ASSEMBLEA 29/05
Participen:
Anna, Ifti, Ethi, Luqman, Ahmed, Ayesha, Ibrah, Kavita, Ekta, Ayishan, Hassan, Joel ,
Hamza, Ramón, Eva, Marisa i Su.
TEMES
Festa Carrer:
Hem quedat divendres per parlar amb la Maite (veïna de l'ass. de ball de bastons) per
començar a pensar sobre la decoració i activitats de la Festa del Carrer (per FM).
Per anar una mica preparades ens trobarem el dijous i farem propostes sobre activitats,
decoració, tallers...
El que ja está pactat són actuacions de dansa, rimes, DJ i un espectacle; batucada i
Karaoke.
Colònies (del 26/06 al 29/06):
- de moment hi ha 15 pax interessades (dimarts 5 darrer dia per confirmar).
- les beques que s'han demanat s'han resolt positivament. Les que no han presentat beca
per qüestions justificades podran accedir a algun ajut econòmics. Les altres han de pagar
146€.
- Menjars: els farem nosaltres de forma col·laborativa. L'Eva ja està preparant un
receptari marc, però es poden fer aportacions i variacions segons interessos. Hi ha
Barbacoa
- Totes hem de col·laborar a les tasques de cures (fer menjar, netejar...), també per
l'aprenentatge que suposa vers la propia autonomia.
- Preparar amb temps les motxil·les perquè si ens manca alguna cosa ho poguem
solucionar a temps.
- Passarem una fitxa de sortida on s'especificarà temes de salut, drets d'imatge i
autorització.
Casalnet (juliol):
- Ekta, Kavita i Ayishan han preparat un quadrant per anar introduint les sortides i
activitats que es proposin. Hi consta el nom de l'activitat, el prou, el transport i altres
indicacions. drive
Activitats setmanals
- Dissabte: actuació de Tetre i Rimes al festival DistrictArt (St. Martí). Com és a partir de
les 20h i tornarem tard, serà necessari omplir fitxes de sortida (autoritzacions).
- Dilluns: taller de teatre obert sobre la memòria històrica del Paral·lel. Comença a les
18h.
SEGUIMENT
Es detecta una motivació molt baixa i, davant la demanda de Gimnàs d'alguns joves,
s'explica que es necessita més proactivitat per tirar endavant demandes i projectes.
Hem quedat seure la setmana vinent per començar a proposar activitats.

