
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE VEÏNATGE DIMARTS 20 DE FEBRER 2018 

Joan i Enric (ADICAE), Laia (SIARA), Ester (ADAS), Núria (MujeresPalante),  Teresa (De veí a veí) 
Carmen (Espai Veïnal) Paco (Trace), Manel (Fem Sant Antoni), Laia (UEC/Horteres), Maite 
(Mareas) i Marc (Calàbria 66) 

 

Ordre del dia: 

1. Sol·licitud de participació d'entitats (adjunts informes) 

 Mujerespa'lante 
 ADICAE 
 ADDAS 
 Siara 

 
2. Representació a la Permament 
    En Prudenci Vidal deixa la seva participació a Calàbria per causes personals. 
    La Carme Pallarol seguirà sent representant de veïnatge a la permanent. 
    Cal designar a una altra persona per ser-ho, en necessari que hi hagi dos representants.  
 
3. Informe de comunicació 
     
 
 
4. Recordatori Sessió Grup de Cinema 
    La propera reunió serà aquest dijous, 22 de febrer a les 19h. 
 
5. Altres precs i preguntes 
 
6. Determinació dates de les properes renunions 
 

Acords i informacions. 

1. Es presenten les següents entitats (mini  resum) 

ADICAE: Associació consumidor de hipoteca, banca, centrada a IBEX. Formar i informar. Buscar 
sinergies, espais màxim per alguna activitat concreta. Volen centrar en lloguer. 

SIARA: Treballar la victimització col·lectius vulnerables, coordinació i derivació a serveis 
socials…  

ADAS: Intervenció dones que han patit violència sexual, també infants i algun home. Prevenció, 
coses lúdiques, formació… 

MUJERES PALANTE: Acompanyament integral a les dones migrades, però no exclou a dones 
autòctones. 

S’accepten totes les entitats a Calàbria 66. 

 

2. Vocalies a Permanent. 

S’escull a la Maite Melich com a vocal per parat de la comissió de veïnatge 

 



3. Informacions sobre projectes i grups: 

Audiovisual: S’informa que està treballant un grup d’audiovisual a Calàbria 6. La idea es poder 
realitzar informació del barri. S’explica elprimer treball programat, entrevistes a l’atzar sobre 
els efectes del mercat al barri i la intenció de fer-ne una ronda d’aquí uns mesos quan el 
mercat ja estigui inaugurat. Per altra banda la idea de treball és partir de col·lectius, entitats o 
accions incloses a Calàbria 66 per tal d’aprofundir en el  tema més enllà de les parets de 
Calàbria 66. 

 

Cinema: S’informa que es reprèn el grup de Cinema 66, s’informa de una reunió inicial, la idea 
és treballar cicles temàtics i mirar si es poden programa en relació a quelcom que s’estigui 
treballant a Calàbria o, si no, propiciar accions (xerrades, exposicions...) relacionades amb el 
cicle. 

 

Hort: Es comentaque cal donar impuls i continuïtat a l’hort. Per això s’està treballant amb 
Horteres per veure si l’hort es pot connectar amb altres col·lectiu com Fem Sant Antoni medi 
ambient o altres. 

 

Gènere: En breu es començarà  per crear un grup de treball al voltant del gènere a partir dels 
col·lectius que ja hi treballen i qui s’hi vulgui afegir. L’objectiu inicial és conèixer cadascun dels 
col·lectius implicats, explorar possibilitats i coordinar-se. 

 

4. Determinació de dates 

Es mantenen les dates programades fins el juny i es canvia en motiu de la vaga feminista la 
propera que es celebraria el dijous 15 de març a les 19h a sala de reunions. 

La Laia s’ofereix a fer l’ordre del dia i l’acta de la propera reunió. 

 

 


