
Acta Reunió Comissió de Cultura Calàbria 66 (11/02/2015) 
 

Lloc: Seu Associació de veïns de Sant Antoni 

 

Hora: 20:30  

 

Assistents: AAVV de Sant Antoni, Triangle, Talia-Olimpia, Poemes al nas de la Lluna, Jaume 

Alcàntara (Grups de Teatre Escolapis), Joan Bordetas, Maite Clavo i AMPA Escola Diputació 

 

 

Dessenvolupament: 

 

L’associació de veïns posa al corrent a la comissió de la situació actual de Calàbria 66. Dates 

previstes d’entrega de claus, etc. 

 

S’explica que s’està redactant un projecte per poder presentar a l’Ajuntament. Aquí s’afegiràn 

els projectes de les diferents entitats, es demana que ningú faci volar coloms i qué s’expliqui 

que s’està fent ara. 

 

Es parla també de la redacció dels Estatuts de la Federació, els quals no seràn gaire diferents 

dels standars de l’Ajuntament en aquests casos. Surt a la conversa l’acte de la inauguració de 

l’espai. 

 

Es comenta que el que acabarà definint el funcionament serà un Reglament de Règim Intern i 

que també es compararan amb els d’altres R.I.I. d’altres entitats. 

 

Es comenta que s’ha de pensar en Calàbria66 com un pas endavant de les associacions del 

barri, un lloc a on la col·laboració entre les entitats millori la qualitat de vida dels veïns.  

 

Es diu que el repte és fer activitats durant tot el dia d’aquest espai per part de les associacions. 

 

Es debat intensament sobre la graella de programació de l’Auditori. Els caps de setmana segur 

que estan tots plens. Es conclou que es farà més endavant. 

 

Es parla de les grans possibilitats de l’espai per la cultura del barri. I tots els beneficis que hi pot 

reportar 

 

Es comenta la possibilitat del cobrament d’entrada. 

 

Una veïna demana si entitats de fora de la Federació podran participar en l’espai, i es contesta 

que si, però sota el paraigua d’alguna associació de la Federació. 

 

Es resolen alguns dubtes sobre equipaments i mobiliari. 

 



S’avisa de la propera reunió amb l’Ajuntament pel tema mobiliari de l’Auditori, es demana que 

algún tècnic d’aquestes associacions acompanyi en aquesta reunió.  

 

S’avisa als assistents que cap al 10 de Març tornarà a reunir-se la Comissió. 




