
Assemblea Oberta 3 octubre:

1. Explicació dels projectes: ARRAN, CASAL i REC (també s'explicarà biblioteca
i mercat d'intercanvi).

2. Explicació de com funcionarà

3.  Què voleu que sigui el REC? Propostes activitats

- ALICIA: Fer un cinefòrum de pel·lícules de temàtica lèsbica. És una activitat
mensual. Normalment es passa la pel·lícula a les 19h o 20h, després es fa un
debat i finalment sopar amb pinxos vegans. La intenció no és fer diners. Es vol
fer en un lloc concret per crear l'habit. Primer divendres de cada mes.

- ALEX: Passar un divendres cada dues setmanes pel·lícules d'Anime. I després
sopar amb pinxos.

- EDU: Proposa de relacionar el VHS de casal amb les dues propostes que s'han
fet. Es planteja fer cada setmana del mes un gènere diferent.

-FEDE: Proposa afegir als cinefòrums un gènere de documentals de música i
que ho gestioni l'Ampli. 

-  LLUC:  Proposa  que  l'Ampli  en  un  futur  faci  tallers  de  guitarra  o  altres
instruments i així crear un vincle amb la coordinadora de música.

- LIDIA: Proposa de fer converses en anglès. El Canari diu que podem parlar
amb els estudiants d'intercanvi que hi ha a la Pompeu. Que la gent que li motiva
es reuneixi i decideixi quina manera li sembla millor per aprendre.

- Casal seguirà amb el taller de salsa i el taller de boxe.

- HELENA: Fer la segona part del taller d'autodefensa que va quedar pendent.

- LLUC: Crear grup d'excursionisme que fés una excursió al mes. Ja n'hi ha un
creat però va desaparèixer. Es proposa crear-ne un vinculat al Rec.

-  Es proposa fer un mateix grup que faci dues activitats diferents:  escalada i
excursions.

- PINI: Convocar excursions amb altres casals i ateneus.

- CASAL: Golosos sin fronteras: Anar a diferents restaurants i  després debatre
i omplir fitxes sobre la relació qualitat-quantitat-preu per acabar creant una guia
de restaurants. Qui vulgui que contacti amb casal. 

- Es proposa fer sopadors al Rec i que la gent faci diferents plats.+ Recseptari:
que cadascu porti una recepta i es comparteixin amb la gent que hi hagi. 

- EDU: Proposa fer grups de lectura des de la Biblioteca del Rec. Es diu que ja
havia sortit la idea de fer diverses activitats relacionades amb la literatura.

- Crear un calendari setmanal que estigui penjat al vidre perquè la gent quan



passi ho vegi.

La  gestora  s'ocupa  de  la  difusió,  de  reservar  l'espai...  I  així  es  centralitzi
l'organització. 

4. Propostes i millores que es té amb el funcionament tant de difusió com del dia
a dia

-Fer les assemblees obertes una mica més tard perquè vingui més gent

-  El  grup  de  joves  de  Gracia  va  fer  un  projecte  de  fer  una  pàgina  web  on
apareguessin  tots els actes que es facin al  barri  per  part  de les entitats.  Es
proposa fer-ho amb Fort Pienc. Es diu que la Intervia ja té un calendari i que
estaria bé fer-ne difusió i que la gent s'acostumés. Es portarà a la CEFP.

Finalment es van penjar diferents fulls per tal que la gent interessada s'apuntés a
l'activitat. Des de les persones del REC s'encarrecarà de posar en contacte a la
gent interessada pel mateix taller o activitat.


