
Assemblea Oberta. Divendres 27 d’abril de 2017. 

Ordre del dia: 

1. Prèvies 

2. Acte del Rec 

3. Recsistencia i Exigim Espais. 

4. Biblioteca Marina Ginestà (BMG). Trasllat de tot el material. Proposta “bookcrossing”. 

5. Manteniment 

6. Repàs properes activitats 

7. Altres 

 

1. 

Fem una roda de noms. 

2. 

S’explica la planificació de la jornada, els canvis de dia i la possible fusió amb l’acte de la Fúria 

Feminista (FF). 

Es recorda que els col·lectius han de pensar activitats. També cal tenir present penjar cartells de 

l’acte pel barri. 

El col·lectiu Trawun vindrà a l’acte i proposa una activitat pel matí i llegir un petit manifest sobre la 

seva situació i el suport que donen al Rec. 

Manifest del Rec: s’ha de mirar si cal actualitzar-lo. 

Més endavant es passarà tota la informació restant, ja que està pendent de confirmació. 

 

3. 

#RECsistència. Es va presentar el recurs a la sentència; es va fer una acció a l’audiència pública del 

passat mes d’abril; i s’està preparant la moció pel ple de l’Ajuntament. Es va enviar e-mail a 

Districte per reunir-nos i s’ha enviat e-mail a l’advocat per saber si hi ha novetats vers el recurs. Es 

proposa fer compra de marxandatge donat que el Rec té la capacitat econòmica per fer-ho. 

 

Exigim Espais. Es va reunir amb Districte aquesta setmana. S’han presentat els documents inspirats 

amb el model del Rec. Districte ha fet una proposta de conveni. S’està mirant quin és l’encaix del 

Roser a la Casa Groga (CG), ja que es gestiona des de l’Associació Juvenil CG. Al maig es tancarà 

quin paper té el Roser i es baixarà el conveni definitiu als col·lectius. 



Apareixen diferents dubtes, preguntes i reflexions sobre la situació actual de negociacions amb 

Districte. Aspectes, principalment, del conveni i algunes línies roges que ha marcat Districte, com 

ara posar als cartells “en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona¨. 

 

Trasllat. Es va reunir la comissió. Fa unes setmanes els col·lectius del Rec van rebre la petició de fer 

l’inventari del seu propi material. Es pretén fer un inventari unificat amb el material de la CG i del 

Rec. 

S’han de començar a traslladar coses. Proposen els dies 28 de maig i 25 de juny. Passaran un drive 

perquè s’apunti la gent dels col·lectius i es quedaria a les 16h els dos dies. Caldria reunires 1 o 2 

persones de Gestora, 1 o 2 persones de Trasllat i 1 o 2 persones de Protocols. Si algú pot posar 

cotxe i/o furgoneta seria de gran ajut. 

Des de Protocols demanen que se’ls passi els inventaris per tal de preveure on guardar les coses a 

la CG. Cal enviar l’inventari del Rec a Exigim Espais. 

De moment no és necessari moure res fins que tinguem la data del desallotjament, ja que un cop 

anunciada la data tindrem temps de sobre de treure el material. Tot i així, si qualsevol col·lectiu vol 

retirar alguna cosa que tingui molt valor, cap problema. Per tant, la proposta de la comissió Trasllat 

queda posposada fins a tenir data de desallotjament. 

 

4. 

S’explica que ha passat amb la BMG. La Cruïlla ha aprovat la proposta de trasllat de la BMG. S’ha 

d’organitzar el trasllat i es recorda que s’ha de fer una selecció de llibres, ja que hi ha molta palla. 

Es trasllada la proposta per fer el bookcrossing amb alguns llibres que es pugin quedar aquí i 

sembla bé. L’Enric proposa emportar-se llibres que no vagin a la Cruïlla per l’ateneu del seu poble. 

Sembla bé. 

Dia pel trasllat: divendres 12 de maig a les 19h. 

 

5. 

Els dies són: el 2, el 4 o el 7 de maig cap a les 18h. 

Neteja WC  el 2 de maig desprès de dinar. 

El dia 4 a les 19h neteja de l’espai comú. 

El dia 5 a les 18h repararan la porta. 

 



6. 

El Casal de Joves Xiroc farà el Xirocfest dissabte 6 de maig durant tot el dia. Es demana 

col·laboració per part de les entitats. 

Penya de l’Espardenya farà una sortida a Montserrat per escalar el diumenge 7 de maig. Es podrà 

triar entre escalada esportiva i via ferrada.  

Arran Fort Pienc farà un acte sobre el món laboral en el lleure. Data per concretar. 

 

7. 

Es farà difusió de la convocatòria del 1r de maig des del Rec. 

Hi ha una okupa que es diu la Tomaquera al costat del Parc Güell. Pretenen treballar des de 

l’educació el racisme i el colonialisme. Des de Trawun ens proposen que hi vagi una persona a la 

reunió que es farà el 27 o 28 de maig. Ens passaran més informació. 

La comissió de comunicació de FMJ demana vídeos d’anys anteriors. 

Trawun tenen una exposició a Ca la Dona sobre la resistència maputxe. 

 

Pròxima Assemblea Oberta 26 de maig a les 20h. 

 

 

 


