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Silvia Suárez, Arantxa Comamala, Rafa Martínez, Carme Pallarols, Manel Pérez, Xavi Prize,
Maite Melich. Pep Sala
Aida Leal, Berta Hernández i Marc Folch

1. Benvinguda
2. Lectura i aprovació de l'acta anterior, si s'escau
Aprovada.

3. Economia
A l’octubre-novembre es preveu tensió de liquiditat, amb el compte de la federació es pot
superar un mes llarg. Pot ser que s’hagués de demanar a Coop 57, també està previst
cobrar les quotes, depenent de com funcioni no caldrà demanar o no tant a Coop 57.

Comissió econòmica revisarà les entitats i col·lectius en relació a les quotes, per fer-ne una
proposta executiva concreta.

Discussió sobre aportacions d’usuaris, per ara es segueix demanant aportació a entitats i
col·lectius, tal i com s’ha aprovat a l’assemblea. Cada col·lectiu i entitat

4. procés de substitució de direcció
S’ha col·locat ofertes a dos portals, Torre Jussana i CRAJ, els perfils que han arribat no
s’ajustaven a la part de la gestió, s’ha allargat el període de recepció de currículums. Dues
candidates, que s’estan entrevistant.
Aida agafa baixa el 16 de setembre, i es faria traspàs a la setmana del 12 de setembre.
Bonificació de les 4 setmanes abans del part.

5.Planificació participació proper trimestre.

S’estableix el següent calendari de reunions, recordant que la participació és requisit per a
les entitats federades i col·lectius vinculats.

3 d’octubre permanent (quotes)
17 d’octubre assemblea informal
7 de novembre permanent
12 de desembre permanent
19 de desembre assemblea i sopar

6.Cuina comunitària.
A la reunió convocada entre la part política del districte i la Federació hi aniran Rafa, Silvia,
Pep i Marc

Aclarir les contractacions de la cuina comunitària, i oferir-se per la gestió de la cuina dins de
la taula comunitària.



S’aprofitarà per recordar que hi ha una pregunta del darrer consell de barri on es demana
qui gestiona l’edifici? i per què?

7.Festa aniversari Calàbria 66.
Es planteja una festa, a l’espai veïnal, amb actuacions i menjar, s’aprofitaria per remprende
homenatge a veïns amb la instal·lació de la placa Bordetas a l’espai veïnal. Les dates que
es valoren (15 i 22 d’octubre) estan ocupades, s’establirà comunicació amb coral xaragall i
llogueteres per estudiar moviments a les seves reserves i fixar dia.
Convocatòria oberta per preparar la festa

8.Cas Tòtum i espais de Calàbria 66

S’expliquen informacions que com a mínim afecten a un grup de música, on es demana
150€ al grup per anticipat en concepte de sala, tècnics i promoció.
Convocar al Jordi Amela per aclarir el tema, reunió a petit comité.

9.Torn obert


