
CALABRIA 66 – GRUP DE TREBALL EDUCACIO – 3-12-13 
 
Assistents: AMPA Ferran Sunyer (José Ena); AMPA Diputació (J.Mateu); AMPA Joan Miró (Rebeca 
Diaz); Luisa Rodriguez (veïna); Esplai Totikap (Pau Campderros); UEC (Mateu Maglia); AVV dones 
(Maria Herrero); AVV coordinador (Pep Sala); a darrera hora, AMPA Salesianes (Esteban Granados) 
 

- Breu introducció espais dels que disposarem: planta baixa (ateneu) planta primera (Escola 
Adults Pere Calders i 2 aules compartides) planta segona (Teatre i CNL) i soterrani 
(magatzems) 

- Finalitat: espai veïnal-ciutadà. Obert als projectes que es proposin. Equipament de referència 
del barri. Que els veïns no siguin clients, sino actors. 

- Gestió pròpia, ciutadana: 2 possibilitats: 1.cessió o 2.equipament amb el que en diuen 
“gestió cívica”. Faran falta recursos (ajt?) S’ha de formalitzar una entitat de segon grau (Nif, 
estatuts, etc) a partir de la Comissió Calabria 66, on tothom es senti representat. Es 
treballarà durant aquesta temporada. 

- És més important el que es pot fer que no pas el que es farà quan s’obri: més important les 
possibilitats que no pas “omplir la graella”  

- Caldria constituir coordinadores o semblant dels àmbits de treball (p.e. Ampa i escoles, 
educació en el lleure, etc), doncs junts es poden fer més coses amb menys feina. Es tractaria 
de trobar el màxim comú denominador que permeti sinèrgies per fer propostes o projectes 
comuns que siguin possibles donada la disponibilitat de les persones que formen part de 
l’associació o grup o entitat. 

- Calendari de treball: Projectes associatius o Pla a un any vista, fins el primer trimestre del 
proper any (3-4 mesos): el grup difusió i participació està elaborant una fitxa senzilla per 
omplir i concretar les diferents maneres de participar a Calabria 66: 

o Projectes (que faran les pròpies entitats, veïns, etc) 
o Propostes (que algú altre s’encarregarà de portar a terme, si es pot) 
o Us continuat (seu d’alguna entitat, ha d’aportar alguna cosa a canvi dirigida al veïnat) 
o Us puntual (p.ex. actuacions teatres, us puntual esplais, etc) 

- El conjunt de les “fitxes” conformarà el pla associatiu, la base del que es pot fer a Calabria 66. 
Després vindrà participació veïnal, participació a les escoles, etc (més proper a quan s’obri 
l’equipament) 

- Pel que fa a activitats, s'hauria de fer un llistat amb prioritats. La comissió de les AMPA han 
de saber què fa i què no fa l'Escola d'Adults. Per planificar  accions educatives i culturals hem 
de complementar el que no fa o no pensa fer l'Escola d'Adults. Algunes propostes que han 
sortit (a consignar quan hi hagi la fitxa): biblioteca popular (exemple Mataró “llibre viu”), 
xerrades comuns ampa, formació aprendre a escriure, etc. 

 
 
 


