
ACTA ASSEMBLEA OBERTA 20/05/2016 

1. EXIGIM ESPAIS 

- S’han recollit les aportacions de l’última plenària i s’ha fet un document. La setmana 

que ve es reuneixen amb Districte. 

- Aquest dissabte hi ha els dos actes d’espai públic: el Sona’t del Casal i l’activitat de 

l’esplai. 

 

2. FIRA D’ENTITATS 

- 4 de juny 

- a la plaça del Fort Pienc 

- també hi haurà el Mercat de Pagès, a la plaça André Malraux. Hi haurà una paradeta 

a la plaça del Fort Pienc per informar del mercat 

- les entitats del barri faran diverses activitats (s’han de concretar) 

 

3. ANIVERSARI 

- 4 de juny 

- Cercavila  19:30 Plaça Fort Pienc – 21h Rec. Es proposa anar totes juntes, 

disfressades, i anar parant a diversos punts del barri. A cada punt una entitat es 

presenta. Es proposa que cada entitat faci un versot per fer-ho més entretingut.  

S’ha contactat amb Somsó per tocar durant la cercavila. 

- 21 Bufar espelma al Rec 

- 21 Sopar obert. Al carrer 

- El SEPC de l’ESMUC fa una xaranga al carrer a les 17:30h. Es farà parada a l’auditori 

per poder presentar el SEPC. La comi parla amb elles. 

- Es preguntarà als col·lectius si algú vol assumir el sopar.  

 

4. FFMM 

- 1 de juny  última plenària (torns, Fúria presenta protocol...) a les 20h a la Casa 

Groga. 

- ja s’han encarregat les samarretes. Se n’han agafat de més per si de cas. S’enviarà 

correu a les entitats per si algú encara no s’ha apuntat. 



5. ALTRES 

- S’ha encarregat la samarreta del Rec. Es tindran pel 4 de juny 

- Es proposa fer plenària amb la gent de torns per parlar sobre què fer amb el Rec a 

l’estiu. 

- S’ha mirar l’aire condicionat  

- Dilluns hi ha taller de Zumba a les 20:30h la Casa Groga. 

- El 27 de maig es fa un trobada de joves organitzada per Arran i altres assemblees de 

joves. Es farà una roda de premsa i un sopar al Rec. Es convida a la resta de 

col·lectius a assistir-hi. Es proposa enviar el Facebook i Twitter als col·lectius perquè 

n’estiguin informats. 

 

- PROPERA ASSEMBLEA OBERTA  diumenge 26 de juny 


