
REUNIÓ FESTA CALÀBRIA 17/07/2018 

 

Maite Mellich (Mareas), Manel (Fem Sant Antoni) , Paco (Trace), Maica (Nas de la lluna), Pep 
Guasch, Guillermo (Scorsa), Mercè (ECOM) i Marc (Equip tècnic) 

 

Reprenent els acords de la darrera reunió del construeix Calàbria 66 vam quedar que la festa 
es faria el dia 20 d’octubre a Calàbria 66, es demanaria un permís per tallar el carrer Calàbria 
entre Sepúlveda i Floridablanca. Anteriorment es faria actes amb regust publicitari al mercat 
(proposta Ds 13O swing/Dv 19O corals) 

 

Pròpiament de la reunió: 

 

Objectius: Prioritzem l’objectiu de la difusió de Calàbria 66, una oportunitat per donar a 
conèixer l’espai i el projecte. 

 

Ens centrarem en tres tipologies de públic repartits segons el trancsurs de la festa. 

 Matí: Públic familiar. 
 Tarda: Gent gran. 
 Vespre-Nit: joves. 

 

Esbós d’escaleta: 

- Cercavila + castellers + activitats per a famílies al matí 

- Les entitats poden muntar "paradetes". La idea és que no sigui un stand clàssic on es donen 
fullets i poc més, sinó que cada entitat faci alguna activitat per a criatures o per a adults que 
permeti donar-se a conèixer i fer que la gent passi una bona estona al mateix temps. 

- Un acte central ben coordinat amb espectacles de diferents companyies o corals de Calàbria / 
o un concert  

- El menjar popular 

- Ball per a la gent gran i concurs de dòmino en l'hora de la migdiada 

- Concerts al carrer a partir de les 19h, enfocats sobretot a gent jove (comptar amb els joves 
per fer la programació) 

 

Apunts: 

L’Auditori el deixaríem lliure per tenir alternatives si plogués. 

Haurem de millorar la puntualitat i organització del servei de dinar. 



Horari pel matí a determinar fins 0h. Durant la tarda no farem música al carrer deixant 
descansar als veïns. 

Es manté que cal guarnir el carrer. 

Caldrà que durant la jornada es visibilitzi i es pugui explicar Calàbria 66. 

 

 

Propera reunió 6 de setembre 19h 

Plantejarem distribució de tasques i responsabilitats, relleus. 

S’han d’anar concretant que hi haurà a la festa. 

Sobre aquests aspectes i més podem anar pensant. 

 


