
ACTA AMPLI 16/10/14

1.Cafeta New Orleans
2.Tancada
3.Taller classes
4.Coordinadora d’entitats
5.Altres

CAFETA NEW ORLEANS

- Parlar amb Enric Vàzquez pel tema ponent. En cas que no pugui ser, s’avisarà a un altre 
ponent.

- Canari i Fede s’encarreguen del menjar. Jacobo jefe de cocina vegeta.
- Es farà una llista al facebook per penjar temes varis del rollo new orleans per a que 

sonin a la kfeta.
- Comi material s’encarrega de tenir el material necessari per a la kfeta al dia  (portàtil, 

equip de so, micro, peu de micro, etc.)
- Es queda a les 18.00 a la casa groga (i fins i tot una mica abans perquè no hi hagi 

pressa. A les 18.30 fins les 20.00 xerrada i docu, i a les 20.15/30 sopar + música fins les 
23.00/0.00.

- Hi haurà dos espais d’acte (suposadament): a dalt es farà la xerrada, sala polivalent. A 
baix el sopar + música.

- Dijous 23 d’octubre (dia abans de la kfeta) es reuneix tota la gent que pugui venir pel 
tema decoració amb imatges de la època i breus explicacions ( dades, biografies, 
discografies, etc.) a les 17.00 per fer cafè i a les 17 30 per currar (vagosxd).

- Hi ha vàries neveres i s’ha pensat de utilitzar cubells amb gel com a neveres també.
- Parlar amb gent dels centres de música que tenim més a l’abast (esmuc, taller, liceu) i 

difondre l’acte en aquests àmbits.
- Miguel imprimeix cartells (o un altre però en el moment es va dir).
- Dilluns hem de tenir els cartells.

TANCADA

Es parlaran les següents punts:
- NIF, sí o no?
- Què volem ser com a AMPLI? 
Crec que falten un o dos punts, perdoneu el despiste, si algú ho pot completar guai.
S’avisarà a la comi buc de xiroc per què vinguin en algun moment de la tancada per parlar 
del tema candent que ens concerneix.
DIUMENGE DIA 2 DE NOVEMBRE A LES 10:30 AL REC 
Se li demanarà a les entitats que formen part del rec per fer la tancada allà.



Comissió per preparar el debat: Àlex, Salibi, Guillermo Canario i comi organització (Fede, 
Garru i Zayu)

TALLER CLASSES

Es parla del grup de guitarra que va sortir al Rec el dia de l’assemblea oberta per a què 
ho gestioni l’ampli. No només serà de guitarra, pot ser del que la gent de l’ampli pugui 
ensenyar. 

Comi: Pini, Garru, Jacobo i Miki.

Pel que sigui necessari parlar amb Àlex o Jordi Arcarons (xiroc) que són els responables 
d’aquesta activitat (al rec).

COORDINADORA D’ENTITATS

Gerard Codina i Òscar Garrobé hi han d’anar el dia 30 d’Octubre.
Debat sobre quin paper volem tenir a les Festes Majors (a tope, no?)

ALTRES

- Beren comenta que estaria bé canviar el dia de la jam (14 de novembre) tenint en 
compte que és el dia de l’inauguració de la biblioteca del Rec. La jam es passa a dia 21 
de novembre.

- Guillenario recorda la idea del video que volíem fer des dels inicis, surten les següents 
idees:

1. Proposta per primavera de flaixmob d’algú caminant enrere REC-CG que comença a 
tocar sol i s’hi afegeix molta penya. Queda pendent començar feina pel gener.

- S’ha d’aprofitar infobarris (contacte Fede) per fer difu. Informar d’actes perquè ens 
grabin.

- Disseny de samarreta amb el nostre missatge.
- Divendres es passava un documental contra el feixisme (sergi, ruben). Sorry per passar 

l’acta tard TT.
- Dissabte era l’aniversari 40 de l’esplai xiroc i ens van convidar a anar a tocar. Perdoneu 

per això també (hi vam anar el Miki, jo i el Gbon).
- 24 Octubre a les 9.00 convocatòtia a Arc de triomf, Difusió a gas.


