
8a reunió Comissió CALÀBRIA 66 

 
Dimecres, 12 de novembre de 2013 a les 19.30h 
Racó de Cultura carrer Viladomat, 75 
 
Associacions i entitats assistents: 
 

• Associació de Veïns i Veïnes de Sant Antoni 
o Pep Sala 
o Joan Bordetas  
o Maria Herrero (vocalia dona) 

• Esplai i C Juvenil la Nivaira 
o Dídac Lechago 

• Xarx@ntoni 
o Carme Ricart 

• Associació Talia Olympia 
o Toni Oller 

• ONG de Veí a Veí 
o Cesar Reyes 

• Coral XARAGALL 
o Jordi Sans 

• Teatre El Triangle, grup de teatre amateur 
o Sílvia Oliver 
o Oriol Serrano   

• Teatre La Matraca; Teatre Cia Interruptus i Teatre Capacitats Integrades 
o Jaume Alcántara 

• Teatre Main  
o Josep M. Calduch 
o Ramon Fitó 

• AFA Pere Calders, escola d'adults 
o Ramon Pons 

• AMPA CEIP Ferra Sunyer 
o José Ena 

• AMPA Joan Miró  
o Rebeca Díaz de la Peña 

• AMPA Salesians Rocafort  
o Josep Martínez Zaplana 

• UEC Barcelona 
o Albert Bigorra  

• Assoc. Esport i Natura i Penya Blaugrana l’Eixample “Can Conesa” 
o Josep M. Conesa 

• Assoc. Poemes al Nas de la Lluna  
o Maica Duaigües 

 
Hi assisteixen per primera vegada 

• Nova Esquerra Catalana 
o Juan Peiró Proudom 

• ANC Assemblea Nacional Catalana 
o Ferran Henao 

 
També hi assisteixen 
Francesc Miralles i Joan Tarrida del grup impulsor 
Xavi Campos, Pep Guasch, Jaime Galan i Simona Cerri de Ciutatbeta del Col·legi d’Educadors 
i Educadores Socials de Catalunya. 

 
Excusen assistència: Plataforma per a l'Escola Pública, AMPA Escola Pia, Enric Rodrigo, 
Xavier Gonzalbez, Julieta Duran i Teatre Associació Capacitats Integrades  



Objectiu genèric: elaborar el document final Espai Calabria per negociar amb l'Ajuntament. 
Planificació: projecte associatiu, model de gestió i difusió/participació veïnal. 
 
Objectius de la reunió: plantejar metodologia de treball, formar grup 
coordinador/impulsor, iniciar la redacció del projecte associatiu a partir dels diferents grups 
de treball (programa d'activitats/projecte, recursos humans i/o econòmics necessaris, etc), 
establir grup de difusió/comunicació, i altres temes que sorgeixin. 
 
ORDRE DEL DIA  

1.- Aprovació de l'ordre del dia 
2.- De quins espais disposarem? 
3.- Què podrem i/o volem fer? Imaginem que demà inaugurem l'Espai Calabria 66. 
4.- El projecte Calabria 66 avui. ¿Què tenim? Concepte/projectes/propostes/ús 
continu/ús puntual. 
5.- Àmbits que hauríem de treballar. 
6.- Proposta de metodologia, planificació i organització. Grups de treball. 
7.- Altres temes. 
 
PRINCIPALS INFORMACIONS I ACORDS 
 

2.- De quins espais disposarem? 
Informació: Durant el mes de juliol es van reunir els grups de treball per elaborar el 
document de millores a la proposta presentada pels arquitectes encarregats de l’obra.  
El dia 1 d’agost es va lliurar el document al Districte. 
El dia 11 d’octubre es va fer una trobada al Districte on hi van participar 7 persones de la 
comissió Calàbria (grups espais). Bona part de les millores van ser introduïdes llevat 
d’algunes. Les que es considera més importants de mantenir la demanda es relacionen als 
acords.  
Districte demana que responguem un qüestionari sobre acabats i materials i convoca una 
reunió tècnica per treballar monogràficament l’espai escènic. 
 
Acords: 
a.- trametre al Districte que es considera rellevant:  

o Mantenir una entrada independent per a l’espai de gestió veïnal separada de l’entrada 
a les oficines municipals.  

o No obrir finestres a l’espai escènic  
o Insistir en la demanda d’un taulell llarg informació-dinamització amb piques i endolls: 

celebracions, proximitat, vending menys “fred” 
o Mantenir accessibilitat a la coberta per a la instal·lació de taules per conreu 

d’hortalisses. 
 

b.- es respondrà d’una manera genèrica el qüestionari sobre materials i acabats fent èmfasi 
en la durabilitat dels materials, doncs la utilització dels espais serà molt diversa. 
 
c.- En la propera reunió del grup de treball cultural es concretarà les persones que faran el 
seguiment tècnic de la construcció de l’espai escènic.  
 
3.- Què podrem i/o volem fer? Imaginem que demà inaugurem l'Espai Calabria 66. 
La feina feta durant la fase d’informació associativa dona per començar a concretar les 
principals activitats que s’hi poden dur a terme, entenent que no s’ha d’omplir d’activitat 
totes les hores del dia ja que, un cop en funcionament, caldrà atendre a noves propostes 
dels veïns i les veïnes. Un breu resum: Informació i assessorament, xerrades, jocs, 
exposicions, tic, atenció, solidaritat, excursionisme, assemblees, estudi, formació, educació 
en el lleure, activitats infantils, intercanvi, teatre, música, dansa,  
lectura i difusió de tot el que es fa al barri... 
 



4.- El projecte Calabria 66 avui.  
Podem trobar la informació de la feina feta a la web Calabria66.net, en especial a “El 
projecte en construcció” i “actes dels grups de treball”.  
 
5.- Àmbits que hauríem de treballar. 
Començar a concretar les aportacions associatives fetes als grups de treball: 
projectes/propostes/ús continu/ús puntual. Elaborar un pla primer any que sigui factible a 
partir dels grups de treball-coordinadores específics. Tenir en compte que hi ha entitats que 
usaran l’espai puntualment, altres hi seran de forma continuada, altres tindran propostes a 
partir de la detecció de necessitats (que s’intentarà que algú les realitzi), altres faran un 
projecte.  
 
Ampliar el grup impulsor per poder ser més operatius: estructura, organització, gestió... Es 
reunirà els cada dilluns a les 20h. De moment en formen part l’Associació de Veïns, 
Xarx@ntoni i De Veí a Veí. El grup és obert a la participació puntual o continuada de més 
persones.  
 
Posar en marxa els grup de difusió i participació veïnal i el d’estructura i models de gestió 
que no es va poder constituir en la fase anterior. 
 
6.- Proposta de metodologia, planificació i organització. Grups de treball. 
 
Elaborar un calendari per concretar la feina a fer que sigui assumible per les associacions. 
Tenir una primera proposta concreta associativa el primer trimestre 2014. Posteriorment 
iniciar el procés de participació oberta i massiva veïnal. 
Cal anar treballant l’estructura i model de gestió des del grup impulsor.  
 
Reiniciar la feina tornant a reunir els 3 grups de treball que van funcionar en la fase anterior 
(veïnatge, educatiu, cultural) i convocar de nou els que no van reeixir (difusió i participació 
veïnal i estructura i models de gestió) la setmana del 25 de novembre. 
 
Tots els grups han de poder concretar aportacions durant el primer semestre 2014. Es 
proposa que durant la primera reunió de cada grup de treball es formin els grups reduïts de 
temàtiques concretes que es cregui oportú per facilitar la feina (facilitat de trobar-se en dies 
horaris i periodicitat adients a l’especificitat de cada grup, acotar l’àmbit per poder concretar 
millor). En el cas que algun àmbit quedés desatès, el grup impulsor intentarà trobar les 
persones que puguin treballar-hi. 
 
Calendari de les primeres reunions dels Grups de Treball 
 
Grup impulsor:     dilluns, 18 novembre 20h. Associació de Veïns 
Grup de difusió i participació veïnal:  dilluns, 25 novembre 20h. Associació de Veïns 
Grup cultura i espai escènic     dimarts, 26 novembre 19.30h. Racó Cultura 
 
La resta de grups de treball (veïnal, educatiu i estructura) es convocaran abans de les 
vacances de Nadal 
 


