap de setmana abans de
Sant Joan.

