
2022_04_25 Comissió permanent

Arantxa Comamala, Carmen Alonso, Carme Pallarol, Silvia Biardi, Carme Pallarol, Manel
Perez, Carolina Casajuana, Maite Melich, Rafa Martínez, Pep Sala
Aida, Berta i Marc

1.Benvinguda
2.Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior

Aprovada.

3.Calendari de participació a C66

S’acorda posar data a les següents reunions:
- Comissió estratègiques setmana del 16 de maig
- 23 maig Assemblea informal 19h
- 30 de maig permanent 19h
- 13 de juny AGO 19h

4.Economia

S’han realitzat dos moviments del compte de conveni al compte de la Federació,
actualment el saldo del compte de la Federació és 14680,09 €, aquest augment s’explica a
partir del romanent del punt òmnia, una donació de la Caixa i varies de companyies de
teatre.
Amb aquesta quantitat acomulada es  preveu poder cobrir dos mesos sense ingresos, pot
ser que calgui cobrir la despesa estructural d’octubre i novembre, doncs solen quedar
despeses que cal cobrar, per exemple beques de l’ajuntament.

Es preveu que en 11 mesos sigui possible cobrir el deute que fa anys arroseguem.

A la propera permanent l’Aida es compromet a portar el registre de lloguers.

5.Adaptació estatuts a les reunions on-line i altres

Hi ha alguns aspectes que no complim o són un llastre (mail, anys de junta…), cal fer un
canvi d’estatuts. Es creu que els estatuts siguin més genèric i règim intern.

Ens preguntem si els canvis estatuts han d'anar més enllà?

Comissió per treballar estatuts, pel moment s’apunta l’Arantxa a l’espera que més gent s’hi
afegeixi.

6.Programació i accions

Es comenta que la Troiana està a punt de començar. El casal d’estiu estem en període
d’inscripcions, s’informa que s’ha arribat a un pacte de cessió d’espais pel casal. També
s’informa que ja està a punt la programació a partir del teatre arnau itinerant que servirà per



donar impuls a la Sala mercat. En aquest sentit es comenta que s’ha convocat una nova
comissió de la taula comunitària, la de cultura.

Queda per l’assemblea informal tractar la qüestió de l’espai d'accés lliure al veïnat i com
compaginar-ho amb les activitats que s’hi programin.

7.Barri

Respecte al futur de la Ronda es considera que la proposta que hi ha que implica més
trànsit no és compartida per la Federació d’entitats de Calàbria 66.  S’assumeix la posició de
Fem Sant Antoni, sense trànsit i consens.

Divendres que ve hi haurà una reunió entre les associacions comercials a veure si és
possible trobar algun punt d’apropament,

8.Altres


