
Acta 27/11/14! !

1. Jam session dissabte 29

- Guillem i Zayu tècnics de so durant la jam.
- Jacobo i Jandro menjar i barra (Codina es posa a barra). 
Llista de la compra: 3 pacs bacon, tranchetes de queso, 2 Kg ceba, 1Kg de pebreto 
vermell, 1Kg de pebrot verd, refrescos varis (fanta, cocacola, etc), hummus, tomàquet, 18 
barres de pa, 3 pacs frankfurt, 3 de ratafia, 3 moscatell.
Portar els estris necessaris que es troben al rec i altres.
Proposta de compra de sandwitxera 30€ a una botiga davant casa l’Àlex. 
No ens preocupem pel canvi perquè tenim prous monedes.

- Falta material: 4 jacks o jags (mai sabré com s’escriu) , 7 canons i peus de micro.
Anton porta 2 peus de micro. Fede és el coordinador del desmuntatge i la Sara del 
muntatge.
- Fer còpia de la clau del buc d’assaig i casa groga.
- Finalment es queda a les 12.00 al rec per muntar tot i a la tarda es queda a les 18.00 al 

mateix lloc.
- De cara a la propera jam tenir protocol ja fet.
- Anton prta grabadora zoom, Roman porta jag minijag.
- Màxima difusió.

2. Proposta buc

En tant que el districte no té pinta que ens donin el permís per gestionar el local perquè no 
tenim NIF, s’utilitzarà el NIF de la coordinadora d’entitats.

Codina i Garru portaran el projecte a la coordinadora i explicar que necessitem el NIF.

3. Acte cabrònica

El dia 13 de Desembre, la cabrònica celebra aniversari i fa un concert al costat de la casa 
groga. Ens han proposat d’organitzar l’acte, que és fer barra, i també podem fer entrepans 
(aquí tot el benefici econòmic seria per nosaltres, la barra seria a repartir entre totes les 
entitats que participen també d’aquest acte). També tindríem un espai on poder fer una 
jam, un concert, o jo que se, algo.

Per tot això, fan una reunió el 2 de Desembre hi ha una reunió per parlar tot això, i també, 
per si algú està interessat en participar com a diable en aquesta entitat, aquest és el 
moment.


