
Acta 27/01/2015 

14.30h Estevet 

Assistents: Josep Ena ( AMPA Ferran Sunyer), Jordi Videllet (UEC), Pep Sala (AAVV), Rafa 

Martínez (De Veí a Veí), Arantxa Comamala (El Cordill ), Jordi Mateu (AMPA diputació), David 

(Xarxantoni), Pep Guasch. 

1. S’ha d’enviar mail a tothom amb l’acta del dia 18 de desembre i el document d’adhesió que 

hauran d’enviar escanejat a infocalabria66@gmail.com o bé deixar-lo en paper a l’AAVV. 

(L’Arantxa s’encarrega de redactar el correu i enviar-lo) 

2.El regidor de l’ajuntament vol el projecte i la idea d’ocupació que s’ha de tenir redactat per 

finals d’abril. 

3.En Pep Guasch s’encarrega de redactar el guió del projecte i enviar-ho per mail el 3 de febrer 

- Introducció 

- Missió 

- Visió 

- Valors/objectius 

- Aqui va dirigit 

- ... 

4.Comissions: 

- Veïnatge la reunió serà el dimarts 10 a les 20.30h aavv 

- Educació la reunió serà el dijous 12 a les 20.30h aavv 

- Cultural la reunió serà el dimecres 11 a les 20.30h aavv (El jordi mateu va com equip 

motor) 

5.Cal  recuperar les últimes actes de cada comissió, crear ordre del dia i enviar mail ( Entre 

el Jordi Mateu  i l’Arantxa ho gestionen) 

S’han de recuperar les fitxes i el·laborar les graelles d’espais i dies. 

6.Cal pensar i parlar més endavant com es farà la difusió de calàbria. 

7.Fer estatuts base el jordi i l’arantxa fan esborrany pel dimecres 4. 

8.Pep Sala: Guió funcionament  i criteris el ho envia el dimarts 3 i les fitxes i actes 

comissions ho envia el dijous 29 

9.Valoració reunió 

- Cal presentar-nos sempre que vingui gent nova 

- Ha estat útil perque s’han decidit coes 
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- S’aprofiten les reunions. 

10.El dimarts 10 a les 14h a l’Estevet 

Punts: 

- Revisió feina feta 

- Enllestir comissions 

- Ajuntament 

- Valoració 

- Següent ordre del dia 

 

Final: 16:02h 




