
Assemblea oberta 04.11.16 
 

 

1. Dinamització Espai.  

- Sobre torns que falten cobrir:  

Falta per cobrir permanentment dilluns i divendres. Es trasllada a col·lectius. 

 

- Activitats:  

1. Al setembre van sortir propostes de dinamització de l espai. D’una banda es va dir que la biblio 

pugues recuperar els actes que feia. Però la biblio es un col·lectiu amb molt poca gent, que ja 

esta molt posada en l organització i la gestió del fons bibliogràfic i que ara mateix no tenen prou 

mans. Es poden fer actes interrelacionats rotllo la biblio i hemisfèria. S’havia parlat de fer un 

taller d expressió oral, per aprendre a parlar en públic. Queda pendent per  tancar-ho a la gestora 

2. Una altra proposta es el rec pel mon, un espai de trobada per parlar de viatges i compartir 

experiències. La gestora ha d’assumir parlar amb la persona que va fer la proposta per tal que es 

concreti més la proposta.  

3. Passar el documental del Sebastià Salgao.  

4. Grup de gestió emocional dins els grups de militància. Això potser quedaria mes de cara a 

entitats particulars. No es veu la proposta.  

5. Fúria proposa passar un documental sobre dones preses i portar una persona per presentar el 

documental, recollida de roba per portar a les presons de dones. Queda pendent passar data a la 

gestora. Es proposa portar a la Laura Riera per explicar la seva experiència personal.   

6. Es demana que es demani a la kuadra cultural penjar els cartells en català a les xarxes.  

 

 

2. Explicació de l'estat actual de la situació desallotjament 

Se’ns ha assignat un advocat d’ofici, després de personar-nos (amb una persona insolvent). Restem 

a l’espera de la data de judici , el qual podria ser d’aquí dues setmanes o 1 mes. Anirem veient.  

 

 

3. Explicació suspensió i pròxima plenària 
S’havia de realitzar una plenària fa dues setmanes per posar en comú les apostes dels col·lectius del 

Rec sobre el seu futur. Es va suspendre, però, ja que es va analitzar que hi havia qüestions per 

resoldre i que calia abordar-les amb totes les entitats (tant del Rec com d’Exigim Espais) 

Serà el diumenge 20 de novembre de 17/20 a la casa groga 

 

 

4. Protocol de barra 
S’explica el protocol a seguir en cas de que vinguessin a desallotjar, a portar notificacions o vingués 

la premsa. El més important: NO IDENTIFICAR-SE, CONTACTAR IMMEDIATAMENT AMB 

LA GESTORA. 

 

 

5. Roda de comissions:  

Comi difu:  ja s’ha llençat el manifest, i s-agitaran les xarxes de manera mes dinàmica i divertida. 

L-ampli esta avançant amb el vídeo però li faltava el manifest per posar veu. Cal millorar la 

comunicació amb acció. 

 

Comi RREE: no s’ha reunit i estaven a l-espera d-engegar la campanya. 

 

Comi accions: es valora que el que corre més pressa ara mateix és preparar el dia del Judici. Hi ha 

una proposta de jornades ludico/festiva, davant del Rec durant tot el dia (11mati / 12 nit) 



- Matí: les entitats al carrer fan mostra de la seva activitat i abans de dinar es pinta un mural al 

terra 

- Dinar 

- Post-dinar: fer un trivial del Rec 

- Tarda: xerrada explicació del projecte i del cas, i explicar altres casos *3lliris, banc 

expropiat, i que es parles sobre ajuntament i bankia. 

 

Per la data de l’acte es planteja que sigui després del judici. 

Pel que fa al merchandaizing, no s’ha avançat gaire. 

La comi d’acció vindrà a la gestora per traslladar els desacords que hi ha. 

 

 

6. Altres: 

Hemisferia esta fent un Verkami i demanen ajuda. El dia 24 de novembre faran un acte al Palau 

Alòs. Ja passaran cartell. 

 

Des d’economia es fa crida per algú que pugui posar cotxe.  

 

Tenim un àudio gravat on el SanGoku dóna suport al Rec. Es farà un vídeo per posar-lo a les xarxes. 

 

Pròxima assemblea oberta: 2 de desembre a les 20h. 

 

 

 

 

 

 


