
ACTA DE LA COMISSIO CALABRIA 66  DEL 18 DE DESEMBRE DE 2014   

 
SALUTACIÓ I RONDA DE PRESENTACIONS: 

- Assisteixen trenta quatre persones que representen les següents entitats: 

• AMPA Ferran Sunyer 

• UEC Barcelona 

• ONG De Veí a Veí 

• El Cordill de Sant Antoni 

• Associació de Veïns del barri de Sant Antoni 

• Espai de Gent Gran de la Caixa catalunya 

• Xarx@ntoni 

• Procés Constituent 

• Associació pro teatre Talia Olympia 

• AMPA Escola Diputació 

• AMPA Escola Joan Miró 

• AEIG Sant Antoni Abat 

• AEIG Pau Claris 

• Esplai la Nivaira 

• InserCoop SCCL 

• Teatre Interruptus 

• Teatre La Matraka 

• Teatre capacitats Integrades 

• KMAKU 

• Teatre El Triangle 

• CEESC / Ciutat Beta 

• AFA Pere Calders 

• 5 veïns a títol individual 
- Es reparteix informació sobre la trobada amb el Districte del dia 11 de desembre, un document 

resum de les activitats proposades fins ara i una graella de les comissions de treball de les que 
es vol formar part. 

- Dues entitats entreguen el document d’adhesió a Calabria 66 signat. 
 
OBJECTIU DE LA TROBADA: 

- L’objectiu de la reunió és tornar a arrencar el procés per a definir el que podrem fer als espais 
veïnals de Calabria 66 i de quina manera ens organitzarem. 

- S’explica el treball fet des de l’estiu per part del grup coordinador: visita a Casa Orlandai, 
trobada amb Ajuntament, document d’adhesió, concurs de logos, pla d’acció, etc. 

 
PLA D’ACCIÓ IMMEDIAT: 

- Hem de constituir una entitat de segon grau, amb implantació territorial, la Federació d’Entitats 
del barri de Sant Antoni, per optar a la gestió dels espais veïnals. Cada entitat seguirà essent 
independent i sobirana.  

- Necessitem que cada entitat que s’adhereixi presenti un document signat pel secretari 
certificant l’acord pres en junta. Termini: 31 de gener. 

- Amb les adhesions formalitzarem la Federació, amb el NIF i els estatuts corresponents.  
 
  



RESUM INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ AMB L’AJUNTAMENT: 
- S’adjunta l’acta de la trobada al Districte del dia 11-12-14. En resum: 
- Compromís Ajuntament, a partir del que ja hem treballat des de l’octubre de 2012: 

• Veïnal: cessió d’us + conveni. Edifici unitari. Comunitat d’usuaris amb gestor extern. 

• Teatre-auditori: gestió Districte. Compartit, teatre, música i circ. Tècnic únic. 

• Proposta mobiliari, l’hem de revisar i validar. 
- Obres acabaran al voltant del mes d’abril. Obertura inici estiu. 
- REQUERIMENTS NO ACOMPLERTS: entrada independent, gestió auditori “El teatre del barri”, 

aparador “Espai veïnal de cara al carrer” 
- DEMANDA: nosaltres som voluntaris, ja hem fet la feina. L’administració ha d’apostar per un 

equipament innovador com aquest.  
 

PLA D’ACCIÓ: 
- Constituir coordinadores sectorials: teatre, música i dansa, ampa, educació en el lleure, etc. 

Arantxa explica que els 5 esplais i caus del barri ja ho han fet, el Cordill de Sant Antoni. 
- Després de Festa major es convocaran els espais de treball temàtics. 
- El grup coordinador és obert. L’assemblea aprova que les persones que el formen segueixin amb 

aquesta tasca. 
- S’ha d’anar preparant el document del projecte. 
- S’han d’anar concretant les activitats que es portaran a terme. 
- Es seguirà reclamant, com a mínim, que l’espai veïnal estigui obert al carrer i la seva entrada 

sigui independent.  
 
PRECS I PREGUNTES: 

- Auditori-Teatre: es pregunta pel tècnic i com es contractarà. No s’ha concretat resposta per part 
de l’Ajuntament. 

- Gent Gran: no son una entitat, son un centenar de persones. Es poden constituir com una 
vocalia de la AVV o de Xarx@ntoni. Es concretarà. 

- Projecte: cal anar preparant el projecte que reculli objectius, valors, criteris i propostes que es 
podran portar a terme. 

 
ANNEX. GRUP COORDINADOR: 

- El grup Coordinador, ara per ara, està format per:  
Arantxa Comamala (Cordill-Nivaira), Rafa Martinez (de Veí a Veí), Jordi Videllet (UEC), Pep Sala i 
Joan Bordetas (AVV), José Ena (AMPA F.Sunyer). També col·laboren Rafa García (Xarx@antoni), 
Jordi Sans (Coral Xaragall), Cristina Perez (AVV-AMPA J.Miró), Pep Guasch (CEESC-Ciutat Beta), 
Cesc Miralles (Comunicació), Cesar Reyes (de Veí a Veí). 

 
ANNEX. GRAELLA DE COMISSIONS DE TREBALL: 
Persones i entitats apuntades a les comissions de treball, segons graella: 

- VEINATGE: Associació de Veïns, Xarx@ntoni, ONG de Veí a Veí, Procés Constituent 

• Gent Gran: José Rueda, Gent Gran Espai Caixa Catalunya 

• Ocupabilitat: InserCoop SCCL 

• Comunicació: Xarx@ntoni 
- EDUCACIÓ: Xarx@ntoni, AMPA Diputació, Joan Miró i Ferran Sunyer, Luisa Rodriguez (veïna) 

• Biblioteca: Luisa Rodriguez (veïna) 
- CULTURA: Xarx@ntoni, Julia Doñate i Eulalia Diaz (AEIG Pau Claris), Associació Talia Olympia 

• Teatre: Triangle, La Matraka-Interruptus-Capacitats Integrades-Kmaku  
- IMPULSOR: Jordi Mateu (AMPA Diputació) i les persones relacionades amunt. 

 
 
 
A les 21,15 hores es dona per acabada la reunió de la 9a Comissió Calabria 66. 


