
Acta Ampli 25/9/14    

Prèvia: es proposa reservar els petes fins al final de 
l’assemblea, en tant que distorsionen l’assemblea i acaba 
sent complicat.

1) ACTES

Neteja + sopar: 

- S’ha quedat diumenge dia 5 d’octubre al buk d’assaig per netejar i per preparar 
un sopar popular a fi i efecte de començar a fer diners. Canari i Beren 
responsables dels pintxos(?)

Kfeta New Orleans:

- S’enviarà un mail a les entitats que formen part de la casa groga per exposar-
los-hi la idea. També (més important) es farà una reunió amb una persona de 
cada entitat. 

- Encarregat de fer mail: Miki.
- Encarregats per fer reunió: Àlex, Garru, Zayu i Codina.

- Fora bo anar a la propera reunió de la coordinadora d’entitats. Persones 
proposades: Garru i Codina (?)
- Responsables de barra Fede i Canari.
- Comissions Material i Activitats s’han de reunir. 

Jam Session:

Dia 14 de Novembre, la comissió concerts portarà proposta.

2) COMIS

Activitats:

- Proposta taller de percussió corporal (i no corporal) i creació d’instruments per 
la jovenalla de l’esplai. Encarregats Lluc, Jacobo i Eloi
- Proposta activitatde teatre, performance, jam a càrrec de na Sara.
- Jam Karaoke -> qui vulgui apuntar-se que es dirigeixi al Rux i al Miqui.



Material:

- Comunicar-se amb les amb entitats del barri per fer llista de material amb el 
que comptariem. 
- S’ha de fer separació de l’inventari del que disposem al buc i saber quin és de 
l’ampli i quin no. (no se si aquest punt està bé, ja em direu si té sentit o no).

Comunicació:

- Es comença a mirar el cartell per la jam del 5 d’octubre, s’han de tancar 
aspectes tècnics d’aquest.
- Seguiment audiovisual de totes les activitats que es facin i es proposa fer-ho 
amb càmeres bones (gopro a poder ser)
- Es reuniran per gestionar social media: facebook, twitter, blog, etc. (queda 
pendent).
- Es proposa de fer samarretes.

Buc:

- Participació obligatòria per part de les persones que vulguin fer ús del buc.
- Marina Freixa parlarà amb la dona que neteja tota la casa groga per dir-li que 
no cal que netegi més el buc (que és cosa nostra mantenir-lo net).
-Propostes:

- Dividir el preu que s’estableixi pel buc entre els grups que hi hagi en el buc. 
El preu oscil·larà entre els 120 i 180.

- Packs d’hores.
-Cada grup tindrà una clau (se la pagaran ells) i es proposa de deixar-ne una al 
Rec.
- S’ha de fer reunió pel preu i parlar amb cada grup per quadrar horaris. 
- Es proposa posar un candau i deixar d’utilitzar la clau/pany trencats.

3) JORNADES FEMINISTES

-10 de febrer.
-Es proposen els grups Agala (del barri), Ai carai, Ascensa Furore, 
las Rubias, Perota Chingó, la Tia Carmen, las Chatis i Mia. 
-Segurament es farà en dues places per a que hi hagi dos ambients.



4) ALTRES

-Àlex comenta que seria necessari mirar les actes abans de cada reunió, així serà 
més dinàmic.
-Maria comenta que s’ens ha convidat a R. Estel per parlar del projecte AMPLI.
-Miki ha fet expansió del projecte al festival de Reggae Organic Roots i a la gent 
d’allà li mola cantiduvi, així que el Miki parlarà amb ells per tal de tenir un 
contacte directe.


