Permanent 9 de novembre 2020
Silvia Suarez (secretaria) Arantxa Comamala(Presidència) Carolina
Casajuana(Representant artística) Carmen Alonso (representant educació), Carme
Pallarols i Maite Melich (representant veïnatge) Rafa Martínez Xavi Prize, Pep Sala (Vocals
junta) Ana de Blas i Marc Folch (equip tècnic)

1. Benvinguda
2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió.
3. Informacions comissions:
Des de la darrera permanent només s’ha reunit la comissió artística.
- Veïnatge
Es reunirà properament.
- Educació
S’està preparant el casal d’hivern i es segueix endavant amb el projecte que recuperarà el
projecte REIS que es feia a l’AVV
- Artística
Es va parlar de la festa de Calàbria 66, pocs dies després es va suspendre per l’augment de
contagis de la pandemia.
I es va tractar les mesures per evitar la propagació de contagis posant èmfasi en les
mesures en els actes públics a l’auditori.
4. Xarxa ( projecte d'intervenció al barri)
A partir del 2n semestre una estudiant del master de psicologia de la UAB farà pràctiques a
Calàbria 66, dedicada a la Xarxa.
Comentem les accions per desenvolupar una xarxa de radars comunitaris que puguin
detectar problemàtiques dels veïns i connectar-ho amb entitats, serveis i recursos de les
Administracions. S’ofereix l’AVV com a punt d’informació de forma presencial a les tardes.
A partir de l’experiència d’un estudiant en treball social que ha acompanyat alguns veïns
que reben suport de l’ONG es vol crear un grup d’acompanyament a persones en situació
vulnerable, emparellant voluntaris amb aquests veïns per tal de fer seguiment,
acompanyament en tràmits o presencial,emt. En aquests se’ns explica un cas la
problemàtica d’una família d’origen rus amb la relació amb l’administració per rebre ajuda
com a família complerta i reconeixement legal.
Des de l’ONG es comparteix l’acció amb la fundació Arrels per fer un recompte de persones
sense llar pel proper 26 de novembre,L’inici seria a les 20h i s’han de formar equips de 3
persones. S’anima a participar-hi i es compartirà la forma d’apuntar-se-hi.

Sembla ser que els que des de la Generalitat ja s’ha solucionat el problema de lamanca
d’equips per poder seguir el curs en modalitat telemàtica. Pel que hem de plantejar quin ús li
donem els equips recollits i reparat. Hi ha l’opció d’oferir-ho a les famílies en situació de
vulnerabilitat que cursa en les escoles concertades del barri.
Es comenta la iniciativa de reis macos, aquest any caldrà un esforç pel que fa a la dificultat
presencial i l’augment de famílies receptores. Es promocionarà una carta on es rep un vídeo
d’un rei que comportaria una donació per ajudar a finançar l’augment dels regals.
Des de De veí a veí s’ha iniciat una campanya de suport dels professionals del CAP,
aquesta aniria dedicada a tots els professionals de la 2a., àrea bàsica. Se'ls oferirà un lot de
nadal i missatges de suport o agraïment, per tasca que han desenvolupat i pel desgast de
les condicions que en les que han de treballar no sempre enteses pels pacients. Es
pregunta si es podria oferir una altra cosa o si es podria estendre el gets a totes les plantes.
Com iniciativa d’una entitat s’ha plantejat així, no es veu possible arribar a tot el CAP i no és
incompatible amb altres iniciatives. També es comenta que estaria bé “denunciar” la situació
de manca de recursos per afrontar la covid i atendre les demés patologies. Manca de
recursos prèvia a la pandemia.
Es comenta que s’ha iniciat els riders solidaris, impulsats per l’ONG amb Som Sant Antoni,
mercat i encants, dirigida a tot el comerç. Ha tingut molta repercussió mediàtica. Ara s'està
apostant per un suport a la restauració ara que han hagut de tancar, es fa el cap de
setmana 3 menús 3 establiments, divendres, dissabte i diumenge. La resposta és bona, tot i
que varia segons el que s’ofereix. Es parlar de contractar a partir de gener, la possibilitat
d’anar a les oficines financeres que hi ha al barri o d’un crowdfunding per tal d’ajudar a
finançar el projecte. També es comenta que aquest servei hauria de ser per aquelles
persones que pel motiu que sigui els hi costa desplaçar-se, en aquest sentit es diu que la
idea és estimular l'adaptació a nous hàbits de consum, però sobretot donar a conèixer els
establiments comercials del barri.

5.Mesures covid i Calàbria 66
Només comentar com estem funcionant. Cada cop que hi ha un canvi en les mesures,
primer hi ha publicació del DOC, després hem d’esperar a que des de l’ajuntament
concretint com afecten aquestes als equipaments tipus casal de proximitat. I finalment ens
toca interpretar.

6. Torn obert de paraula
Es comenta el nou podcast de RC66, Saps, preguntes sobre el barri i respostes a aquestes.

