
2022_10_17 Assemblea informal

Carlos de Pablo (Claketa), Ana Llorente (Matraka), Sara Solanes (Cor tot cor), Silvia OLiver
(el triangle),, Montserrat Carulla i Xabius (Cor de ponent), Antonio Barajas, Fina Martinez i M
Rosa Palaci (Ball en línia) Dora Arana (Scorza), Artur Dominguez i Victor Berlaga (Panteres
grogues, cor cabaret), Carles Massip (Sicalíptics), Frank Carnicero (Ass Talia Olympia),
Carles Pallàs (Intentant Teatre), Rosa Sánchez (Breu teatre estratègic), Rafa Martínez
Moreno (De veí a veí), Jesús Fabá (Fem Sant Antoni), Enric Batet (UEC Barcelona), Teresa
Gualdo i Martha Duque (Dona canço, coral L), Carolina Casajuana (Kantikipugui), Oscar
Parera (Panoptik), Pep Sala (Associació veïnal), Carmen Alonso (Vocalia Junta), Manel
Perez (tresorer), Silvia Suarez (Secretaria)

Equip tècnic: Berta Hernández, Bibiana Cot i Marc Folch.

● Petició per reforçar junta.
Es comenta la importància de la participació en la gestió de l’equipament i en el projecte de
barri de la Federació d’entitats.
Es demana que es comparteixi amb tots els membres de cada col·lectiu el document de la
guia de benvinguda, doncs cal que els que participen en entitats federades i col·lectius
adherits a la Federació sàpiguen què és, els finalitat i com funcionem, i no només un lloc
d’assaig, de reunió…
S’explica que és necessari reforçar la junta de la Federació hi ha membres, representants
de les antigues comissions, que fa molt temps que estan a la junta.

● Contribucions anuals per a les entitats.
Explicar el què i perquè es va aprovar, que es revisable.

FONAMENTS DE LA PROPOSTA
- Els recursos propis de l'entitat són fonamentalment recursos provinent d'administracions
públiques. El finançament propi suposa menys del 10% del conjunt del total
- Cal una política d'entitat de finançament propi per eixamplar recursos i diversificar-los. Això
alhora suposarà una menor dependència d'un mateix pagador (Ajuntament de Barcelona)
- El conveni de Gestió Cívica es troba congelat des de l'any 2017 (sense augments, però
tampoc sense disminucions). El desembre del 2021 s'ha renovat sense cap tipus d'augment
econòmic donades les circumstàncies actuals econòmiques i socials. La previsió de
finalització de l'actual conveni és l'any 2024.
PROPOSTA APROVADA

- Aportació econòmica necessària anual de totes aquelles entitats, col·lectius i escoles
culturals vinculades. Es segueix una proposta similiar a la d'altres entitats que gestionen
cívicament un equipament:



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

- Es fixa una proposta de mínims. Si els col·lectius volen fer una aportació d'una quantitat
superior a la proposada, sempre seria possible.

Ell procediment es farà un mail personalitzat a cada entitat, col·lectiu i escola cultural, en
aquest es demanarà la quantitat mínima que es va aprovar durant els propers mesos:
octubre i novembre, indicant el compte al qual s'haurà de fer una transferència.

Al 2023 es revisarà quines entitats, col·lectius i escoles culturals no han contribuït,
aleshores es crearà un equip per tal de dialogar amb aquestes entitats sobre el projecte
col·lectiu de la Federació d'entitats de Calàbria 66 i la seva inclusió en aquest.

Es qüestiona que entitats de caire social hagin de realitzar aquesta contribució. S’explica
que s’ha fet una proposta de mínims, que es podria cercar fórmules més equitatives, segons
tipus d’entitats, segons quantitat de membres, però es destaca que no tenim capacitat
tècnica per abordar aquestes particularitats, per això s’ha pensat en una proposta de
mínims.

● Informacions

Taula comunitària:

S’explica la tasca que s’està fent des de la taula comunitària del barri i s’anima a preguntar i
a participar. En les diferents aspectes que es treballa: gent gran,. infància, cultura, cuina
comunitària, feminismes i dones.
https://encomunitat.decidim.barcelona/assemblies/TC-StAntoni

Des de la taula es demana més actes dirigits a infants i més actes de carrer.

Escoleta:

S’explica el projecte de l’escoleta, reforç escolar i educació en el lleure per infants amb
vulnerabilitat. Degut a la demanda de centres educatius i serveis socials, hem augmentat un
dia en detriment de la ludoteca, doncs a aquesta no hi venien prous infants.

Gent gran activa:

S’explica l’esforç d’endreçar totes les activitats que veïns ofereixen a la gent gran, aquest
any en tenim un munt. Gran parts dels grups estan plens. Intentarem fer una reunió entre
els responsables.

Espais i ordre.

https://encomunitat.decidim.barcelona/assemblies/TC-StAntoni


S’instisteix en l’ordre després d’utilitzar un espai. Es posaran cartells a les sales indicant el
núm de cadires, aquestes s’han de desar en els carretons, també s’inclourà una fotografioa
de com a de quedar l’espai.

● Festa d'aniversari i homenatge Joan Bordetas

S’explica que el dia 5 de novembre pel matí es realitzarà un acte homenatge a en Joan
Bordetas, que va morir el passat agost. Es fa una breu ressenya de l’importància en
l’activisme de l barri i ciutat d’en Joan. En aquest sentit es vol unir l’homenatge a l’aniversari
de Calàbria 66, on el paper d’en Joan per l’obertura al veïnat va ser cabdal.

L’aniversari constarà d’un dinar popular i un concert.

- S’optarà per quelcom tipus arrossada, per poder afrontar una gran quantitat de
comensals.

- Encara estem mirant infraestructures, quan avanci i es concreti la infraestructura del
dinar es farà una reunió per estructurar les tasques de voluntariat d’aquell dia.

- S’enviarà avui mateix un mail demanant que s’apuntin voluntaris.
- Es realitzarà una inversió en gots reutilitzables que es podran fer servir en altres

esdeveniments.

Paral·lelament es proposa demanar que oficialment es posi nom d'en Joan Bordetas a
l’auditori de Calàbria 66, es compta amb el suport de de l'associació veïnal, el CAB i la
FAVB.

● Programació a l'equipament

Pel que fa les reserves regulars encara ara per ara no es poden assumir més assajos
regulars, doncs actualment hi ha dies on es pot celebrar activitat esporàdica, com per
exemples reunions on hi participa o es convoquen des de la Federació.

Per tal d’endreçar i ser transparents amb el caps de setmana es convocaran dues reunions
obertes per a teatre (diumenges) i per a música (3 dissabtes al mes) al novembre, establir
lògica de programació. Així també podran optar entitats que la seva activitat no es
específica en aquests camps.

Estem a l’espera de que s’obri l’espai veïnal del mercat i es retirin alguns objectes dels
magatzems per poder fer una reorganització dels espais de magatzems.

○ Teatre Arnau itinerant

Fins ara aquest ha estat un projecte, sustentat per una oficina tècnica amb financiació de
l’ICUB, s’ha fet programació cultural itinerant mentre es construïa el teatre. Hem anat tenint
relacions esporàdica, alguna entitat n’ha format part (ass Talia Olympia a l’inici). El 2021 un
acte a la mostra de teatre i a la festa major. Per aquest any s’ha apostat per la programació



lligada al territori (barris del Paral·lel). A sant Antoni hem assumit l’encàrrec des de la
Federació, s’ha programat un seguit d’actuacions al barri. Es va fer una crida i una selecció.

Esperant la construcció del teatre per tal de poder assumir la gestió es volen convertir en
una entitat juridica, una coordinadora (associació). S’està preguntant a entitats dels 3 barris
la relació que es vol tenir, per exemple si la Federació podria formar-hi part. S’intentarà que
la propera assemblea vingui algú des de Teatre Arnau Itinerant a explicar-ho.

● Presència del barri en el debat de la fira

Es parla sobre el procés participatiu, però el punt queda pendent

● Altres


