Qui en forma part?
Vocalia de dones
Colla de Diables i Toca'l 2
Trapelles i Tabalers infantils
Centre Esplai Totikap
Trabucaires de Sant Antoni
Grup Laboral d'Acció Social
Grup de teatre el Triangle
Assemblea de Joves de Sant Antoni
Tallers Joan Lairisa

934 23 93 54
Avinguda de Mistral, 30

aavvsantantoni@gmail.com
Comissió de Festa Major

www.avvsantantoni.com
@avvsantantoni

D'on venim?

Propostes i
reivindicacions

L'Associació Veïnal de Sant Antoni
va començar la seva activitat en el
transcurs de l'any 1967, tot i que no es
va legalitzar fins al 17 de juliol de 1968.
L'AVV neix amb la voluntat de la recuperació
dels drets democràtics, socials i col·lectius del
barri. És a dir, en millorar tot allò que afecta les
persones des de la visió dels veïns que hi resideixen.

Arrelament

Sentiment de
partinença al barri.

Associacionisme
Activitat política,
no partidista.

Medi Ambient i
Espai Públic

Seguretat i
Civisme

Habitatge

Treball en Xarxa

Harmonitzar les demandes i
reforçar-nos conjuntament

Valors

Corresponsabilitat

Ronda
Sant Antoni

Seguiment
Superilla

Espai veïnal
del mercat

Recuperem
el Talia

Calàbria 66

Recuperem les
Cotxeres Borrell

Salvem el Xalet
(Golferichs)

Remodelació
Av. Mistral

Treball per millorar
col·lectivament.

Treball Voluntari

Solidaritat

Permet no tenir lligams
que condicionin.

Acompanyar i ajudar
veïns, veïnes i entitats.

Seguiment de les
administracions

Què fem?

Com ho fem?

Treball comunitari

Fomentar la convivència
per assolir un barri amable
i respectuós.

Sent receptius, escoltant i
empatitzant amb les
problemàtiques veïnals.

--- --- ---

--- --- ---

Comissió de cultura
Radars
Taula Comunitària
Punt d'informació i atenció

Consolidar els drets fonamentals
i tenir cura dels deures
corresponents.

Integrant el màxim d’opinions
per tenir una
visió amplia del barri.

--- --- ---

--- --- ---

Reclamar accions de govern
i avaluar la pràctica de les
administracions.

Creant un canal eficaç amb les
administracions.

Festa Final de Curs

Festa Major

Caga Tió

--- --- ---

Cercavila dels Tres Tombs

Revetlla de Sant Joan

Mistralçotada

Escudella Solidària

Sant Jordi

--- --- ---

Fer sentir la veu del veïnatge
a les administracions.

Apostant per la relació directa
i el treball comunitari amb
altres entitats.

i

Plens de districte
Audiència Pública
Consell de barri
Reunions de seguiment

Actes de carrer

