
Acta reunió de comissions19/11/2018 

Assistents: 

Comissió de veïnatge:Carmen Pallarol, Joaquim Juan, Marisa Cordero (Espai de debat), Xavier 

Montagut (Xarxa de consum solidari) Josep M Conesa (Esport i natura), Paco Sánchez (Trace), 

Eva Maiocco (Projecte XEIX), Manel Pérez, Jesús Raba (Fem St Antoni) Jordi Muntané (GLAS), 

Esperanza Fernández, Eugènia Sanchez? (Marea blanca), Maite Melich (Marea pensionista), 

Angels Fernández (Horteres), Xavier Bernad (MOT), Montserrat Pastallé (Grup de conversa), 

Teresa Turró (De veí a veí) 

Comissió artística: Toni Oller, Susana Larriba (Talia Olympia), Carles Pallàs (INT ENT ANT), Silvia 

Suarez (Espai Literari), Esteve Perelló (Ball en línia), MaicaDuaigües (Poemes el nas de la lluna), 

Jaime Benavides (TheArmold) Xàbius Caballé (Cor de ponent), Elsa Sarado?, Guillermo Romero 

(Scorza), Jordi Faro (BGMC) 

Comissió educació:? Espinosa(AFA Viladomat), Mercedes de Jesús (CreativeEnglish), Carmen 

Alonso (Ampa Joan Miró), Pep Sala (AVV) 

Col·lectiu de jubilats (només estan al primer punt de la part informativa):José Rueda, Martí 

Dalmases, Epifinio Tejedor, Jose M Oriol Casanovas, Santiago Serrano, Francisco Cuesta. 

 

 

1a. part, comuna on l'equip tècnic dóna a conèixer  diferents informacions que afecten al 

conjunt de Calàbria 66.  

 

Representants dels usuaris de l'espai veïnal que en  fan ús per a jocs de taula en sessió de matí 

i tarda exposen el seu malestar per canvis d’ubicació, aparicions de circulars reglamentàries 

sense haver parlat amb ells. Es  

Des de l'equip tècnic se'ls fa saber la naturalesa de la gestió ciutadana que s'està fent de 

l'equipament i se'ls emplaça a seguir parlant del tema. 

 

De cara a la confecció del pressupost de  2019, s’explica breument el que pot ser considerat un 

projecte a través de diversos exemples i es convida els interessats que consultin amb l'equip 

tècnic en cas de dubte. 

 

 

Comissió artística 

 

Membres dels grups Playback i Ball en línia es presenten i informen que han presentat a 

l'equip tècnic el seu projecte. Se'ls convida a participar del projecte de la Mostra de teatre. 



Es comenta el recent i exitós esdeveniment vinculat a la presentació del llibre sobre el 

Somorrostro, organitzat per Ass. Thalia Olympia.  

Eva de Xeix exposa que per a futures edicions de festivitats Diwali i Harvest voldrien un format 

més integrat amb Calàbria per a que l'associació CLB66 es fes seves les festivitats. Exposa que 

pel perfil dels components de les associacions que representa, els esdeveniments de caràcter 

artístic son el format que els sembla més adient. Es debat sobre la idea d'INTERCULTURALITAT 

i s'acorda que es pot crear un esdeveniment que tracti des de diverses vessants el tema. Un 

esdeveniment que seguint el model anterior mencionat (Somorrostro), s'estructuri en varies 

parts, partint d'un debat, amb intervenció de tots els assistents, una presentació gastronòmica 

i una part artístico-musical. S'acorda crear properament grup de treball. 

Xeix planteja també l'interès de la Coral Àsia vinculat a la casa Àsia en participar en una 

actuació conjunta amb altres cors vinculats a Calàbria. S'acorda fer al mes de gener una reunió 

per a preparar aquesta trobada de cara a la Festa d'aniversari de Calàbria de 2019 

S'informa que s'està treballant per part del grup de teatre en els dos projectes comuns, Mostra 

de teatre i Diumenges de teatre. 

TheArmold planteja la possibilitat que algun membre de la plataforma Barcelona actúa que 

dona cabuda a membres de comunitats immigrants en projectes vinculats al teatre es puguin 

incorporar a algun dels projectes de Calàbria. 

.Toni Oller presenta les dues edicions d'aquest 2019, del Dia de la música, la primera vinculada 

a la festa Major i la segona al mes de juny.  

Totum Revolutum també repetirà al 2019 

Swing, 1er dissabte del mes, prepara la opció d'ampliar els mesos de gener, febrer i març 

ampliar al 3er dissabte. 

Espai literari informa que s'està preparant una edició impresa dels escrits més rellevants 

presentats fins al moment. S'aporta la opció de buscar finançament a través de crowfounding i 

també la de compartir els continguts en format digital a través de la pàgina web per tal de 

donar màxima visibilitat als seus autors.  

 

Comissió de veïnatge: 

1- s'enllaça amb l'explicació/aclariment del Marc sobre els projectes a la primera part comuna. 

Poden ser transversals, on s'impliquin diferents col. lectius de diferents comissions de Calàbria 

o propis d'un grup, entitat o col. lectiu en concret. 

Es posa damunt la taula el del 8 de Març. Projecte clarament transversal obert a tothom qui 

cregui que pot aportar quelcom. Queda pendent definir quina serà la durada del cicle 

d'activitats en funció de quines siguin les propostes que es facin. 

Es parla sobre la proposta de projecte MOT que té relació amb la "comunicació alternativa". Es 

vol aprofitar l'espai de les grades (taller 3???) per fer una sèrie de programes amb públic que 

poden girar sobre diferents temàtiques d'interès. Tot i ser una proposta d'un grup en concret 

pot esdevenir tb més transversal.  

 



2. Es parla sobre la proposta de la CNT de fer un seguit d'activitats per commemorar els 100 

anys de la Vaga de La Canadenca. Sembla que les opinions són favorables a l'activitat però és 

demana que vinguin a la propera reunió a explicar-ho. 

 

3. Es parla sobre la proposta de Consum que té com a punt central del projecte la venda de 

productes agrícoles de proximitat i ecològics un cop a la setmana a Calàbria, a banda de la 

intencionalitat educativa i/o transformadora per a un consum més responsable i conscient. La 

comissió no es pronuncia favorablement respecte el projecte bàsicament per dos qüestions 

inconvenients: 

- El problema de l'espai. Es descarta totalment que es pugui fer a dins de Calàbria per 

incompatibilitat amb altres activitats que es vulguin dur a terme la tarda. 

- El fet que és una activitat adreçada a generar bàsicament un benefici econòmic. 

Durant la posada en comú amb les altres comissions a la part final de la reunió queda palès 

que l'activitat no es valora adequada. 

 

4. El Manel de Fem Sant Antoni explica que amb la demanda que es va fer per a què  Calàbria 

66 posi el seu NIF a les peticions formals d'informació sobre qüestions relacionades amb 

l'habitatge el què es pretén és que Calàbria 66 prengui com a Federació  un rol molt més actiu 

en relació a les problemàtiques d'habitatge del barri i que es puguin treballar des de veïnatge 

les qüestions que van sorgint. 

Durant la posada en comú amb les altres comissions s'aclareix que el tema de signar les 

peticions formals d'informació amb el NIF s'eleva a la Permanent i que tothom es mostra 

favorable a que La Federació s'impliqui en treballar des de les comissions o els grups de treball 

problemàtiques d'habitatge. 

 

Comissió d’Educació  

La comissió d’Educació va acordar dur a terme un projecte per tal de promocionar l’ús de 

Calàbria entre 0els adolescents. Es començarà fent un sondeig entre adolescents (via 

AFAs/AMPAS o via coneguts i demanant que ho difonguin) per tal de implicar-los des del 

començament, i d’assabentar-los de las possibilitats que ofereix Calabria. Depenen dels seus 

interessos, i si es possible, a traves d’un grup de treball d’adolescents voluntaris, intentarem 

donar cabuda i resposta a les seves demandes. 

 

3a part. Posada en comú 

S'informa de la posada en marxa del concurs per a la nova imatge gràfica de Calàbria. Es 

compartirà un document que recull les fases del treball que acabaran conformant l'encàrrec. 


