
ACTA ASSEMBLEA OBERTA 22/04/2016 

 

0. PRÈVIES 

- Es presenta el projecte de Can Tonal. Proposa vendre les seves cerveses artesanes 

al Rec. Se les convida també al Mercat de Pagès. Es veu bé la proposta, però 

s’acabarà de parlar a la Gestora i se’ls enviarà un correu de resposta. 

- El SEPC de l’ESMUC es presenta. Se les convida a utilitzar l’espai si ho necessiten. 

- Corrent Roig informa que el pròxim dimecres 27 de maig farà un acte al Rec en 

relació a un conflicte laboral d’Andalusia. 

- Una persona ofereix fer classes particular remunerades. Se li informa que el Rec no 

és l’espai adequat, ja que l’espai es cedeix per fer projectes oberts, i no activitats 

remunerades a un col·lectiu tancat. 

- La Cuadra Cultural presenta el seu projecte “audiovisual gastronómico”. Volen fer 

un esdeveniment puntual, possiblement setmanal, en què projectaran un vídeo i 

elaboraran un aperitiu fet a partir dels aliments que els sobra als supermercats quan 

tanquen. Vindran a la pròxima Gestora per parlar-ho millor. 

-  

1. Exigim Espais 

- S’explica la campanya i la situació actual. 

 

2. Espais 

- Es comenta que hi ha dos torns per cobrir. Surten dues persones per cobrir-ho. 

 

3. Biblioteca 

- S’explica el projecte 

- S’explica la proposta del passa llibres de cara a Sant Jordi. Hi haurà llibres sorpresa 

a la paradeta. 

- Actualment no poden assumir tota la feina. Comenten que si algú està motivat en 

col·laborar es posi en contacte amb elles.  

 

4. Mercat de Pagès 

- S’explica el projecte. 



- El pròxim serà el 7 de maig a la plaça André Malraux. 

- El 3 de maig es farà difusió pel barri. Es necessita gent. S’ha quedat a les 19:30 al 

Rec. 

- Es posaran octavetes informatives a les paradetes de Sant Jordi d’Arran i Casal. 

 

5. Samarreta 

- Es diu quina ha estat la samarreta guanyadora. No tenim ordinador per ensenyar-

la. Es publicarà a les xarxes. 

 

6. Aniversari 

- Aquest juny el Rec fa 2 anys. Es proposa fer una presentació de les diverses entitats 

que participen en l’espai, la qual es diu d’encabir a la fira d’entitats, i fer un sopar de 

cohesió després. 

- Es proposa fer una cercavila. 

- Es valora que cal una comissió dinamitzadora per al sopar. Se’n crea una (Carlota, 

Jordi i Maria). 

 

7. Altres 

- JOC DE TRONS: Es fa la proposta de projectar els nous capítols en VOSE els 

dilluns. El primer capítol es projectarà el dilluns 25 d’abril a les 20h. Cal ser 

puntuals perquè no es solapi amb l’assemblea del Casal. Es proposa que els diners 

que es facin amb el menjar es destinin a la biblioteca. Ja està fet el cartell, s’enviarà 

a comunicació. 

- 1 DE MAIG: Es proposa fer una columna des del Rec per anar a la manifestació. Es 

queda a les 11:30h. Se’n farà difusió des del Rec. Sorgeix el dubte si s’ha de tancar 

l’espai quan hi ha convocatòries. Es diu que la Gestora pot preveure les 

convocatòries que s’acosten i decidir si es tanca. 

- La Fúria proposa penjar una bandera d’una organització feminista del Kurdistan. 

S’aprova. 

- El 19 de maig al matí, un grup d’alumnes i el professor volen venir al Rec perquè 

se’ls expliqui el projecte, la gestió de l’espai, etc. Surten possibles persones a 

explicar-ho, però no se sap l’hora exacta i no es confirma. Quan es tingui 

informació més concreta, la Gestora enviarà un correu als col·lectius. 

- Entorn els nous projectes que es proposen a l’AO, es valora que saber donar-los 



continuïtat. Cal mantenir el contacte, fer bon feedback... 

 

Propera Assemblea Oberta: el 20 de maig a les 20h. 


