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Asistentes:,Manel Pérez, Rafa Martínez, Arantxa Comamala, Carmen Alonso, Carme
Pallarols, Pep Sala i Silvia Suárez
Equip tècnic Aida Leal, Ana de Blas, Marc Folch

1. Benvinguda
2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta anterior.
3. Informacions comissions:
- Veïnatge
Es comunica que va haver poca assistència. Una entitat en forma part de Calàbria 66,
Saberes ancestrales, finalment no va venir a la reunió.
Es promou un canvi en la dinàmica de veïnatge on esdevingui sobretot un espai per
compartir informació especialment de l’acció i percepcions dels col·lectius que actuen en el
barri i fomentar la coordinació, si s’escau.
Es comenta que la situació del voluntariat que es va generar al voltant de la Xarxa en els
mesos de confinament no és la mateixa. Ni tampoc les necessitats, soledat no desitjada o
altres serveis més professionals. S’han lliurat dos ordinadors a l’ampa Joan Miró.
Amics de la gent gran tenen van molt bé de voluntariat,cosa que pot ser d’utilitat per
afrontar el problema de solitud no desitjada. Tot i que semblava que havia millorat la
fluïdesa entre De veí a veí i Serveis socials de Sant Antoni, en Rafa comenta que no és així.
Sindicat de llogateres va explicar l’aprovació de la llei dels lloguers. Fem Sant Antoni que
s'anul·la l’atenció presencial per problemes amb la vivenda (es posarà un mail de cita prèvia
i es combinarà amb el sindicat de llogateres) i que passen a fer assemblees obertes
quinzenal amb habitatge i espai públic conjuntament.
- Educació
Hi ha la sensació que no s’augmentat gaire el personal docent als centres educatius del
barri.
S’explica que el casal d’estiu es va fer, només amb una interrupció de dues setmanes
aconsellades des del CAP. Estem a l’espera de cobrar una subvenció extra per material
Covid per quadrar números. Es pretén fer el casal d’hivern, per aquesta ocasió caldrà tasca
administrativa per part de l’equip tècnic de Calàbria 66.
Es treballarà un projecte per tal d’avançar per la consecució d’un Centre obert destinat a
infant i adolescents. Per ara el primer pas en aquest sentit es veu que és donar suport a la
tasca de reforç escolar de l’AVV.
- Artística
Aquesta no s’ha convocat doncs estava a l’espera de que es concretés els espais ocupats
per la campanya de vacunació.
- Comissions estratègiques
Per convocar.

4. Activitats als espais de Calàbria 66 (política de sancions, revisió imports donacions)
Durant el mes de setembre esperant a que l’activitat s’estabilitzés després de l'aturada de la
primavera i el període vacacional de l’estiu, es tornarà a aplicar les sancions per quan no es
fa ús de l’espai o s’avisa amb massa poc temps. Queden excluides les causes majors i
especialment sensibles amb aquelles situacions derivades per la COVID.

No auditori

Auditori

Avís en menys 72h

5€

20€

No s’avisa i no s’usa

10€

40€

Donat que l’aforament de l’auditori s’ha reduït, mentre aquesta situació perduri, es modifica
la demanda de donació mínima d’aquells actes que comporten una entrada/donació per la
taula de donacions que s’aplicava a altres espais de l’equipment.

Preu entrada

Donació mínima
1€

5€

2€

5€

3€

10€

4€

10€

5€

15€

6€

15€

Taquilla inversa

5€

5. Festa de Calàbria 66
Es preveu fer una acte: tipus dos concerts i uns parlament al patí de Tamarit del mercat,
doncs és un espai prou ampli per acollir unes 150 persones tenint en compte les mesures
de distanciament vigents. Estem a l’espera de la confirmació de si districte posa les
infraestructures i de confirmar la data dissabte 24 o diumenge 25 esperant a que es confirmi
la data del Barça Madrid.
6. Altres activitats (campanya vacunació grip,...)
Finalment l’equipament acollirà la campanya de vacunació de la grip.Es cedirà l’epai veïnal
i el taller 4. Aquesta està prevista del 15 d’octubre al 30 de novembre, si en aquesta data no
s’ha arribat a vacunar tothom, es preveu que els casos siguin tan pocs que no sigui pràctic

el desdoblament d’espais del CAP. Per ubicar el punt de PCR està prevista la instal·lació
d’una carpa al pati de Tete Montoliu.
S'agraeix la implicació d’en Rafa en la cerca d’un espai de vacunació dins del suport veïnal
a la tasca dels sanitaris del CAP.
7. Punt Òmnia
Es valora molt positivament la tasca que es fa i el potencial des del punt òmnia. Es decideix
engegar les gestions per a la renovació del contracte.

8. Torn obert de paraula
Des de De veí a veí ex comenta la campanya de suport al comerç de barri amb la
implantació de riders solidaris.

