
 

ACTA ASSEMBLEA OBERTA REC 19/02/2016 

 

1. Exigim Espais: 

El diumenge 21 hem quedat a les 11h al Rec per preparar la convocatòria de Fem 
Plaça. L'acte del dia 21 serà el tret de sortida d'un cicle d'actes que es faran per part 
de totes les entitats d'Exigim Espais.  

Es trasllada la reunió del seguiment del Consell de Barri.  

 

2. Espais: 

Valoració jornada de neteja: Va assistir-hi molta gent. 

• Coses fetes: armaris rebost i comuns; el magatzem; l'armari d'EE, enrenou, 
Fúria..; Sala de la neteja; sala de la caixa forta; armari de les pancartes i la barra. 

• Coses a fer: endreçar la peixera i prestatge dels jocs, replantejar el prestatge de 
les octavetes. 

El reciclatge no està funcionant. Es compraran bosses de colors i es posaran més 
paperes per reclicar. Es proposa que les paperes estiguin a dins o fora la barra.  

Assemblea de torns. Es proposa un dia per trobar-nos totes i parlar sobre el 
funcionament.  El grup de torns no ha de ser el lloc per buscar gent per omplir-los. 
Dia: Proposem 1 de març com a dia de trobar-nos a les 21.30. 

• Torns que queden per omplir: Dissabte de 20-23h; Dilluns de 17-19.30. 

Punt de recollida cistelles. S'explica el funcionament  de la venda de les verdures. 
Cada dimarts es deixaran les caixes de les verdures a l'entrada. Cada caixa porta un 
paper amb el preu. La persona que fa torn ha de cobrar-ho i deixar els diners a un 
got que hi haurà al costat de la caixa dels diners, a l'armari de Material comú. 

 

3. Biblioteca: 

Ara a la biblioteca són 4 persones. Es redactarà un nou protocol de préstec al Rec. 
Continuaran etiquetant i marcant els llibres. Es proposa fer noves seccions: Manga. 
Es farà una donació d’una col·lecció de bola de drac. 

Es proposa de fer nova secció de Cd's i DVD's. Pel que fa als Cd's, es proposarà als 
grups de música del barri perquè puguin portar Cd's i promocionar-se. Es portarà 
una minicadena o reproductor per poder escoltar música.  

Dijous es el dia de treure els mobles al barri i es demana que la gent estigui alerta per 



buscar mobles pel barri. Es necessita una prestatgeria. Es proposa dissenyar un 
segell propi i un punt de llibre de la Biblio. També es proposa de fer “bookcrowding”. 
Es proposa també deixar un espai pels treballs de recerca, treballs de final de grau i 
màster. 

 

4. Penya de l’Espardenya: 

Es debat sobre fer sortides culturals. Es proposa que les idees surtin des del Rec i se'n 
faci difusió des del Rec ja que la Penya de l'espardenya no es veu muntant activitats 
cultural. 

 

5. Jam Session REC: 

Serà una Jam que no sigui de cap gènere musical determinat. Es farà sopar i  mojitos. 
Hi haurà ratafia i paxaran.  

Difusió de la Jam: Gestora Rec. La difusió sortirà des del Rec i cada col·lectiu ho 
difondrà. 

 

6. Propostes: 

Va venir una veïna a queixar-se de l'exposició dels cartells. Si tornen a venir, es 
proposa anar a una reunió de l'escala de veïns. Aconseguir el contacte de l'escala de 
veïns i els proposarem fer reunió. 

 

7. Altres: 

Pintxos. A la propera assemblea Arran farà els pintxos. 

Es porten llibres i un mural per penjar al Rec de Palestina 

L'exposició de la Penya està en procés 

 

 

PROPERA ASSEMBLEA OBERTA: 18 de març a les 20h 

 

  


