
ACTA ASSEMBLEA OBERTA REC 27/03/2015 

 

1. Exigim Espais 

    - Explicació i seguiment: 

- S’havia de llençar la campanya a la calçotada però s’ha ajornat. S’han penjat algunes pancartes 

i se’n penjaran més a la calçotada. 

- Tot el que s’havia pensat de fer a la calçotada es manté igual (fer les fotos, el mosaic, vendre 

material...). 

- Per fer la fotografia del mosaic es picarà a un veí per fer-la des de terrat donat que la 

Biblioteca del Fort Pienc estarà tancada per vacances. 

- Proposen dilluns a les 18h fer un llançament a les xarxes socials, difondre les fotos que s’han 

fet, reobrir Twitter i Facebook...  

    - Incorporació noves entitats: Les entitats han dit que, de moment, no formaran part de la 

gestió del Rec però si de les assemblees obertes i  intentaran fer tots els torns que puguin. 

    - Problemàtica Buc d’assaig: S’intentarà fer la presentació del Buc durant la Festa Major tot 

i que no podrà sortir al programa de Festa Major de l’Ajuntament. 

 

2. Torns 

- Hi ha una gran problemàtica amb els torns:  

- La gent s’oblida i no el fa i si no li va bé fer-lo ho diu a última hora i no s’obre. 

- En teoria s’obre a les 17h i gairebé ningú l’obre a aquesta hora.  

- A l’hora de fer els torns ningú compleix el protocol i les tasques. 

 

3. Seguiment tallers i grups estables  

   - Penya Espardenya: Dilluns 6 es fa una excursió a Siurana. S’ha quedat a les 8.30h al Rec. Es 

va en cotxe. T’has d’apuntar per Facebook. S’HA DE VENIR A L’ASSEMBLEA OBERTA PENYA! 

   - Anglès: Es reuneixen dimecres a les 19h i són 4 persones. Parlen sobre temes d’actualitat.  

   - RECeptari: En un futur volen fer un recull de receptes. Fa un parell de setmanes es va fer el 

segon dinar, el tema del qual era la cartxofa. Eren unes 15 persones i va anar molt bé. Es va fer 

un taller de cuina de fer bombons. Següent dinar, 19 d’abril i l’ingredient serà la pastanaga. 

Tenen pendent enviar la crònica amb la foto. 

   - VHS: Estan pendents per reunir-se aquesta setmana santa i posar-se a pensar  els propers 

cicles de pel·lícules.  



   - Guitarra i percussió: Va molt bé Cada vegada s’apunten més persones. Intentar que no es 

solapin amb reunions donat que fan molts decibels. Guitarra intentarà canviar de dia donat que 

el primer divendres era una persona a part del professor i el segon només el professor.  

   - Japonès: No estan massa implicats amb el projecte. S’ha anat a explicar una mica en que 

consisteix el nostre projecte però no s’ha rebut gaire bon feedback. El Ferran, que té més 

confiança intentarà apropar-los i motivar-los. Se’ls proposarà de fer un taller obert o un taller 

de Sushi.  

 

3. Biblioteca  

- S’han portat molts llibres de l’avi del Fd. Segueixen intentant classificar-ho bé tot.  

- El proper acte serà el dissabte 11 d’abril a les 11.30h. Es presentarà una novel·la i vindrà 

l’autora a explicar-lo. Comptarà amb actuació musical i amb un dinar organitzat per Pau 

Sempre de menjar palestí. Els diners que es treguin aniran per la brigada. 

- Es felicita per tots els actes que es fan però no acaba de funcionar el servei de préstec.  

- Es vol fer alguna cosa per Sant Jordi. 

- Ficaran un full on es puguin apuntar suggeriments de llibres i pel·lícules. 

- Es proposa de fer una jornada de feina on tothom pugui ajudar a fer la classificació. La comi 

marcarà un dia. 

 

4. Mercat sense diners 

- A l’última assemblea oberta es va decidir treure el mercat d’intercanvi del lloc on està. No 

desapareix el projecte sinó que es faran mercats d’intercanvi puntuals al carrer. 

- S’ha trobat 4 bosses plenes de merda a dins. Que no torni a passar sisplau. 

- Es recorda que es va fer la proposta de fer un taller. Ens aniria molt bé ja que tenim moltes 

eines i ens pot servir per arreglar coses. No és una despesa molt gran i poc a poc aniríem 

posant més eines. 

- Es fa una altra proposta: ficar més prestatgeries per la biblioteca.  

(- S’ha d’actualitzar la web i treure el mercat d’intercanvi.) 

- Proposta de consens: L’espai reservat pel mercat d’intercanvi serà destinat a la Biblioteca 

Marina Ginestà. La Biblio parlarà com vol distribuir l’espai. 

Sala de les llums: Si hi ha voluntat es pot muntar el taller ( de fusta o del que sigui) a la sala de 

llum.  

 



6. Propostes espai;  

- Hi ha una nova prestatgeria. S’intercanviarà per la que hi ha  

- Comentar al Roman que sap molt d’ordinadors perquè arregli el del Rec. 

torns setmana santa. 

-Es llençarà el sofà vermell.  

- Torns de setmana Santa: tothom que tingui torn i no el pugui fer que es parli amb 

espaiselrecmail.com i que intenti buscar substitut. Es posarà un cartell al Rec dient que potser 

no es fa horari normal. 

 

7. Propostes activitats futures i repàs  

 

- Activitat Rec Festa major = Aniversari Rec (1 any). Es farà taller de punxadiscs i després 

musiqueta. Hauria de sortir gent per muntar-ho. 

- Es proposa posar totes les informacions de les activitats que es facin al Rec a InfoUsurpa 

 El J té contacte directe i parlarà amb l’À. 

 

8. Altres i varis  

- Que les persones d’Exigim Espais avisin a les persones de les entitats de que vinguin a 

l’assemblea oberta.  

- Que la gent que fa torn i la gent que estigui als grups estables participin de l’assemblea oberta.  

 

PROPERA ASSEMBLEA OBERTA   8 de maig a les 20h 

 


