
2022_06_20 Assemblea general extraordinària

Jordi Amela (Totum), Núria Puerta i Josep Dolz (Interruptus i Matraka), Joan Domínguez i
Ferran Agüir (Claketa), Lizandra Vieira i Jui Cuerda (Casa da gente), Antonio Mellado
(Panteres grogues), Antonio Baravas (Ball en línia i playback), Jordi Rodríguez (Espai de
debat), Elvira Perpinyà i Silvia Suarez (Espai literari), Josep M Conesa (Esport i natura can
Conesa), Rafa Martínez (De veí a veí), Jesus Fabà i Manel Pérez (Fem Sant Antoni), Eulàlia
Morta i Pep Sala (Ass Veïnal), Enric Batet (UEC), Sara Solanes (Tot cor), Jordi Muntané
(GLAS), Maite Melich (Mareas pensionistas, Marea de mareas), Arantxa Comamala (Casal
C66), Carolina Casajuana (Kantikipugui), Carmen Alonso (AFA Joan Miró)

Aida Leal, Berta Hernandez i Marc Folch (Equip tècnic)

S’excusen: Poemes Nas de la lluna, Gestal arte, Homeland i Marea blanca.

- Lectura i aprovació de l’acta anterior

S’aprova.

- Presentació de les actuacions i propostes en matèria de participació i guia de
benvinguda

S’insisteix que la participació en la gestió de l’equipament i en el projecte és un requisit per
formar part de la Federació d’entitats de Calàbria 66. Part de la participació pel que fa les
entitats federades i col·lectius vinculats és la participació en les assemblees. A partir de
l’assistència recollida en les actes de l’assemblea es farà un seguiment, si un any aquell
col·lectiu o entitat no ha participat se li farà un advertiment, si la participació segueix sent
nul·la es considerarà que no es participa en la federació amb tots els efectes (cessió
d’espais, material…)

La guia de benvinguda és un document que sintentitza i actualitza el reglament de règim
intern de la Federació i equipament. Es demana a les entitats que comparteixin el document
amb els seus membres per a que tots entenguin la natura i funcionament  d’aquest
equipament,

- Presentació i aprovació de la proposta d'aportacions necessàries treballada
per la Comissió Estratègica Econòmica

- S’aprova la següent proposta.

PROPOSTA 1: APORTACIÓ ECONÒMICA NECESSÀRIA ANUAL

○ Col·lectius federats (entitats, associacions, etc.): 50€/any
○ Col·lectius adherits, escoles culturals de barri i altres: 30€/any



Es planteja demanar les aportacions els octubres de cada any. Aquestes aportacions
mínimes (és a dir que poden ser més amplies) estan pensades per a cada entitat o
col·lectiu, aquelles que tenen dos o més grups utilitzant espais es considera que seria
coherent que aportessin com a mínim per cada grup, però no es demanarà.
Aquesta proposta va acompanyada de la participació activa en els espais de participació de
la federació

- Per a la següent proposta es proposa crear un grup per estudiar com es podria dur a
terme seguint els objectius de visibilització i aportació de recursos a la Federació.

PROPOSTA 2: ORGANITZAR I PARTICIPAR EN 2 ESDEVENIMENTS DE BARRI ANUALS
Participar i implicar-se en l'organitzar 2 esdeveniments Federació de manera activa.

- S’aprova fer un catàleg i proposta de preus socials per a sessions puntuals i
continuades.

BANC DE MATERIAL DE CALÀBRIA 66

Es proposa invertir en un banc de material comú de la federació a disposició de les entitats.
Mecanisme proposat: lloguer social del material. 2 tipus de preus: un per entitats/col·lectius
vinculats i un d'altres per entitats/col·lectius no federats

- Presentació de la proposta d'obertura d'espai relacional

Amb la pandèmia, donades les restriccions i la necessitat d’espais amplis la la sala gran de
l’espai veïnal a passat a funcionar com una altra sala més, és a dir amb activitats amb
reserva. A més és l’espai on els dimarts i els dijous a la tarda estem realitzant l’escoleta.

S’aprova:

- Reservar pel lliure us els dilluns i dimecres de 16 a 19h
- Oferir el local de la casa regional de Castilla la Mancha per a jocs de taula els

divendres.
- Els dimarts i dijous al vespre, un cop finalitzada l’escoleta, deixa l’espai per ús lliure

sempre que no hi hagi una activitat programada.

Es farà seguiment d’aquestes mesures en properes assemblees per si cal replantejar
alguna d’aquestes mesures.

- Aprovació de noves entitats de la Federació



S’anima a les associacions registrades com a sense ànim de lucre a a federar-se. A les
properes assemblees es preguntarà a les associacions que estan en aquesta situació per la
seva voluntat de federar-se.

- Torn obert de paraula

Mentre es parlava de les propostes econòmiques ha sortit la temàtica de comunicació, es
reconeix que ara mateix no podem destinar més temps a aquesta temàtica des de l’equip
tècnic ara mateix, s’està treballant per automatitzar la qüestió de les reserves (inversió en
una nova pàgina web) per a alliberar i aprofitar el talent de la Berta en la seva especialitat,
comunicació:

- Es convocarà la comissió estratègica de comunicació a principis de tardor, s’anima a
tots aquells que tinguin coneixements a que hi participin.

- Crear i compartir un directori de les entitats i col·lectius on més enllà del contacte
s’especifiqui si hi ha algú que s’encarregui de la comunicació, usuaris en les xarxes.

- Crear un document per tal de que les entitats i col·lectius puguin millorar la
comunicació d’esdeveniments i facilitar la tasca tècnica de suport a la comunicació
dels esdeveniments relacionats amb l’equipament i/o la Federació.

Es debat sobre aumentar el topall de preu a les activitats que es realitzen a l’Auditori de 6€
a 10€

- De moment no s’aumenta aquest topall de manera generaliutzada.
- Es poden fer excepcions si aquestes estan argumentades. Aquestes han de ser

aprovades per la Permanent.
- S’especifica que aquest topall no s’aplica per festa major, doncs en festa major ens

regim per les normatives de la Comissió de festa major.


