
3a reunió grup cultura 6 juny 2013: breu resum dels acords  
 
 
Repàs del grups temàtics   
 
1.- No s’han reunit, però han fet contactes 
Teatre amateur: Si be no s’ha constituït formalment el grup, el dijous, 30 de 
maig es va fer una reunió amb els membres d’El Triangle a la qual van assistir 
membres de Teatre GATS, La Matraca, Cia Interruptus i Capacitats Integrades 
on es va constatar la manca d’un grup adult que pogués acollir els joves 
provinents dels grups escolars per realitzar diversos muntatges l’any que 
poguessin actuar al barri,fer bolos, organitzar un festival de teatre amateur... El 
Triangle no pot assumir aquest objectiu però col·laborarà en la seva concreció.  
Es constata que cal fer abans d’estiu una trobada de tots els grups de teatre 
per començar a treball el projecte i per poder assessorar l’arquitecte que ha de 
realitzar el projecte de l’edifici.  
 
2.- No s’han reunit, però es mantenen com a grup temàtic:    
Alumnes d’escoles de música i dansa del barri: Cal concretar la postura de les 
escoles del barri que estan molt enfeinades en les activitats de final de curs 
Joves artistes:  
Activitats de formació:  
Cultura popular i tradicional: Cal contactar amb l’àrea de cultura de l’AVV...  
Arts plàstiques:  
Creació d'espectacles.-  
 
 
3.- No s’han reunit i es proposa canvi 
Cant Coral:  
Músiques del món:  
Es proposa integra-ho en un sol grup temàtic de música  
 
4.- Noves entitats i noves propostes  
El grup de poesia Poemes al Nas de la Lluna s’afegeix a Calàbria 66 i al grup 
temàtic de teatre.  
S’ha contactat amb l’Esbart Sagrat Cor que de moment està inactiu fins 
després de l’estiu.  
Es proposa la creació d’una ràdio que emeti per internet. Es passarà la 
proposta al Grup Veïnal. 
Es reitera la necessitat de treballar coordinadament amb els centres cívics i 
preveure contactar amb l’Institut del Teatre i el Conservatori del Liceu (propers) 
 
Persones que han participat a la reunió   
Jordi Sans i Núria Carré de la Coral Xaragall 
Oriol Serrano i Joan Pla de teatre El Triangle 
Manuel Garcia de Cia Interruptus, Teatre La Matraca i Capacitats Integrades 
Toni Oller de l’assoc. Talia Olympia 
Maica Duaigüa del grup de poesia Poemes al Nas de la Lluna  
Ramon Fitó i Josep Garcia de Main Teatre  
Pep Sala i Joan Tarrida equip impulsor i AVV    



 
2a reunió grup cultura 9 maig 2013: breu resum dels acords  
 
Proposta de treballar en grups temàtics segons líni es d’actuació:  
Després de debatre les diferents aportacions s’agrupen en línies d’actuació:  

• Teatre amateur: promoure el pas dels membres dels grups de teatre 
escolar a grups de teatre adult (El Triangle?) per consolidar el teatre al 
barri; seu estable del Grup de teatre El Triangle; promoure les 
actuacions dels grups teatrals del barri que tenen seu pròpia (mostra de 
teatre de Sant Antoni); espai de magatzem i obrador de decorats i 
vestuari... S’ha de concretar la coordinació en properes trobades però  
s’espera la implicació de tots els grups del barri  

• Alumnes d’escoles de música i dansa del barri: oferir un espai estable on 
actuar en públic com a part del seu aprenentatge musical i artístic; 
creació de públic... Toni Oller farà de pont amb les escoles  

• Joves artistes: oferir espai per començar la seva carrera professional a 
l’acabar la formació... Toni Oller farà de pont amb les escoles  

• Cant Coral: oferir la possibilitat d’actuar als grups amb seu pròpia; 
mostra de cant coral, gospel...; promoure les franges d’edat i 
especialitats que no tenen grup; espectacles conjunts... coordina Jordi 
Sans de la coral Xaragall  

• Cultura popular i tradicional: promoció dels grups del barri, espai 
d’assaig i magatzem; mostra de bestiari, capgrossos... Coordina AVV 
vocalia de cultura. 

• Arts plàstiques: àmbit poc treballat, cal intentar-ho. Com a mínim podem 
oferir espai d’exposició. 

• Músiques del món: promoure la interculturalitat tot compartint la cultura 
popular i tradicional dels diferents col·lectius de persones immigrades 

• Activitats de formació: caldrà veure quins àmbits no estan coberts per les 
escoles i les associacions i potenciar-les. 

• Creació d'espectacles.- la diversitats de grups de teatre, dansa i música pot 
afavorir la realització de petis muntatges propis del Calàbria 66  

 
Es constata que en ser final de curs, molts grups i escoles no poden participar 
com voldrien en el grup. Tenim temps. Un cop acabat el curs notarem un 
avenç. 
 
Gestions fetes. Presentació del projecte a:  
Grups de teatre: GATS, GTR, Interruptus, Matraca, capacitats Integrades 
Escoles: Art Music, Escola de Músics JPC 
 
Properes accions: visites a Tocats pel Gospel, Grup Teatre salesianes, escoles 
de música i dansa, trobar persones impulsores del grup de teatre amateur.  
 
Persones que han participat a la reunió   
Jordi Sans de la Coral Xaragall 
Rosa Gómez, Rosa Sanchez i Oriol Serrano de teatre El Triangle 
Jaume Alcantara de Cia Interruptus i Cia La Matraca 
Toni Oller de l’assoc. Talia Olympia 
Enric Rodrigo membre del grup de teatre de l’Espai de la Gent Gran 



Julieta Duran, Pep Sala i Joan Tarrida equip impulsor i AVV 



 
1a reunió grup cultura 3 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 dijous 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 abans de la propera reunió:  
Escola Art Music, Escola de música JPC, hi contacta Toni Oller  
Centre de Música Gran Via Viladomat/borrell, hi contacta Toni Oller 
Twocats pel Gospel, hi contacta Sílvia Oliver 
Grups de teatre dels Escolapis hi contacten Sílvia i Rosa  
Grups de teatre, ampa i altres de l'escola Salesiana, hi contacta Jordi Sans 
Teatre el Triangle, elaboraran directament el qüestionari  
Assoc Teatre Talia Olympia, elaborarà directament el qüestionari. 
Les ampes de les escoles del barri, les assemblees de joves i de barri i 
xarx@antoni seran visitades per parlar dels 3 àmbits simultàniament. 
Les persones que establiran els contactes amb les associacions notificaran a 
la resta de membres del grup el dia i hora per si poden assistir-hi.  
 
persones que han participat a la reunió   
Jordi Sans, coral Xaragall 
Enric Rodrigo, membre del grup teatre espai gent gran i de De Veí a Veí 
Toni Oller, de l'assoc Teatre Talia Olympia 
Pep Sala, AVV 
Marta Kosters de l'ampa Joan Miró 
Oriol Serrano del Triangle 
Rosa Gomez del Triangle 
Sílvia Oliver del Triangle  
Joan Tarrida, AVV   


