
ACTA ASSEMBLEA OBERTA REC 02/01/2016 

1. Exigim Espais: 

- Transformadors: Districte ha començat el procés participatiu amb l’associació 

de veïns i l’espai de gent gran. Volen fer una posada en públic del procés. La 

comissió està esperant a tenir mes informació per saber com enfocar-ho. No volen 

participar del procés participatiu ja que l’espai està ocupat i, a més, estaven els 

punts molt marcats.  

- Casa Groga: De la plenària que es va fer amb totes les entitats d’Exigim Espais va 

sortir una comissió en paral·lel a la comissió d’Exigim Espais amb totes les entitats 

que conformen la campanya i tots els col·lectius que formen part de la CG. Es vol 

treballar perquè deixi de ser zona verda. Ara mateix encara s’ha de parlar amb 

l’hort i amb el Roser sobre els plans que es tenen. 

- Biblioteca: Des del tancament no es té biblioteca al barri. Actualment, a la Casa 

Groga s’ha habilitat una sala d’estudi que comença el dilluns. Estarà oberta tots els 

dies. Al Facebook hi ha un esdeveniment en el qual es posaran els horaris de la sala 

d’estudi cada dia. Des d’allà es farà tota la difusió.  

- Espai Públic: Volen tornar a posar com a eix principal l’espai públic. Estàvem 

focalitzant la campanya massa en Transformadors. Es faran un cicle d’actes, una 

activitat cada mes, que faran les entitats a l’espai públic. Es vol incloure la 

calçotada com a acte. 

- 1r acte: 13 de febrer  Vermut a l’espai públic. 

 

2. Propostes 

- Rosa: Treballa fent classes de ganxet a una botiga, però ja no tindran més aquest 

espai. Ens demana si pot venir a fer les seves classes al Rec. Necessiten 6 o 7 

cadires i un parell de taules. Serien dimarts, dimecres i dijous de 17 a 19h.  

- La Intervia es reuneix al rec. Ho fan els dimecres. Volen implicar-se molt amb 

l’Ateneu. Hi ha percussió de 19 a 20h. Ells començarien les reunions a les 8. Es diu 

que s’intenti venir a les assemblees obertes i intentar fer torns. 



- Cistelles Montsoriu: Cultiven ecològics a Breda i reparteixen cistelles amb els 

seus productes. Tenen punts on deixar les cistelles els dimarts als quals la gent va a 

buscar la cistella. Ens proposen que el Rec sigui un punt més de recollida. Es tracta 

d’un projecte que està  a la Cooperativa Integral Catalana.  

- La persona que estigui a la barra cobraria les cistelles. Deixaran una caixa 

amb canvi.  Passen a recollir els diners la setmana següent.  S’informarà a 

les persones que tenen el torn els dimarts. 

- Tenen mida gran i petita de cistelles.  

- Si algú no vol una cistella cada setmana o només volen de tant en tant 

també es possible.  

- Ofereixen les verdures per si es fa algun sopador 

- Col·lectiu Ak-demia: Fan seminaris de filosofia política, teoria critica, feminisme, 

urbanisme crític, tallers de poliamor... Busquen ateneus on fer els seus seminaris. A 

l’assemblea (20 de gener) decidiran les dates. Se’ls hi diu que enviïn correus a 

espaiselrec@gmail.com per demanar dies. 

- Exposició fotogràfica de sortides de la penya: La farà l’Èlia. Que tothom que 

tingui fotografies les envií.  

- Un noi (amic del Jacobo) vol fer una exposició de fotos al rec d’unes fotos seves 

un dia. A tothom li sembla bé la proposta. Se li diu que envií informació al correu 

del Rec per organitzar-ho. 

- What da rec session: Des de l’Ampli creuen que falta música al Rec. Volen fer 

concerts i Jams periòdicament al rec. Seria una activitat mes íntima, no tant macro 

com les Jam sessions que feien fins ara. Aniran demanant dates.  

- Es vol passar un documental que es diu propaganda game. Ja es triarà data. 

 

 

 

 



3. Torns 

- Els dissabtes no s’obre. Hauríem de buscar maneres per anar-ho combinant. 

Propostes: 

- Repartir-nos cada dissabte per entitats.  

- A la cruïlla el que es fa es que hi hagi una borsa de persones i així no 

sempre obre la mateixa persona.  

- Posar una graella al rec i que cadascú s’apunti.  

La gestora s’emporta les propostes.  

- Ara més que mai es important que el Rec es mantingui obert. Han sortit moltes 

propostes que requereixen que el rec estigui obert en el seu horari. És important 

avisar amb molta antelació si no es pot fer el torn. 

- Hemisfèria va haver de fregar perquè es va fer una festa i es va quedar l’espai 

molt brut. Cada vegada que es vulgui allargar, que es quedi una persona 

responsable que s’apunti al full de torns i que s’asseguri que tot queda net.  

- Des de la gestora es va proposar que un cop al mes es faci una neteja a fons, cada 

mes una entitat.  

- Es demana que el Rec no es converteixi en el lloc on deixar les coses després de 

les festes.  

- També es diu que no es deixin menjars a les neveres si s’ha de podrir.  

 

4. Seguiment tallers 

- Biblioteca: traslladen que tenen molt poques forces, no estan funcionant i 

plantegen què poden fer. Ara només són l’Enric i la Sabina. El servei de préstec 

tampoc es molt fluït i aquest any no es farà cap acte.  

Propostes per reviure la biblioteca: 

- Es proposa convocar una jornada de treball de la biblio. 

- Es proposa que es quedi com a servei del Rec i no com a col·lectiu.  



- Una altra proposta es fer criva dels llibres i deixar els més vàlids 

- Es planteja passar el problema a l’assemblea de dinamització de la cruïlla. 

(hi haurà una part de llibres feministes i infantils de la biblio que estarà a la 

cruïlla). 

La gestora parla sobre el tema de la biblioteca i fa proposta. 

 

5. Altres 

- Festes majors: S’explica la proposta de les Festes majors. Plenària el 7 de febrer.  

Que la difusió de les FM puguin difondre’s des de xxss del Rec.  

- Taller de ioga: Hi ha gent motivada  Helena, jacobo, beren, lluc, Andreu , sergi, 

garro i elena intervia  

- Samarreta: Es proposa el disseny d’assemblea. Es va aprovar a una assemblea 

oberta de fer una samarreta per difondre el Rec però que no només la tingués la 

gent del Rec i que fos més extensiva a tothom.  

- Es proposa mantenir el proverbi, treure el dibuix. La lletra gruixuda “del 

Futur “ tampoc agrada.   

PROPOSTA ASSEMBLEA OBERTA: Es proposa fer-ho dia 19 de febrer a les 20h.   

 

 


