
Acta Comissió Educació                               13.11.2017 
 
 
 
 
 
 
Assistents: Roser, Ferran (Cordill), Iolanda (Viladomat), Sandra i Pablo (Brain and Beer), Oscar 
Parés (Iceers), Josep Martí ( PIA Sant Antoni ), Xavi Fernandez (salesianes) i Aida.  
S’uneix l’Arantxa a les 20.45h. 
 

Repàs de l’acta anterior  
Tot en ordre.  

Presentació projecte Tarpunòmetres 
Proposta del banc d’energia de Sant Antoni, ja van fer algun taller a C66. El que fan els 

Tarpunòmetres és deixar unes eines per a que els veïns i veïnes mirin a casa seva els seu consum 

i agafar consciència del consum que fa.  

Utilitzarien el punt Òmnia, les altres comissions i espais n’estan assabentades i serà aquest 

dissabte, no han pogut venir abans per causes de situació política i anul·laments de reunions a 

ultima hora etc...  

Propostes de projecte  - Valoració de les darreres propostes enviades 
A) Anglès per persones sense recursos per extraescolars.  

És una veïna del barri que vol donar classes d’Anglès de manera gratuïta per infants i adolescents 

que no poden accedir a extraescolars per motius econòmics.  

És plenament gratuït i la seva intenció no es pas cobrar entrada, serien sessions de 40 – 45 

minuts i tocar els 4 àmbits ( escriptura, escolta, parla i gramàtica) i alhora de manera lúdica.  

Els dubtes sorgits van principalment per el criteri de selecció de famílies, podem convidar-les a 

que ens ho expliquin, establir com a comissió unes pautes... 

Estaria bé intentar-los vincular amb Serveis Socials, per a que ens derivin infants i joves. També 

podem proposar una entrevista individual per a totes aquelles persones que demanen beques.  

 

B) Xerrada sobre l’ús terapèutic del Cannabis a càrrec de Bliss i Medcan 

Necessiten Dijous 30 de novembre de 19h a 21h l’espai veïnal. Entrada lliure. 

Bliss no son del barri, són una associació virtual, només hi ha una oficina on treballen però no hi 

ha seu social.  

Medcan son una entitat privada i bastant peculiar, molt oberts amb consultoria mèdica, etc...  

Per mail, els dubtes que han sorgit era sobre el possible caràcter monotemàtic de les xerrades 

ja que el mes passat n’hi va haver una per par de Iceers, tot i així creiem que és un criteri que no 

hem utilitzat abans i tampoc ho veiem un gra inconvenient.  

 Els cedim l’espai i els fem la recomanació per una altre data una mica més llunyana, per 

esponjar una mica els temes i alhora pel solapament amb el cinema C66 del mateix 

Dijous. PREU: 15€/hora. 

Revisió de la Festa de Calàbria 66 

DINAR 

Estava bo però va arribar un xic més tard del previst, però... estava bo!  

Cal millorar:  

TIPUS: Reunió comissió d’educació 

PROPÒSIT Seguiment ordinari 

DATA: 13-11-2017 COMENÇA: 20:00 ACABA:  

LLOC REUNIÓ: Taller 2-Calàbria 66 



- Els tempos. 

- Podríem haver donat un aspecte més ambiental! MENYS PLÀSTIC I MÉS CONSCIENCIA 

ECOLOGICA!! NOMES TENIM UNA TERRA, CUIDEM-LA!  

- Vam fer curt de tikets! 

ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS 

Molt bé, molt xulo, els infants s’ho van passar molt bé... però faltava organització i això s’ha 

traduït en coses temporalment perdudes o malmeses.  

Tot i així l’objectiu és que els nens i nenes s’ho passessin bé i això està assolidíssim!  

Propostes de millora:  

- Menys espais i mes organització 

- Un responsable per espai 

Els espais eren molt xulos, llàstima de la organització que va fer que no els acabéssim 

d’aprofitar.  

 La part juvenil va quedar bastant pobre. Estaria bé donar un aire més de descoberta, o 

més enfocat a grups de caus i esplais que al fi i al cap tenim infants i joves allà.  

Va fallar un xic la comunicació amb les entitats, la difusió de quines activitats es feien, etc...  

El dia va ser complicat per causes polítiques.  

DECORACIÓ 

Minimalista però bé. Es notava que estàvem de festa. Molt rollo ochentero. 

CONCERTS 

Donar un aire més de festa major, més ballable. El rollo electrònic crea una barrera per la gent 
que te unes habilitats de ball més comuns.  
El fet de que hi hagi musica durant tot el dia o gran part dona un aire festiu tot i que als veïns 
no els acabi de motivar gaire.  

ACTIVITAT DE L’AUDITORI 

Segons diuen, es veu que no va estar massa bé... ens el contrari bastant justet... les opinions 
que ens arriben son molt negatives.  
Es va opinar que altres anys podríem no fer més l’audtori (no pel desastre d’aquest any) amb la 
finalitat de centrar més l’acció. 

BARRA 

En general bé, alguns moments en que faltava gent servint cervesa i altres... en general prou 
bé.  

HORARIS 

Bé, la logística va funcionar prou bé.  
Un petit problema amb la carpa de Brain amb Beer però més o menys solucionat. No els va 
anar massa bé l’activitat, els faltava públic adolescent 
 
És repeteix la idea de que molaria no fer tantes activitats i fer-ne menys però més potenciades. 
I ens va faltar fer difusions, de activitats juvenils, acollida, etc...  
 
Vam celebrar la festa de Calàbria 66! El grafitero Wallapop molt majo i agradable.  

Seguiment de projectes en marxa: 

Casal Hivern 

Demà ens reunim, de ment tenim uns quants nens/es (7 i 18), hem obert més dies d’inscripció 

i seguim buscant càtering per ara... 



Nous dies d’inscripció: Dimecres i Dijous d’aquesta setmana. 

Seguim fent difusió. Ho aconseguirem!  

Una tarda per tu 

Esta en procés de reconstrucció i reformulació. Tenim lloc: Salesians de Rocafort / Nivaira, 

cessió gratuïta de l’espai ja que s’ha fet un conveni amb la ONG. 

Extraescolars calàbria 

La comissió que ens vam presentar voluntaris ham rebut un mail... #araéslhora 

Xerrades AMPES 

Tot just després de la ultima reunió, l’AMPA de Salesians es van desvincular per motius interns, 

no donaven a l’abast.  

Tenim un representat de l’Ernest Lluch bastant dins i estem mirant si ell es vincula al projecte i 

seguir tirant endavant. Fundació alcohol i societat, també ha vingut a oferir una xerrada gratuïta 

sobre alcohol i joves per a famílies d’aquests. També ofereixen altres xerrades relacionades amb 

el tema.  

Si està motivat, que ell mateix vagi tirant pel dret, ningú de la comissió tenim temps/motivació 

ara mateix per organitzar-ho, si el Jordi Mateu vol... endavant! Una trimestral, així estaria bé!  

Aula Ambiental Sagrada Familia 

Es presenta aquest recurs al districte com una oportunitat per tal de fer tallers o xerrades 

gratuïtes per a famílies en torn al tema sostenibilitat i gestió de residus. Es valora més 

positivament mirar de fer accions d’aquest estil amb “Millor que nou”, que es troben aquí al 

barri. 

 

Informació reunió permanent 
Més o menys ja hem anat comentant les coses:  

- CodeClub: És una xarxa de punts pel territori, relacionat amb la descoberta de 
la tecnologia tot a partir del voluntariat I ho volem vincular amb el pla de 
voluntariat.  

- Pla Jove: hi ha una opció d’anar per les escoles, a adolescents i joves per tal de que 
coneguin l’espai, i després posteriorment venir a conèixer físicament l’espai.  

- Assamblea dia 20 de Desembre: es recorda que hi ha convocada una assemblea de 
Calàbria 66 per aquesta data. També que les comissions, entitats, grups de treball, 
etcètera, poden presentar propostes de projectes per a ser finançats amb el 
pressupost de Calàbria l’any 2018. Es debatrà i es prendrà una decisió sobre aquest 
tema en la mateixa assemblea. 

 

Torn obert de paraula 
- La Carme, del Joan Miró ja no podrà venir més a comissió educació.  

- Que els hi passa a les AMPES? És un mal moment per a les AMPES del barri?  

- Ens falta comunicació amb les escoles de les nostres activitats, tant de calàbria com de 

les escoles.  

- S’han reunit amb l’aula ambiental i que hi ha recursos i tot molt interessant 

Pròxima reunió el dia 11 de Desembre 


