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 Xavi Prize, Manel Pérez, Silvia Suarez, Carme Pallarol, Rafa Martínez, Pep Sala, Carolina 
 Casajuana. 

 Equip tècnic: Maria Cot, Bibiana Cot, Berta Hernández, Marc Folch 

 1. Benvinguda 

 Es presenta a la Bibiana Cot, que substitueix temporal a l’Aida Leal en les funcions de 
 direcció. 

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

 S’aprova. 

 3. Economia 

 S’aclareix el motiu de les aportacions anuals que es demanaran a la entitats i col·lectius 
 vinculats a la Federació d’entitats de Calàbria 66. S’aclareix que la fórmula, podria ser més 
 equitativa segons les característiques de cada entitat però és una mínima, que fa possible 
 per la capacitat tècnica que tenim. Qualsevol modificació és susceptible de discutir-se en 
 assemblea. 

 La comissió econòmica farà una proposta abans de la propera assemblea informal del 
 procediment del mecanisme per tal de fer els pagaments. 

 Es preveu que hi haurà entitats i col·lectius que efectuaran el pagament, especialment en 
 aquelles menys participatives en la Federació de Calàbria 66. Es preveu fer un equip per 
 posar-se en contacte en aquelles entitats i col·lectius que no facin el pagament, no només 
 per explicar la importància d’aquesta contribució i sobretot de la participació en la Federació. 

 Es recorda que hi ha algunes entitats que fan una ocupació en diferents grups, com per 
 exemple grups de teatre. Tot i no ser obligatori el pagament per cada grup, diverses entitats 
 d’aquestes que responen a aquestes característiques han afirmat que faran contribució 
 diferenciades per grups que utilitzen els espais. 

 També s’estudia el cas de l'Associació veïnal de Sant Antoni, la seva acció es pot dividir en 
 diferents grups: diables, GLAS, Totikap, trapelles, vocalia de feminismes, grup de conversa, 
 Triangle. Es proposa demanar una aportació per l’Associació veïnal i una altra diferenciada 
 pel grup de el Triangle, ja que l’ús de l’espai és elevat. Es parlarà amb l’associació venal 
 sobre aquest punt. 

 També es comenta que fa unes poques setmanes s’ha iniciat l’auditoria habitual. Auditoria 
 que comença tard i en un moment complicat, doncs la Bibiana fa molt poc que ha assumit el 
 càrrec i no hi va ser l’any 2021. 



 4. Participació 

 Es recullen punts per a la propera assemblea informal. 

 -  Petició per reforçar junta. 
 -  Contribucions anuals per a les entitats. 
 -  Informacions 
 -  Teatre Arnau itinerant 
 -  Presència del barri en el debat de la fira. 

 5. Totum 

 Es considera greu la forma d’actuar de la de l’associació Tòtum amb el tracte amb les 
 bandes de música que programen a l’auditori de Calàbria 66. En l’acord amb les bandes 
 s’havia es demanava a les bandes de música un donatiu prèvia a l’actuació en concepte 
 despeses de l’espai, serveis tècnics i promoció, per un espai que no gestiona la Federació i 
 sense haver-ne informat a aquesta. Després d’una reunió d’una reunió amb en Jordi Amela, 
 Xavi Prize, Arantxa Comamala i Marc Folch, en Jordi explica les circumstàncies, es reconeix 
 l’error d’aquesta proposta pel que fa la petició prèvia del donatiu i del concepte, i es situa 
 aquesta petició per fer front a la contribució a la Federació per programar una activitat amb 
 preu a Calàbria 66, per despeses de l’esdeveniment i per despeses pròpies de la gestió de 
 l’associació. 

 Es resolt que no autoritzar a l’associació Tòtum reserves a l'equipament durant el proper 
 any 2023, les reserves per a concerts que hi ha per a aquest 2022, per no causar perjudici 
 amb els grups de música que ja han pactat. També es demana a l’associació Tòtum que es 
 retorni els diners obtinguts per les donacions que es consideren improcedents a les bandes 
 que han actuat a l’auditori de l’Espai veïnal de Calàbria 66. 

 Per altra banda es considera que s’ha crear un mecanisme on qui realitza una reserva dels 
 espais de l’Espai veïnal de Calàbria 66 acceptin les normatives que s’han establert per l’ús 
 de l’espai, aquestes normatives han d’explicitar que no es poden cedir espais a tercers i 
 especialment no fer un cobrament a tercers per un espai cedit a una entitat. 

 L’associació afectada per aquest acord té dret apel·lar en la propera Junta-permanent, 
 fixada pel 7 de novembre, i a la propera assemblea general, prevista pel 19 de desembre. 

 6. Festa aniversari 

 Aquest es dibuixa com a continuació que l’homenatge a en Joan Bordetas que realitzarà el 
 5 de novembre al matí. Es planteja realitzar un dinar popular i un concert. S’ha demanat tall 
 de carrer. 

 Es sol·licitarà un permís amb demanda de poques infraestructures. Es farà una crida per tal 
 que el dinar sigui realitzat per voluntaris. Es contactarà per veure quin grup pot tocar, es 
 pensa en consultar amb les escoles de música que col·laboren amb la Federació. 

 7. Arnau itinerant 



 Es convidarà a algú que representi al Teatre Arnau Itinerant en alguna propera assemblea 
 de Calàbria 66 per tal d’explicar el projecte, la conversió en figura jurídica i la relació que es 
 podria tenir amb la Federació d’entitats de Calàbria 66. Després d’això es valorarà la relació 
 amb aquesta futura entitat. 

 8. Activitats per infants 

 S’explica la decisió de transformar  el dia i la dedicació  de la ludoteca per tenir un dia més 
 d’Escoleta. Per una banda la ludoteca, al oferir només un dia i havent ofertes més 
 sistemàtiques no ha atret a moltes famílies a inscriure els seus fills. Això ha fet que en certa 
 forma s’hagi convertit en quelcom semblant a servei de canguratge els dimecres. Per altra 
 banda la demanda des de centres educatius i serveis socials per apuntar a infants a 
 l’escoleta és molt alta, i n’estem molt satisfets en el desenvolupament d’aquest projecte. 
 S’aposta per potenciar l’escoleta. 

 S’acorda presentar-se a la subvenció de la fundació la Caixa amb el projecte Escoleta de 
 Sant Antoni curs 2023-2024, i assumir el 25% mínim del pressupost d’aquest projecte. 

 9. Web 

 S’explica que s’està treballant amb la reforma de la web, per entre altres raons facilitar la 
 tasca de l’equip tècnic i de les entitats al demanar ús dels espais. Es reparteix un document 
 de la planificació. Es preveu un procés de mesos, que no es podrà completar fins després 
 de març quan l’Aida retorni, ja que caldrà lligar la web amb el programari de pressupostos i 
 facturació. 

 Quan es resolgui l’auditoria es preveu que quedin diners de l'exercici anterior, en aquest cas 
 la reformulació contemplaria part d’aquesta despesa amb la que s’està treballant. 

 10. Manifestos 

 S’han posat en contacte, per tal de rebre resposta sobre aquest manifest. Es tornarà a 
 enviar a la junta-permanent per a valorar-la i donar-hi resposta. 

 -  Manifest d’acord social per l’amnistia i l'autodeterminació 
 https://www.amnistiaiautodeterminacio.cat/qui-som-2/ 

 11. Edifici 

 Es tornarà a reclamar i fer seguiment respecte les problemàtiques de climatització. 

 12. Altres 

 Es comenta l’èxit de la 1a trobada de dones de Sant Antoni, destacant l’aspecte de 
 materialització d’un procés. També s’incideix en la polèmica que va provocar l’acte del vel, 
 en part instigada per a les xarxes amb una estratègia fake news d’ultradreta. Aquest fet ha 
 estat comentat a la comissió de seguiment del consell de barri. S’hi tornarà a insistir i 
 explicar aquest acte en el proper Consell de barri. 

https://www.amnistiaiautodeterminacio.cat/qui-som-2/



