2019_09_30 Acta de reunió de comissions de Calàbria 66
Assistents:
Comissió artística: Pep Guasch (Ciutat Beta), Carles Pallàs (INT ENT ANT), Xavi Prize
(Espai SI Prize), Mercedes de Jesús (The Armold), Antonio Barajas (Ball en línia),Carolina
Casajuana (Kantikipugui), Carme Rodríguez (Planetababel), Sílvia Suárez (Espai literari),
Elisenda Seras (Teatre breu), Diego Salazar (Connectats), Xàbius Caballé (Cor de ponent)
Comissió de veïnatge:Teresa Turró (De veí a veí), Teresa Martínez (Sant Antoni
feminista), Paco Sánchez (Trace), Manel Pérez (Fem Sant Antoni), Enric Batet (UEC),
Noemi Rodríguez (Amics de la gent gran), Conchita Riblia (Marea pensionista), Elva Tenorio
(Marea blanca), Marisa Cordero (Espai de debat), Carmen Pallarol (Espai de debat), Maite
Melich (Marea de mareas)
Comissió educació: M. A. Samora (UPRC), Carmen Alonso (Ampa), Natalie Alexander
(Spark english), Pau Martínez (Amigopelusa),
Equip tècnic:
Convidats: Jordi Beascoechea Pina (Òmnium Eixample), Santi Vidal i Puig (ANC Sant
Antoni)
Equip tècnic: Marc Folch

Ordre del dia:

●
●
●
●

Informacions generals
Calàbria, col·lectius i política
Festa de Calàbria
Revisió dels acords

Calàbria, col·lectius i política:
Prèvia: L’acord sobre el criteri que es consensuï en aquesta reunió serà passat a la
permanent i més endavant s’haurà de ratificar en assemblea.
Es vol evitar obre la incorporació de col·lectius polítics o activitats amb contingut polític:
●
●

Que generi tensions, divisions o trencaments dins de la Federació.
Que es tracti de subsumir el conjunt de la Federació a certes opcions polítiques.

S’acorda:
●

Que els col·lectius polítics que estan integrats en la vida associativa del barri es
puguin vincular a Calàbria 66.

●
●

Aquests podran desenvolupar reunions i activitats de caire privat, és a dir no obertes
al públic.
Es desestima realitzar activitats públiques de contingut polític a Calàbria 66.

Festa de Calàbria:
Es presenta la programació de la setmana:
Dl. 14/10: RC66 la ràdio Sant Antoni 19h
Dt 15/10: Assemblea pública en defensa de la música en directe a BCN 19h
Dc 16/10: Xerrem sobre el barri 19h
Dj 17/10: Què fem per les persones grans? 18h
Dv 18/10: Trivial del barri 19h
Ds 19/10: Trobada de corals 17h

S’intentarà que el Dv i Ds tanquin els actes concerts de les escoles de música que tenim
adherida a Calàbria 66.
El pica-pica de Ds tindria el preu de 4€, es proposa venta anticipada de tiquets i fer una
reserva prèvia dels participants a la trobada de corals.
Es considera com a contraprogramació l’actuació prevista pels Castellers de Poble Sec
prevista pel 19/10 a la tarda als jardinets de l’Alguer.

