
Acta comissions 26/11/2019 

 

 

Comissió educació: Carmen Alonso (Ampas), José Ena (Ampa Ferran Sunyer), Pep Sala 

(AVV), Ana Sole (Ampa Joan Miró), Maria Civera (Veïna) 

 

Comissió artística: Cristina Villegas (Sintalíptics, antic Livelai), Carles Pallàs (INT ENT ANT), 

Txema Farrona (The Xoplerins), Maica Duaigües (Poemes el nas de la lluna), Carolina 

Casajuana (Kantikipugui), Antonio Barajas (Play back/ball en linía), Silvia Suárez (Espai 

literari),Manel Domínguez (BGMC) Xavier Caballé (Cor de ponent), Eduard (Teatre sobre la 

marxa) 

 

Comissió de veïnatge: Carmen Pallarol (espai de debat), Maite Melich (Mareas),  Teresa 

Turró (De veí a veí), Manel Pérez (Fem Sant Antoni), Enric Batet (UEC), Mercè Hernández 

(ECOM), Espe (Marea blanca) 

 

 

Equip tècnic: Marc Folch. 

 

 

Informacions generals: 

 

Es passen amb el document de power point que s’adjunta en el mail on es consulta l’acta, 

inclou: 

 

Breu explicació situació econòmica. 

Acte central per l’eliminació de la violència masclista. 

Acte de memòria de barri (plaques). 

Comissions i reunió de comissions. 

 

 

 

Acords: 

 

Comissió educació: 

 

Fer un acte/xerrada connectant amb escoles i instituts sobre feminismes (però que formés 

part d’un treballs. Es posaran en contacte amb les escoles. Aquesta activitat estaria dins del 

cicle de feminismes. S’apunten idees per atreure jovent des d’altres comissions com hip hop 

o fritas. 

 

Més endavant fer el dia del dibuix, empaperar les parets per a que els infants vinguin a 

dibuixar. 

 

Queda pendent parlar sobre algun acte o acció sobre sexualitat. 

 

Es veu bé la proposta de l’activitat de Smileroom. S’encarrega a en Marc i l’Arantxa que 

s’encarreguin de la concreció amb Smileroom. 



 

No es veu adequat cedir espais per a festes d’aniversaris particulars. En tot cas es pot 

estudiar la cessió d’espais per a famílies amb poic recursos (potser mitjançant serveis 

socials) 

 

 

Comissions artística: 

 

Es considera fer una crida a l’aportació extra per les activitats de pagament quan hi ha una 

bona recaptació.  

 

Comissió veïnatge: 

 

 

Es demana a en Marc crear un directori d’entitats per comissió, mail i responsable.  

 

 

 

 


