
Acta Reunió Calàbria 66! -  8/11/2014 

 
 
Assistents: Jordi (UEC), Enric( UEC), Pep Sala (AVV), Arantxa(El Cordill) i Rafa (de Veí a Veí) 

 

1.Novetats: 
 

L’Arantxa posa en coneixement la creació de El Cordill de Sant Antoni que és la coordinadora 

que engloba les cinc entitats de lleure no remunerat del barri, que són: Esplai i Centre Juvenil 

La Nivaira, Esplai Totikap, AEiG Pau Claris, AEiG Sant Antoni Abad i AEiG Sant Ferran. Ells ja 

tenen NIF i estan preparant un casal d’estiu pel juny-juliol de 2015 que si les obres estan 

acabades ho faran a Calàbria 66!. 

 

Al mes de juny es va enviar a  l’ajuntament un document on explicava com es gestionaria 

Calàbria i encara no hem rebut cap resposta, fa dues setmanes en Pep va enviar un mail 

recordatori. 

 

En Rafa ens informa de que ha rebut un mail on aviat s’obrirà el periode per demanar 

subvencions. Es parla de demanar subvencion mitjançant associació de veïns, el Pep pregunta 

com ho podem fer. 

 

 

2.Com ens organitzem?  

 

- Reunions cada dues setmanes on cal portar la feina feta i idees per anar treballant. Cal 

sempre tenir l’acta de l’anterior reunió i l’ordre del dia per saber que es tractarà.  De 

moment el dissabte 15 de novembre a les 11,30 a l’Estevet i a partir d’aleshores, cada 

dos dimarts al migdia ( cal acabar de concretar amb la gent que no ha assistit avui.) 

- Cal fer un calendari amb les reunions que farem i que pretenem assolir en cada una 

d’elles. 

- Crear  una associació de seon nivell exclusiva de Calàbria 66! 

- Crear un grup intern de facebook del grup promotor per fer més àgils les actes i ordres 

del dia. Cal també anar-les penjant en el web pel tema de la transparència en la pressa 

de decisions. 

- Grup de whatsapp per recordatoris de reunions o de tasques a fer. 

 

3.  Concurs de logotip i nom 
 

- Inici campanya Setmana vinent (15novembre) 

- Final (15 desembre) 

- Dia 15 al 18 de desembre (es decideixen 10-15 finalistes) 

- 18 al 30 votacions públiques a través d’internet 

- El sistema de votació es demanarà que ho busqui algú de El Cordill  

- Necessitem aconseguir contrasenyes mail Calàbria per poder veure els cartells.  

- Premis: lot del barri (tiquets correbars/ tiquets atraccions/lot de cava)  

- UEC fa el cartell de la convocatòria 

- Cartells, cada entitat els penjarà i es centralitzarà a l’AVV 

 

 

 



4. Feina a fer: 
 

- UEC cartell convocatòria logotip i nom  

- Pep: Preguntar a l’AVV el tema de les subvencions, recopilar llista d’entitats que volen 

formar part de calàbria, recuperar taula i documents necessaris i redacció del 

preprojecte a partir de les actes anteriors 

- Arantxa:  enviar model estatuts, acta fundacional i preprojecte. Ajudar en la redacció 

del preprojecte.  

 

 

PROPERA REUNIÓ DISSABTE 15 DE NOVEMBRE A LES 11.30 AL 
BAR ESTEVET. ESTÀ OBERTA A TOTHOM QUE VULGUI! US HI 
ESPEREM! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


