
ACTA ASSEMBLEA OBERTA 18/03/2016 

0. PRÈVIES 

- S’ha comentat que cal tenir present el protocol d’entrada de col·lectius. 

- El full de què és el projecte només té dos col·lectius nomenats. Caldria renovar-lo 

(Gestora). 

 

1. La Fúria Feminista 

- La Fúria es presenta i pregunta en què consisteix la participació al Rec. 

- posa prestatge al Rec amb informació 

- S’explica que implica la participació al Rec.  

- Gestora: demanen si podria ser rotatiu. Es diu que millor que sigui algú constant, 

però que si no es pot assumir, es veu bé que sigui rotatori.  

 

2. Exigim Espais 

- S’explica què és la campanya 

- Es penjaran els cartells. 

- Es passarà un document als col·lectius de cara a la plenària (17 abril) 

- S’explica la situació de Transformadors. L’edifici es tirarà a terra (en principi a 

l’agost). Pels joves només es destina un Punt d’Informació. 

 

3. Samarretes 

- Es valora que som poques. 

- Es proposa fer post a xarxes per que es voti per allà. 

 

4. Festa Major Jove 2016 

- Es comunica que CAL que la gent de les entitats vagi a les reunions de l’AVV. 

- La pròxima reunió serà el 7 d’abril. Es tancarà programa i cal anar preparant 

permisos.  

- El 10 d’abril hi ha la segona assemblea oberta de les FFMM (important 

l’assistència). 

 



5. Penya de l'esperdenya 

- Pròxima excursió 1 i 2 abril al Puigmal (es surt divendres, l’excursió serà dissabte i 

es tornarà en principi dissabte, sinó diumenge) 

- El 23 d’abril es farà una Via Ferrada 

 

6. Bastonera de l'Eixample 

- 9 d’abril fan la seva diada. Faran una cercavila pel barri amb altres colles. 

- Ho lliguen amb la campanya Exigim Espais. 

 

7. Espais 

- Torns: Es cobreix el primer torn de dll i el primer de dv. La Julia fa de col·laboradora. 

- Vacances: es comenta que es tancarà. S’ha d’informar per xarxes. 

8. Biblioteca 

- S’explica el projecte 

- S’està catalogant 

- Es comenta que cal portar noves prestatgeries. Si se’n poden portar millor que 

millor. 

- La gent que fa torns HA DE SEGUIR el protocol de la biblioteca. 

 

9. Propera data neteja 

- Es proposa el 12 d’abril a les 19:30h 

- Que es passi als col·lectius 

 

10. Jam  

-  De 20h a la 1h. A les 12:30h es farà valoració per si tanquem abans o no. 

- Ampli queda a la CG abans per assajar i portar el material. Arran fa mojitos. Xiroc i 

Hemisfèria fa pintxos. 

- Hi haurà una pissarra per apuntar instruments, persona... 



- Prosposta: llegir text en relació amb les refugiades, perquè el mateix dia hi ha una 

manifestació. 

11. Altres 

- Mercat de Pagès: El mercat i l’Eix Comercial s’han queixat. Ara el MdP es farà a la 

plaça André Malraux. El pròxim serà el 2 d’abril. Es demana que alguna entitat vagi 

a fer alguna activitat, per visualitzar el suport de les entitats al Mercat. Es diu que 

el Mercat pot ser un lloc per reivindicar coses. 

- Comunicació: CAL fer més difusió individual (compartir, me gustas...). Quan hi 

hagi un acte, enviar cartell i explicació a ateneupopularelrec@gmail.com perquè 

comunicació ho comparteixi. Que es pengi lo d’EE al blog del Rec. 

 

 


