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 Rafa Martínez  (De veí a veí), Silvia Oliver, Rosa Gómez i Xavier Ramon Company (El 
 triangle), Anna Llorente (La matraka), Pep Sala (Associació veïnal), Frank Carnicero i Manel 
 Gómez (Ass teatre Talia), Laia Torán (Escola Santiago Rusiñol), Antoni Pons (Grup Claketa 
 films), Carmen Pallarols (Espai de debat), Carles Pallàs (Intentant teatre), Manel Pérez 
 (tresorer), Jordi Amela (Tótum Revolútum). Sara Solanes (Totcor), Oscar Lecea 
 (ARTransforma), Víctor Berlanga (Cor cabaret, panteres grogues), Enric Batet (UEC 
 Barcelona), Antonio Barajas, Fina Martínez i M Rosa Palaci (Ball en línia i playback), 
 Carolina Casajuana (Kantikipugui), Jesús Fabà (Fem Sant Antoni), Martha Duque i Teresa 
 Gualdo (Dona cançó), Guillermo Romero (Ass Scorza), Carmen Alonso (vocal junta), Carles 
 Masip (Sicalíptics), Silvia Suárez (Espai literari) 

 Bibiana Cot, Berta Hernández i Marc Folch (Equip tècnic) 

 S’excusen: Arantxa Comamala (Presidència), Xavi Prize (Espai SI Prize), Laura Almeide (), 

 - Benvinguda 

 S’excusa a l’Arantxa. 

 - Aprovació de l‘acta anterior 

 Aprovada. 

 - Pressupost 2023 i Informacions auditoria. 

 S’ha presentat l’auditoria, s’ha fet l’informe. Hi ha un romanent de 900€. 
 Pressupost, fet a partir de supòsit actual. Segons aquest tendeix a sortir negatiu, 3000€ per 
 equilibrar. La majoria de la despesa es destina a qüestions fixes. 

 Es tractarà de fer un petit augment de sou als treballadors, 2%, per tal d’ajustar-se una mica 
 a l’augment de l’IPC. 

 El març del 2023 es deixarà de pagar una quota de 700€ per eixugar el deute. Enguany 
 7000€ agafat de la caixa de resistència (compte propi de la Federació ) al compte de l 
 conveni amb el que operem habitualment, aquests diners seran retornats quan obtinguem 
 estabilitat de liquidesa. 

 S’aclareix que donatius i quotes, que ja s’han començat a demanar, ara mateix serveixen 
 per suportar tensions de liquiditat, sense haver de demanar crèdit, estem a punt poder 
 arribar a tenir prou diners a la caixa de resistència (compte propi de la Federació ) per 
 afrontar la demora en el cobraments de l’administració. 



 - Quotes 

 S’han cobrat una vintena de contribucions. 

 - Objectius polítics: 

 S'exposen varies problemàtiques: 

 - Tasca comunitària sense remunerar, des de la irrupció de la pandèmia, des de Federació 
 s’està fent una tasca comunitària al barri, que actualment es tradueix amb l’impuls de la 
 taula comunitària. Aquesta acció, que comporta moltes hores i molta feina, es veu com 
 quelcom necessari i beneficiós a nivell de barri. Això consta en el projecte que acompanya 
 al conveni, però no es veu reflectit en un augment de l’import del conveni, aquesta dedicació 
 invertida en aquest àmbit afecta de retruc en l’equipament i Federació. 
 - Gent gran i accés lliure a l’espai, amb les mesures restrictives a l’activitat de la pandèmia 
 es va suspendre l'accés a l’espai obert, doncs era complicat i massa costós assegurar el 
 compliment d’aquestes en una activitat sense regular i sense cap responsable. Un cop van 
 decaure les mesures i un cop ressituada l’activitat , es va decidir obrir l’espai dilluns i 
 dimecres de 16 a 20h i dimarts a dijous de 19 a 21:30, doncs dimarts i dijous l’espai veïnal 
 és utilitzat per l’Escoleta fins les 19h i divendres es reserva per poder acollir activitats. Tot i 
 les activitats i accions per a gent gran que promovem, es considera que necessari disposar 
 d’un espai d'accés obert, que actualment per la necessitat de desenvolupar activitats, ha de 
 ser limitat. Per tant es proposa donar recolzament a les demandes d’aquest col·lectiu, ja 
 sigui amb més espai gestionat o creació de més espais destinats a la gent gran. 
 - Més espais, enllà del cas d’allò comentat respecte el col·lectiu de gent gran que juga a 
 dominó i cartes, tenim una gran demanda d’espais per a activitats. Actualment no acceptem 
 acollir noves activitats d’assajos, doncs en prou feines, segons quins dies es poden acollir 
 noves propostes d’activitats puntuals que poden tenir un interès per la Federació i el barri. 
 Així doncs podem concloure que hi ha necessitat de més espai per poder respondre a la 
 demanda d’espais per realitzar activitats des del veïnat. 
 - Porta, en el darrer any ha assumit la gestió de l’edifici BSM, sobre aquest fet hem 
 preguntat en consells de barri i no hem obtingut la resposta a que obeix o com s’ha produït 
 aquesta decisió. Aquest canvi de gestió ha anat acompanyada del canvi en l’ocupació de la 
 6a planta de l’edifici on s’ha substituït Direcció atenció a la ciutadania per BSM. Entre els 
 serveis que conformen la gestió, n’hi ha un d’estratègic per a nosaltres com és la gestió de 
 la consergeria. L’empresa subcontractada anteriorment ha estat substituida per una de 
 seguretat. No creiem que la imatge de persones uniformades amb formació en tasques de 
 seguretat sigui la millor acollida i tracte del veïnat que s’acosta a l’equipament. Considerem 
 que seria profitós no només per a la Federació, i per altres agent de l’edifici, que des de la 
 Federació es gestioni l’entrada de l’edifici, per poder donar informació, tenir cura dels espais 
 i poder dedicar-se a la tasca de les reserves per tal d’alliberar a altres treballadors que 
 actualment se n’ocupen. 
 -Manteniment, tot i el canvi de gestió s’observen mancances en el manteniment: 
 climatització, il·luminació i reparacions que no s’acaben de solucionar, per molt que es 
 demani insistenment. 



 Per tot plegat s’acorda: 

 Demanar una reunió amb la part districte política a alt nivell i entrar per escrit a registre 
 l’exposició de les situacions abans descrites i les nostres demandes. 
 Posar en còpia a districte de les incidències que comuniquem a manteniment. 

 - Finançament: subvencions i altres fonts de finançaments 

 S’informa de la obertura de plaç per a la sol·licitud de les subvencions ordinàries de 
 l’ajuntament, s’accepten propostes per la Federació i s’ofereix suport tècnic a les entitats. 

 S’està explorant altres formes de finançament 

 - Amortització de material, suport tècnic i despeses de gestió. 

 S’aprova la proposta de posar un preu per l’ús de material, no es cobra lloguer, sinó és per 
 manteniment o reposició de material tècnic. El material al ser usat per moltes mans té un 
 desgast i una averia no seria atribuible completament amb el darrer que l’ha utilitzat. 

 El material es cobrarà per sessió. 
 3€ micro inalàmbric 
 2€ micro normal, equip de so petit. 
 5€ Equip de so gran i projector. 

 També s’aprova una tarifa de 20€ hora suport tècnic. 

 També s’aprova que en casos de lloguer d’espais, en casos d’anul·lació de sala 72h no es 
 torna el lloguer. 

 Per a anul·lacions en menys de 72h o incompareixença injustificada ja existeixen sancions 
 en els casos de cessió gratuïta. 

 - Adhesions de noves entitats. 
 Es presenta Art transforma, aquesta entitat queda vinculada a la federació. 

 - Informació Projecte “Totes som punts liles”. 
 S’informa del projecte impulsat per vocalia de feminismes i la FABV, on la Federació està 
 participant, on es vol sensibilitzar respecte la violència masclista i teixir una xarxa de punts 
 liles al barri, es convida a les dones a participar-hi 

 - Revisió el topall màxim per les entrades. 
 S’aprova l’augment del topall per a espectacles públics a 8€, s'estipulen les donacions 
 mínimes que es demanaran i es preveu fer excepcions justificades respecte el topall si així 
 ho aprova la junta cas a cas. 

 - Torn obert de paraula. 


