
ACTA 10a ASSEMBLEA OBERTA DEL REC (13/12/2015) 
 

     1. Exigim Espais 

-  A l'última assemblea oberta es van definir els diferents espais on es fan els 

traspassos i els debats de les comissions de Exigim Espais. A partir d’ara, a les 

assemblees obertes del Rec es farà un traspàs de informació i serà un espai de 

debat. 

- Casa Groga  A la plenària de la setmana passada es va decidir el full de ruta a curt 

termini i a llarg termini. També es va crear un grup de treball per facilitar la 

comunicació entre els col·lectius que formen part de la Casa Groga. 

- La setmana passada la comissió va tenir reunió amb districte per parlar sobre 

Transformadors i la Casa Groga. L’Ajuntament diu que com que hi ha varies entitats 

interessades en Transformadors es vol fer un procés participatiu perquè les entitats 

facin les seves propostes d'ús i gestió de l'espai. Es va dir que si no sortia el que 

nosaltres reivindicàvem per Transformadors ens donaven la Casa Groga. Encara s'ha 

definir què farem i quin paper tindrem. 

- També van dir que a la Casa Groga es podran fer les reformes que vulguem sempre i 

quan no s’hagués de construir o demolir res. Entrava la possibilitat de fer una zona 

que estigues insonoritzada. 

- Vídeo  Han començat a fer el guió del vídeo del Rec: La càmera entrarà al Rec i 

anirà passant per diversos punts on hi haurà gent que explicarà els diversos projectes 

del Rec incloent els tallers, el ideari, la Biblioteca, els actes...  Proposen dissabte 5 

de desembre a les 10h.  

Gent que poden segur  Joana, Helena esplai, Àlex, Julia gallega. 

Gent que potser pot  Coll, Elena G. 

Es proposa portar samarretes del barri les persones que surtin al vídeo. 

 



 

2. Torns 

- Aigua  S’està mirant d’arreglar. De moment s’ha d’anar a la plaça André Malraux a 

buscar l’aigua amb les garrafes. Es proposa que es porti el bidó de la Casa Groga. 

Les persones que tanquin han de tirar molta aigua perquè l’Ateneu no faci pudor. 

Les persones que obrin que vagin a omplir totes les ampolles (encara que encara en 

quedin de plenes, així no ha d’anar una persona a omplir 10 garrafes)  

Intentem utilitzar el mínim de gots i plats possibles i intentar netejar la sandwichera 

cada vegada que s’utilitzi. 

- El Rec s’ha quedat obert un parell de vegades. Es demana que sisplau no torni a 

passar. Quan algú faci torn, quan acabi l’horari i algú es vulgui allargar haurà de 

buscar un responsable de torn que serà l’encarregat de fer el tancament de Rec. 

Aquest responsable haurà de quedar apuntat al full de torns.  

- Falten un torn de dilluns de 19.30h a 21h. La Coll el fa mentrestant no surt ningú.  

- El Lluc no pot seguir fent el seu torn dels dilluns de 17h a 19.30h. L’assumeix el 

Ferran.  

- Últimament la gent es salta molts torns mentre hi ha gent que fa tot el possible per 

fer-lo tot i, en un principi, no poder-lo fer. Es demana que els que hem assumit la 

responsabilitat de fer el torn ho tinguem present i no se’ns oblidi. 

- El Cor del Pony Pisador vol assajar un dijous al mes al Rec ja que els hi agrada 

l’espai i creuen que es bo per visualitzar-se. A tothom li sembla bé que estiguin. 

 

3. Grups estables 

- Penya de l'espardenya  La propera sortida serà el 12, 13 i 14 de desembre. 

Consistirà en una sortida amb raquetes de neu. Es dormirà el primer dia a Gósol (el 

poble del Sergi) i el segon al mig del monte.  



- Es demana als col·lectius i tallers que quan es faci una activitat que s’enviï un correu 

al mail del rec amb el cartell i la informació per poder-ho penjar a les Xarxes Socials 

del Rec. 

- Anglès  Ha mort. Van trobar el dia per fer el taller però la gent que integrava el 

grup ja no pot dedicar temps a anglès. Si algú està interessat que es posi en contacte 

amb l’Helena T. ja que segueix interessada. 

- Taller de percussió  Van començar aquest dimecres. Assajaran cada dimecres de 

19h a 20h.  

- Biblioteca Marina Ginestà  Ha començat el curs poc activa. Al Correllengua faran 

paradeta i organitzen un conta-contes. Necessiten gent que s’afegeixi al col·lectiu. Es 

proposa quedar un cop a la setmana i que es facin coses de la biblio com classificar 

llibres o pensar activitats.  

La Cruïlla ha fet una donació a la biblioteca perquè es faci una compra de llibres 

feministes.  

Es proposa que es faci un acte de presentació del llibre de l’arxiu històric del Fort 

Pienc.  

 

4. Propostes d'activitats 

- Es vol fer un passi de peli de la nova pel·lícula de Studio Ghibli  Divendres 4 de 

desembre a les 21h.  

- Es fa una proposta de passar totes les pel·lícules de Star Wars (Lluc) 

 

5. Altres 

- Els membres de la Columna.cat de la UAB vénen a presentar-se. Expliquen que els 

interessaria reunir-se al Rec.  Se’ls hi diu que per formar part del Rec cal que els 

col·lectius estiguin implicats en la dinamització de l’espai i intentin col·laborar fins on 



puguin. Se’ls hi proposa que les entitats en parlin. Un cop ho hagin parlat els membres 

de la gestora es reuniran amb ells per parlar-ne. 

- El dissabte 28 es fa la presentació de la Fúria Feminista, el grup de dones del Fort 

Pienc de 11h a 19h. Consistirà en una xerrada, vermut, dinar, teatre i concerts. (Plaça 

Andre Malraux). 

- El dissabte 28 l’Ampli fa una Jam Session de rock a les 19h (Rec). 

- El dijous 26 de novembre es fa l’acte de presentació d’Hemisferia a les 19.30h 

(Fontana).  

- No ha vingut ningú d’Enrenou i només 3 persones de l’Ampli que són entitats que 

utilitzen el Rec de forma habitual.  

- La següent assemblea es provarà de fer a les 20.30h a veure si ve més gent.  

- Es farà un taller de sonorització (aprendre a fer funcionar una taula de so i a 

sonoritzar un equip de so) abans de l’assemblea oberta (a les 20h). 

- PROPERA ASSEMBLEA OBERTA  8 de gener a les 20.30h, però a les 20h hi 

haurà taller! 

 


