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 Carme Pallarol, Rafa Martínez, Arantxa Comamala, Manel Pérez, Carolina 
 Casajuana,Carmen Alonso, Pep Sala. 
 Bibiana Cot, Berta Hernández, Marc Folch, Jordi Mateu. 
 S’excusen Silvia Suarez i Xavi Prize 

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

 Aprovat 

 3. Economia (Seguiment de les contribucions, IPC, fixar preu per cessió de materials i 
 suport de personal) 

 Hi ha moltes entitats que no han respost, es farà seguiment i s’insitirà. 
 La comissió estratègica econòmica es reunirà per fer una proposta sobre preus per a la 
 sessió de materials, es preveu fer una tarifa diferent a les entitats i col·lectius de la federació 
 que a externs. 
 S’ha fet una consulta sobre l’IPC, es consultarà i si és possible es farà l’increment en els 
 sous dels treballadors. 
 A nivell de la festa hi ha un benefici proper als 1400€ s’espera que quedi bastant equilibrat i 
 encara queda alguna despesa. 
 Sobre el període de poca liquiditat, habitual en aquesta època de l’any, el  mes passat es 
 van moure 5000€ per pagar nòmines i s’espera que aquest mes també es facin moviments i 
 al desembre que arribin pagaments endarrerits. 
 S’ha de fer una previsió pels 3 primers mesos de l’any on no es compte amb els diners del 
 conveni. 

 4. Valoració de la festa 

 Arantxa, com a junta no ens vam implicar molt en la preparació. Difusió va anar tard i va 
 venir massa poca gent. Tècnics van tenir massa pes i no tant dels voluntaris. 
 Cal que vinguin moltes entitats, una fórmula és que moltes entitats participin en activitats en 
 la festa. 
 Descompensació d’horari entre homenatge va fer que no quedessin units els dos actes. 
 Es va començar tard l’organització, en Marc considera que quelcom així s’ha decidir fer el 
 juliol i el setembre coma tard començar a fer els preparatius. 
 Es destaca el paper dels voluntaris, doncs van salvar quelcom molt precari a l’iniciar el 
 muntatge. Hi ha quelcom que cal decidir abans de la celebració. 
 Com a positiu es destacar que la família d’en Joan Bordetas s’hi va sentir a gust. 

 5. Programació: Caps de setmana auditori, resolució de sanció a Totum, horaris lliure accés) 

 Es convocarà una junta extraordinària per al·legacions a la Associació Tòtum i no aplicar la 
 sanció que es va decidir en la reunió de junta anterior. Prèviament es demanarà l'associació 



 Tòtum que faci per escrit al·legacions. Aquest punt s’obre a votacions: aprovat per 
 unanimitat. 
 Es convocaran 2 reunions de programació diumenges i dissabte. els diumenges es seguirà 
 destinant a arts escèniques i els dissabtes es programarà activitats relacionades amb la 
 música a l’auditori, però quedarà un dissabtes al mes lliure per poder destinar-ho a altre 
 tipus d’esdeveniments. El primer dissabte de mes es continuarà amb la programació de 
 swing, actualment els concerts es fan des de dues escoles que es van tornant, si algú 
 vinculat a Calàbria 66 vol fer swing per ballar en les condicions que es fa actualment podria 
 participar-hi. Es considera que és una activitat que funciona amb molt ballarins i veïnes del 
 barri. 
 Es decideix no realitzar l’any vinent la Troiana, per la gran demanda de l’auditori, es 
 considera que s’ha aconseguit un dels objectius que és la programació habitual. 
 Es mantenen els dies d’accés lliure. 

 6. Acceptació de noves entitats i informació de les que estan federades o vinculades a 
 Calàbria 66). 

 Per a les entitats que sol·liciten incorporar-se a la Federació se’ls demanarà una còpia dels 
 estatuts, en el cas que no en tinguin (col·lectius informals) se’ls demanarà un escrit de 
 presentació del col·lectiu i un escrit de perquè volen formar-ne part. També es demanarà les 
 entitats i col·lectius que ja en formen, per tal que hi hagi un coneixement de qui forma part i 
 qui són. 

 7. Calendari ( assaigs corals) 

 Després de comentar el alt volum de so que produeix l’assaig de BGMC, que dificulta 
 l’assaig en la sala Annexa i ha provocat queixes d’una veïna. Quan sigui possible es 
 reservarà l’espai veïnal a BGMC. 

 8. Tasques equip tècnic 
 9. Participació i implicació de la junta 
 10.Torn obert 


