
ACTA 2na ASSEMBLEA OBERTA REC

Informació

1. Explicació tallers
Anglès: El Gabri és el tallerista. Places obertes fins al 8 persones.  Horari és dimecres a

les 19h al Rec. Es paguen 3 euros per sessió; se li paga a l Gabri 12 euros per sessió.. 
Penya de l’espardenya: s’han reunit un parell de vegades. Al llarg del curs es tocaran

els  diferents  interessos  que  van  sorgir:  2-3  dies  fora  a  la  muntanya,  activitats

temàtiques  (raquetes  etc.  )  ,  una  activitat  més  tranquil·la  i  una  o  vàries  activitats

culturals. La 1ra activitat és el 24 de desembre a les 9h del matí; Via ferrada. Un cop

feta  la  difusió  la  gent  s’haurà  d’apuntar.  Potser  obren  cafeta  més  endavant  per

autogestionar-se econòmicament.  
Sopadors: només s’han reunit un cop. Es diuen RECceptari. Un dels objectius principals

és fer un llibre de receptes comú. Per això s’organitzaran dinars (els findes) o sopars,

fixant un ingredient bàsic a partir del que la gent ha d’inventar-se diverses receptes i

després  s’explicaran  i  es  redactaran  per  incloure-les  al  receptari.  Mini  assemblees

després  dels  dinars/sopars.  Poca  gent;  volen  fer  una  activitat  puntual  per  atraure

penya.  

Guitarra: Només s’han reunit un cop. Volen fer dos tallers separats: Guitarra i Perku.

Diferents nivells de gent inclosos en el mateix taller. Cal fer un mail despertant a la gent

perquè això s’activi. 
VHS: 2na jornada de pel·lícules. Han passat 2 pelis ja, el dijous que ve es fa l’última del

primer cicle. Ve molta gent externa a les activitats (valoració positiva). Ampli proposa

un cicle de pelis enfocat al tema de la cultura musical. 
2n cicle de pelis:  18 desembre, 26 desembre i 8 de gener. 
Teatre i emocions: parlar amb la Claudia. 

2. Biblioteca (comissió rec): 
Propera activitat, divendres 19 de desembre, presentació Estrat jove. ( coincideix amb

una activitat de jornades feministes, es parla!!!). 
Proposen moure la biblioteca al costat de la Marina ginesta. La comissió espais del Rec

fa una proposta i es valora. 
Tenen intenció de fer una activitat al mes. 

3. Mercat sense diners (comissió rec): no s’ha reunit la comissió. La idea és fer mercat

cada temporada. Sonia, Gemma i Jordi motivades. Que comencin a fer difu i a activar el

grup. Li falta visibilitat. El Jordi serà el vocal des de la comi al rec. 

4. Activitats futures
Brot bord: comencen novament el 9 de gener. 
Penya espardenya: 24 de desembre via ferrada
Casal: tast de birres 12 de desembre
VHS: 2n cicle pelis animes (18 desembre, 26 desembre i 8 de gener)
Ampli: 19-22h Jamm session al Rec aquest dissabte. Obre l’Andreu. 

5. Propostes 



Activitat Poliamor Catalunya : cinefòrum “felpudo maldito” ( francesa) + debat. Dissabte 17 de

gener a les 19h. 

Assessorament laboral: parlem amb la cruïlla, perquè potser hi ha coses allà! Tenen un punt

informació laboral. 

Ampli: Pel·lícules temàtica musical.

Teatre Claudia: parlem amb ella.

Taller  de  Japonès:  Ferran  fa  la  proposta  i  ell  podria  ser  un  possible  tallerista.  Potser  els

divendres de 17:30-19h.  Elabora una proposta i ho tornem a parlar. 

Activitat de karaoke:  Júlia i  Marçal  volen fer una activitat de karaoke ( s’encarreguen elles

dues). Es proposa aprofitar i el mateix dia fer un sopar gran de barri al rec, convidant a totes les

entitats del barri properes ( Recceptaris s’encarreguen del sopar, si no poden assumir-ho ja

sortirà altra gent). Proposta data: dia 5 de gener. Es segueix focalitzat des de la gestora. 

Secretaria: cal visualitzar més les activitats del rec. Proposem fer mail cada 15 dies amb els

activitats que s’hi faran. 

Data propera assemblea oberta 16 de gener a les 20h 

Cal millorar molt més la difusió de l’assemblea oberta!!


