
ACTA ASSEMBLEA OBERTA 16/01/2015 

 

1. Seguiment tallers i grups estables  

 PENYA ESPARDENYA: Van fer la primera sortida, una via ferrada a 

Centelles. Va assistir-hi molta gent externa. Han de posar data per la 

pròxima sortida. 

 RECEPTARI: Van organitzar el primer sopar popular el dia 5 de gener i va 

ser un èxit, va assistir molta gent i van haver-hi molts plats. Per saber les 

receptes dels plats que es van portar enviaran un mail a la gent que en va 

portar per preguntar-los-hi. 

 CONVERSES EN ANGLÈS: Són 4 persones i van reunint-se cada dimecres de 

19h a 20.30h. En cas que algú no tingui disponibles tots els dimecres del 

mes pot assistir-hi espontàniament.  

 JAPONÈS: Va començar el 9 de gener. S’han apuntat 7 persones i es fa els 

divendres de 17h a 19h. Si algú es vol apuntar que enviï un mail a 

ateneupopularelrec@gmail.com. És tracta d’un nivell molt bàsic. Es faran 4 

classes bàsiques per provar i un cop fetes ja es veurà com continuarà. 

 VHS: Es fa cada dos dijous i ja s’han fet dos cicles. S’està pensant de passar 

més cicles d’altres temàtiques que no siguin Anime. 

 GUITARRA: Encara no ha acabat d’arrencar del tot. Volia fer-se un nivell 

inicial i un de més avançat. Aquesta setmana s’intentarà tancar. El Fede i 

l’Enric estan interessats. No s’ha fixat si es pagarà quota o no.  

2. Biblioteca: 

A partir d’una proposta de l’última assemblea oberta del Rec es va canviar la 

distribució de la biblioteca. Es té previst endreçar tots els llibres i fer un registre en 

digital. Es pretén posar-lo en comú dins la xarxa de biblioteques de Barcelona 

perquè es puguin buscar  els llibres a través d’aquesta xarxa. Ja hi ha 70 membres.  

Es té la idea de fer un acte cada mes. 
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3. Mercat sense diners: 

S’hauria de promocionar molt més, falta gent motivada per tirar endavant el 

projecte. Des de la gestora es preguntarà a les persones que van sortir per engegar-

ho.  

Propostes per promocionar-ho: 

- Triar un dia al mes o a la setmana per treure la roba al carrer i així visibilitzar-lo.  

- Que comunicació faci un cartell a les xarxes socials i al vidre del Rec informant de 

que existeix. 

 - Programar mercats mensuals al carrer. Es fa la proposta de que siguin temàtics 

(joguines, llibres...). 

- Fer videos. 

 - Que la gent que tingui torn tingui en compte que està allà el marcat i que ho 

ordeni i informi a la gent que ve a l’ateneu si vol fer-hi un cop d’ull.  

- Treure les coses que tapin el cartell.  

- Que es faci neteja de les coses que no vol ningú.  

- Fer un dia de portes obertes de la biblioteca i el mercat d’intercanvi.  

Es passaran les propostes a la comi perquè ho organitzin tot i proposin dates. Si no 

es fa ho gestionarà la gestora.  

 

4. Propostes d’espai 

- Treure la moqueta perquè es taca molt, el terra que hi ha a sota no es lleig i es 

més fàcil de netejar.  Es diu que l’esglaonet podria ser perillós i que pot quedar 

molt enganxós i brut. Es proposa de comprar una aspiradora com a Rec per passar-

la un dia a la setmana. 



- Comprar o fer una rampa pel Rec. Una noia (Raquel) ens pot ajudar a construir-la. 

Sinó al fuster te la poden fer per 15-20 euros. És important tenir-ho ja, per tant es 

decideix fer-ho al fuster ja que serà més ràpid. Fede i Joana s’encarreguen. 

- Futbolí: El futbolín és de totes, no només de les entitats del Rec. Es proposa que 

totes les persones que sovint fan ús del futbolin ajudin a arreglar-lo i si poden 

aportin diners (1 euro). Es posarà una guardiola amb un cartell informant. Que la 

persona que faci torn els hi comenti si volen ajudar quan vegi a gent jugant.   

Es comenta que Brot Bord els motiva molt tot el tema del futbolin i segurament 

estarien disposades a arreglar-ho. La Carlota parlarà amb Brot Bord per saber si 

estan interessades. Potser Brot Bord els hi motivaria fer un taller per feminitzar el 

futbolin i convertirlo en “la futbolina”.  

- Es comenta que els jocs de taula estan molt amagats i gairebé ningú en sap res de 

la seva existència. Cal potenciar-ho i donar-ho més a conèixer. Es farà un cartell 

més maco per visivilitzar-los i se’ls hi buscarà una nova ubicació.  Es proposa fer 

un dia a la setmana de jocs de taula, els dijous de 19.30 a 22, i fer tornejos de jocs 

de taula. A més, es farà una explicació i un cartell per penjar a la web de l’ateneu.   

També es proposa informar a la gent que si té algun joc a casa que no utilitzi que 

no estaria de més que els portés.  

- Es portarà una taula per instal·lar el ping-pong.  

- Es comenta de posar capses de reciclatge darrera la barra. El Marçal ho farà abans 

de la següent assemblea oberta. 

- S’ha penjat un calendari (de la caixa de resistència de molins). 

- Es posaran uns papers de recollida de firmes per la ILP educació (iniciativa 

legislativa popular per un nou sistema educatiu a Catalunya). Es posarà una taula 

petita amb els papers i un parell de tríptics.  

 

5. Propostes d’activitats futures i repàs 

- Anar al Fort Pius amb tríptics per informar del Rec i de les activitats que hi fem. 



- Es farà una Cafeta de l’Ampli de música cubana.  

- Un veí del barri que toca en un duo acústic (que es diu OPCIÓ 2) està interessat en 

fer concerts al Rec. Se li proposa que podria entrar a l’Ampli i canalitzar-ho a través 

de l’Ampli. A més, s’informa que no es pot abusar de fer activitat musical al Rec. 

D’altra banda, es comenta que estaria bé que es fessin concerts en acústic els 

dissabtes al Rec durant el segon torn ja que estan bastant morts. El veí proposa de 

fer “open mics” (és com una Jam però van sortint grups a tocar un parell de temes 

en comptes de músics individuals a improvisar en grup). Es diu que a partir del dia 

21 de febrer es comencin els concerts en acústic. S’estableix que es faci l’activitat 

regular cada dos dissabtes i si no es pot perquè hi ha actes al barri que s’informi a 

la web i al Facebook de que no es farà. Caldrà anar buscant grups que vulguin 

participar.  

- Des de boxe es vol fer Cafeta. S’ha de pactar la data.  

- L’ANC vol fer un dinar o bé per la festa major o bé per la fira d’entitats per “donar 

la benvinguda a la gent emigrada”. Es pretén que cadascú o tothom que pugui porti 

a una persona emigrada al dinar i explicar-los-hi la situació de Catalunya. Es pretén 

organitzar-ho amb el Rec. Encara no ha passat per la CEFP.  

Es planteja que fer-ho d’aquesta manera sembla com instrumentalitzar a aquestes 

persones i que és millor apropar-se a ells i fer-los partícips en l’acte. Està bé voler 

integrar els immigrants però no és la manera. Es diu que estaria bé dirigir-nos a 

entitats ja organitzades per treballar el tema de la integració. Que es parli amb la 

coordinadora i que es creí una comissió o grup de treball i es treballi des d’allà. 

Estaria be fer-ho el 12 d’octubre. Des d’Arran i Xiroc també es treballarà. També es 

pot mirar de fer-ho a la Festa Major o a la Fira d’entitats.  

6. Altres i varis 

- S’informa de l’existència d’un projecte que es diu Yes we fuck!. Es tracta d’un 

projecte per realitzar un documental que abordi la sexualitat en persones amb 

diversitat funcional. S’informa que tenen un projecte en el Verkami i que la gent 

que vulgui i s’ho pugui permetre hi posi diners. 



- El grup Oficina de vida independent els hi agradaria fer les seves reunions i els 

seus actes al Rec. El Lluc té el seu contacte, s’encarregarà de parlar amb ells. Els hi 

preguntarà si hi ha algun tipus de rampa en concret que necessitin. Abans de 

comunicar-los que poden venir cal assegurar-nos de tenir la rampa.  

-Els torns no estan funcionant. La Julia Subias pot assumir un torn. En una setmana 

i mitja s’intentaran omplir tots els torns. Si no s’omplen s’haurà de canviar l’horari 

o reduir-lo. Cal anar darrera la gent per preguntar si poden fer els trons que falten 

per omplir. També cal fer alguna cosa per a que la gent faci el seu torn. Donar un 

toque a les assemblees.  

    - Dilluns de 17h a 19.30h. 

    - Dilluns de 17h a 19.30h. 

    - Dijous de 17h a 19.30h. 

    - Dimarts de 19.30 a 22h. 

- Que es parli amb la Claudia Sandoval per si vol fer taller de teatre al Rec. 

- Cal informar-se de com està el procés legal. Estem esperant a que facin algun 

moviment. A partir de la propera assemblea oberta es començarà a portar la 

campanya d’Exigim Espais. 

- Problemàtica claus: Que la comi espai envií un mail amb els torns i així la gent 

sàpiga a qui li ha de demanar la clau.  

 


