
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ VEÏNATGE DATA: 3 de maig  de 2018 
 
ASSISTENTS: Elva (Resist. Clínic), Ferran (UEC), Jesus (GLASS), Teresa (De veí a 
veí), Maite (Marea Pensionistes), Paco (Trace), Joaquim (EspaiDebat), Laia 
(Horters de Sant Antoni), Montse (grup conversa), Marisa (MemòriahistòricaSant 
Antoni), Manel ( FemSant Antoni) i Carmen (EspaiDebat). 
 
Ordre del dia:  
 

1) Valoració assemblees Sos i Construïm Calàbria 
 
Sos Calàbria:  
 
Es valora com molt positiva l’assistència a l’assemblea. Ha sortit un grup de gent 
disposada a col.laborar en tasques de la Permanent i en la Junta. Respecte a la 
Junta és més urgent trovar substituts, ja que la Presidenta, el Secretari i algun vocal 
han dimitit i ara están provisionalment. Estaria bé que es presentes més gent, 
sobre tot dones, perquè la majoria del soferiments per col.laborar són d’homes. 
 
 
Construeix Calàbria 
 
 
Va haver-hi una bona exposició del funcionament organitzatiu dels Espais Veïnals 
La Farinera /Camp de l’Arpa, L’Harmonia i Lleialtat Santsenenca. Això ens pot 
donar moltes idees sobre el que s’ha de fer i el que no convé al nostre Espai Veïnal. 
La majoria ens decantem perquè el més adient és el model de l’Harmonia .  
 
S’inicia una discussió sobre la idea del que perceben sobre el nostre espai alguns 
grups que es reuneixen o fan actes a Calàbria, ho veuen com un Centre Cívic o un 
Hotel d’Entitats, aquest és el model que a nosaltres no ens agrada i no volem ser. 
Un altre problema és la imatge que donem de cara enfora, el grup de joc no ajuda 
gens. Es crearan unes normes per la utilització de l’Espai Veïnal a fi d’atraure a 
gent de tota mena: veïns, estudiants, lectors…Decidim que els treballadors, 
analitzaran la utilització real de l’espai i faran una proposta més concreta.  
 

2) Informació carta veí Calàbria 
 
S’ha rebut una queixa pel soroll que es fa a la sortida de Calàbria els dies que hi ha 
actes a la nit. La Presidenta l’ha contestat i ha decidit parlar amb la persona que diu 
representar a uns veïns. Menestrant,  es posaran cartells per avisar als usuaris del 
centre a fi que no es quedin fora ni facin soroll, els actes entre setmana acabaran a 
les 11h i el cap de semana serán fins a les 12h.  No es trauran begudes al carrer i hi 
haurà un responsable de cada acte. 
 
 

3) Varis 
 



a)Hi ha una petició oral d’un pare del Ferran Sunyer per fer una exposició de 
Playmòvils al nostre espai. Serà un cap de setmana del Setembre o Octubre. Per 
poder analitzar amb cura la petició demanem que la faci per escrit.  
 
b) Es farà una xerrada el dia 7 de juny sobre la Feminització de la Pobresa, 
animem a assistir-hi. 
 
c) La Maite ens convoca a anar a l’assemblea de la Marea Pensionista del dissabte 5 
de maig. 
 
PRÒXIMA REUNIÓ EL 5 DE JUNY 
 
 
P.d. : no va sortir cap persona per fer ordre del dia i prendre acta de la  
pròxima reunió, us animem a fer-ho. Gràcies 
 
 
 
 
 
 
 


