
Requisits per a la jornada lúdico-notarial-festiva que se celebrarà el 30 d’abril de 2021 a

les 18h en motiu de l’acte de signatura de la Llei 1/2021 de 2 de febrer, sobre les xarxes

tradicionals de senyals geodèsics i la nova implementació d’una xarxa ecosòfica utilitària

per a la cartografia social

Jo,  Anna  Dot  Verdaguer,  amb  NIF  33956043-Q  i  membre  del  Departament  de

Commutacions de Cultural Rizoma,

PROPOSO

- Que tots els requisits que es descriuen en aquest document es portin a terme el dia 30

d’abril de 2021, si no s’indica una altra cosa en el mateix requisit.

-  Que s’instal·li  un suro en què hi  càpiguen set  pàgines DINA4 a l’interior  de la  sala

d’exposicions abans del dia 30 d’abril de 2021 a les 18h.

- Que a la sala d’exposicions de Rizoma s’hi instal·lin tres altaveus autònoms i del tipus

que les sòcies de Rizoma vulguin. Que els tres altaveus marquin un triangle.

- Que Mar Serinyà compri una barra de xocolata negra (marca de la seva elecció) i pomes

(tipus de la seva elecció).

- Que Olga Taravilla compri una ampolla de ratafia (marca de la seva elecció) i gots de

cartró abans del dia 30 d’abril de 2021 a les 18h.

- Que s’imprimeixi una còpia d’aquest document i es presenti a la sala d’exposicions de

l’espai de Cultural Rizoma (Rizoma d’ara en endavant), col·locat en una taula central en la

que també s’hi disposi una plata o un bol amb les pomes.

- Que s’imprimeixin tres còpies del document de la Llei 1/2021 de 2 de febrer, sobre les

xarxes tradicionals de senyals geodèsics i la nova implementació d’una xarxa ecosòfica

utilitària per a la cartografia social.

- Que l’arquitecte Jaume Mercader estigui present a l’acte del dia 30 d’abril de 2021.

- Que el muntador Xavi Torrent estigui present a l’acte del dia 30 d’abril de 2021.

- Que Xavi Torrent i Jaume Mercader siguin introduïts informalment abans de l’acte de

signatura.



-  Que  s’instal·li  una  taula  amb  una  cadira,  les  tres  còpies  del  document  legislatiu

mencionat anteriorment i un bol·lígraf Bic naranja de color blau a l’exterior de Rizoma.

- Que a les 18h del dia 30 d’abril de 2021 les sòcies fundadores de Rizoma i els membres

del  departament  de  Commutacions  es  divideixin  en  tres  grups  de  dues  persones  i

s’ubiquin a diferents llocs de l’espai públic que rodeja l’edifici de Rizoma. Cada grup ha de

veure i poder escoltar la veu dels altres grups tot i mantenir-hi una distància mínima de

dos metres. Cada grup ha de tenir una còpia de la llei mencionada anteriorment. Al mig

dels tres grups ha de quedar-hi la taula.

- Que a les 18h en punt, Jaume Mercader i Xavi Torrent donin el tret d’inici d’una lectura

simultània, en veu alta, per part de cada grup. Es llegirà la totalitat de la llei.

- Que l’acte de lectura sigui enregistrat per cada parella amb una grabadora de veu.

- Que en cas de pluja, la lectura es faci sota paraigües.

- Que en acabar la lectura, es procedeixi a l’acte de signatura, que es durà a terme en

silenci a la taula central, col·locada a l’aire lliure, com ja s’ha dit anteriorment. Juntament

amb la taula, hi haurà una cadira en la que s’asseurà el signant. Les signatures es faran

d’un en un, emprant bol·lígraf Bic naranja de color blau. Cada signant signarà les tres

còpies. La resta de signants que no estiguin signant estaran drets a l’esquerra de la taula,

mirant l’acte de signatura amb les mans agafades a davant, sense creuar els braços.

- Que en cas de pluja, la signatura tingui lloc a l’interior de Rizoma.

- Que durant aquest acte de signatura, l’escena es fotografïi.  Cada signant ha de ser

fotografiat des de la dreta de la taula. Els signants que esperen drets a l’esquerra han de

sortir a la foto.

- Que després de l’acte de signatura es brindi amb un cul de ratafia. Aquest acte pot tenir

lloc dins o fora de l’espai de Rizoma segons es cregui més convenient. Jaume Mercader i

Xavi Torrent seran convidats, també, al brindis.

- Que a partir d’aquest primer brindis, cada membre del Departament de Commutacions i

cada sòcia de Rizoma pugui proposar-ne un altre en el moment que vulgui.

- Que el brindis s’acompanyi amb una presa de xocolata negra per a cadascú.



- Que després de l’acte de signatura, Jaume Mercader i el Departament de Commutacions

facin entrega del punt ecosòfic número 1 a les sòcies de Rizoma.

- Que en aquest moment d’entrega, se’ls faci  una foto.  Tots els membres han d’estar

tocant el punt ecosòfic número 1 en el moment de la foto, però cal que mirin a càmera.

- Que Xavi Torrent i Jaume Mercader, amb les sòcies de Rizoma, aclareixin una manera

per instal·lar amb èxit el punt ecosòfic a l’espai de Rizoma.

-  Que  mentre  Xavi  Torrent,  Jaume  Mercader  i  les  sòcies  de  Rizoma  parlen  de  la

instal·lació del punt ecosòfic número 1 a l’espai de Rizoma, els membres del Departament

de  Commutacions  entrin  a  l’interior  de  l’espai  de  Rizoma.  Que  els  membres  del

Departament de Commutacions, fent ús del pèndol que jo mateixa vaig penjar al sostre de

Rizoma, escullin el lloc més adient on s’instal·larà el punt ecosòfic número 1.

-  Que,  preses  les  decisions  d’instal·lació,  els  dos  grups  s’ajuntin  i  es  comuniquin  la

localització on anirà el punt ecosòfic número 1 i la manera d’instal·lar-lo.

- Que un cop compartida aquesta informació, cadascú agafi una poma del bol de pomes i

la doni a algú altre amb molt d’afecte.

-  Que  el  punt  ecosòfic  número  1  s’instal·li  el  mateix  dia  30  d’abril  de  2021.  En  cas

d’impossibilitat justificada públicament per causes majors, que s’instal·li en un màxim de

cinc dies hàbils a partir de l’acte de la signatura.

-  Que  Xavi  Torrent  instal·li  el  punt  ecosòfic  número  1  i  que  l’acció  es  documenti

fotogràficament.

- Que un cop instal·lat el punt ecosòfic número 1, les sòcies de Rizoma, el Departament

de  Commutacions,  Jaume Mercader  i  Xavi  Torrent  es  facin  una foto  a  sota  del  punt

ecosòfic instal·lat. A la foto s’ha de veure tot: les persones i el punt ecosòfic.

- Que un cop acabat l’acte, cadascuna de les gravacions de la lectura legislativa es faci

sonar  per  un  dels  altaveus  instal·lats  prèviament  a  la  sala  d’exposicions  de  Rizoma.

Aquest requisit s’ha de complir en un màxim de cinc dies hàbils a partir de la signatura de

la llei.

- Que les fotografies realitzades en l’acte de la signatura s’imprimeixin en paper fotogràfic i

s’exposin, subjectades amb imants, a la paret oposada a la que s’hagi instal·lat el suro.



Aquest requisit s’ha de complir en un màxim de cinc dies hàbils a partir de la signatura de

la llei.

- Que de les tres còpies, un cop signades, se n’escanegi una i es pengi al web de Rizoma.

Aquest requisit s’ha de complir en un màxim de cinc dies hàbils a partir de la signatura de

la llei.

- Que una de les còpies es guardi a la carpeta dels estatuts de la cooperativa Cultural

Rizoma.

- Que la segona de les còpies es guardi a la carpeta «Departament de Commutacions».

- Que la tercera de les còpies es presenti a la sala d’exposicions de Rizoma, penjada al

suro que s’haurà instal·lat prèviament.

- Que cada vegada que les sòcies de Rizoma facin la donació d’un punt ecosòfic, l’entrega

vagi acompanyada de dues còpies de la llei signada i que la receptora signi a cada pàgina

les dues còpies. Una de les còpies serà per a Rizoma, que la guardarà a la carpeta

«Departament  de  Commutacions»  i  l’altra  serà  per  la  receptora.  Que  aquest  acte  es

fotografïi sempre i que tots els documents es guardin per sempre.


