
1a reunió grup veïnatge 2 d’abril 2013: breu resum dels acords 
 
 
Metodologia de treball:   
1.- Obtenir informació de les associacions del barri segons una fitxa-qüestionari 
(veure final del correu) 
   1.1.- començar per les associacions que participen en la comissió Calàbria 66 
   1.2.- arribar al màxim d'associacions i entitats del barri  
2.- Recopilar informació dels serveis que ofereixen els equipaments, entitats, 
escoles, comerços... del barri per evitar duplicitats  
3.- Elaborar un projecte d'activitats i usos genèrics a partir de les demanes 
associatives. 
4.- Fer un estudi dels requeriments econòmics, estructurals, humans... 
necessaris per dur a terme el projecte i qui els pot proveir (ajuntament, 
associacions, veïns, mecenatge...) Caldrà treballà en coordinació amb el grup 
de treball de models de gestió.   
5.- Promoure la participació dels veïns i les veïnes en la fase d'elaboració del 
projecte. Caldrà treballar-ho amb el grup de difusió i participació i dur-ho a 
terme en el moment que es consideri oportú. 
6.- Elaboració del projecte final concret de funcionament de l'espai veïnal de 
l'edifici de Calàbria 66 curs 2014-2015 (activitats, horaris, pressupost, 
dinamització, gestió....)  
 
Calendari de reunions:  Es fixa que les reunions ordinàries del grup es faran 
els primers dimarts de mes a les 19h. a la seu de l'AVV 
 
Feines a curt termini:  reunir-nos amb les següents entitats per elaborar les 
fitxes qüestionari:  
Xarx@ntoni 
Assemblea de Barri 
Unió Excursionista de Catalunya 
Espai de la Gent Gran 
De Veí a Veí (ja ens comunicaran el dia)  
Assemblea de joves (ja comunicaran el dia)  
AVV, vocalies de tallers, dona i reforç escolar 
Esplais i Agrupaments Escoltes (Totikap, Nivaira, Sant Ferran, Pau Claris i Sant 
Antoni) 
 
persones que han participat a la reunió   
César Reyes de Veí a Veí 
Pep Sala, AVV 
Maria Labay, assemblea de Joves 
Xavier Gonzalbez, veí membre d'Iniciativa 
Xavi Iso, Assemblea de Joves 
Joan Tarrida, AVV   
  
 


