
 

 

Assemblea Oberta 8/9/2016 
  
0. Prèvies  
 
1. Avaluació del funcionament del Rec per grups centrant-nos en: AO, espai, torns, biblioteca, 
dinamització, neteja, pensar propostes de canvis i posada en comú.  
 
 Torns:  
 
Avaluació:  
Manquen persones i una mica més de compromís a l’hora de recordar quan toca fer torn i les 
tasques que s’han de realitzar.  
Respecte als dissabtes es comenta que és un dia conflictiu, ja que no sol sortir gent per fer torn i 
solen quedar-se soles les persones que fan torn perquè no ve gent. 
 
Propostes:  
Si alguna no pot fer torn que busqui alguna persona que la substitueixi o avisi amb antelació i 
recordar la importància de les tasques del torn.  
De dilluns a dijous obrirem a les 6 fins a les 10 partit en dos torns de dues hores.  
Divendres mantenir-los.  
Dissabte: s’ha d’intentar no tancar l’ateneu, en cas que no hi hagi una activitat organitzada com a 
col·lectiu del Rec o extern es podria mirar de fer alguna activitat com a Rec.  
Fer difusió dels horaris al barri (cartell a l’entrada, repartir cartells, xarxes socials…). 
 
 AO: 
 
Avaluació: 
Es demana una mica més de puntualitat. 
 
Propostes: 
Es proposa que els torns i prendre acta sigui més rotatiu. 
Per millorar l’assistència es proposa comentar per xarxes els temes que es tractaran. 
Cuidar a les persones que venen noves perquè se sentin més còmodes, introduir l’ateneu. 
La periodicitat de les AO és correcta. 
Vigilar la durada, ja que pot fer que la gent marxi abans d’acabar. 
Posar les coses més importants de l’ordre del dia al principi com són torns.  
 
 Biblioteca: 
 
Avaluació: 
Últim curs de pausa, ja que no es van fer actes.  
Manca de persones i temps.  
Es valora molt positivament les activitats fetes per St. Jordi. 
 
Propostes:  
Recuperar els actes, no només classificar els llibres, com pot ser St. Jordi i altres ocasions (fires 
entitats), per a què es visibilitzi la biblioteca.  
Possibilitat de subscriure’s a premsa (la directa).  
Tornar a fer una presentació al mes d’un llibre. Es pot proposar a les AO i si hi ha persones 
motivades que no siguin de la biblio poden organitzar-ho. 
Fer difusió del cercador de llibres de la biblio. 
Si alguna es vol incorporar seria genial. 
Nova incorporació a la biblioteca!  
 
 Neteja:  
 
Avaluació: 



 

 

Seguir el protocol de torn de neteja.  
 
Propostes: 
Fer una neteja mensual, a les AO es parlarà i les persones que surtin la faran (3 o 4).  
S’assigna una tasca concreta al torn a més de les pròpies de fer torn.  
Les persones que facin l’últim torn que tirin aigua i lleixiu als lavabos. 
La neteja no és només de la persona que fa torn sinó de totes.  
Fer més petites les papereres.  
En tancar que hi hagi 2 bidons d’aigua mínim.  
 
 Espai: 
 
Transformar el magatzem. 
Treure els cartells que ja no calguin. 
Establir un espai per a cada col·lectiu. 
 
 Dinamització: 
 
Avaluació: 
No hi ha dinamització pròpia per part de l’ateneu. 
Els caps de setmana estan dinamitzats per col·lectius externs o activitats del barri però entre 
setmana queda bastant pobre.  
 
Propostes: 
AO que serveixi per proposar activitats per dinamitzar l’espai sense obligar els col·lectius sinó 
voluntàriament per interès.  
Prioritzar que els col·lectius es reuneixin al Rec.  
Que el primer punt de la ao sigui les propostes d’activitats mensuals, el pes ha de ser de l’ao i no 
dels col·lectius ni la gestora.  
 
 
2. Proposta de realitzar activitats com a Rec  
 
- Fúria proposa fer una marató d’una sèrie que es diu Transparent. Dijous 15 a les 20 h. 
 
- Es vol continuar passant pelis divendres de 9-12h.  
 
- El Rec pel món, relats d’experiències de persones pel món.  
 
- Documental de Sebastiao Salgado de fotografia de denúncia social on presenta la seva fotografia 
i vivències fins a acabar fent fotografia de natura.  
 
- La creació d’un grup de persones per parlar de gestió emocional dins dels grups de militància 
(xerrades, tallers, cafès…) 
  
3. Torns 
 
4. Material: propostes. Comprar el pingüí. 
 
5. Altres 
 
Es parla de la campanya de suport a les feministes encausades. Es farà una pancarta i fem foto.  
 
 
Propera AO divendres 7 octubre 


