
ACTA DE LA REUNIÓ DEL DIA 16/09/12 

 

Assistents: 

Gemma, Ignasi, Maria, Dolors, Marcel, Gemma, Florencio, Lua i una companya seva de 

la qual no recordo el nom 

 

Estat dels acords presos en la darrera assemblea 

� Acordem fer la compra col·lectiva d’oli a la cooperativa de productors Coselva. 

En Floren parlarà amb la Glòria perquè faci els tràmits. 

� En Floren crearà un Duddle per decidir el nou dia d’assemblea. La idea és seguir 

trobant-nos un cop al mes, alternant un dissabte al matí i un altre dia que és el 

que cal acordar.   

 

Difusió:  

� Agenda llatinoamericana: l’agenda de l’any vinent es podrà adquirir en moneda 

social. En Marcel es reunirà dimecres amb un dels coordinadors per parlar de la 

participació de l’EX a la campanya de presentació de l’agenda de manera que 

puguem ser a les diferents presentacions per explicar el nostre projecte. També 

parlem d’editar adhesius que s’enganxin a la portada de les agendes perquè la 

gent que les compri sàpiga que també les pot pagar en moneda social. En Marcel 

enviarà un correu per explicar com ha anat la reunió. 

 

Web: 

 

� Degut al poc us que em fem del web i a la dificultat d’assumir el pagament del 

domini de cares a l’any vinent, acordem tancar-la i crear un blog. Això ens 

permetrà la seva gestió sense necessitat de dependre de cap expert (la crida que 

vam fer a principis d’estiu demanat un informàtic voluntari no ha tingut efecte). 

� La Gemma i en Marcel miraran si podem fer el blog a través de la CIC. Si no, es 

farà un wordpress. La Lua s’encarregarà del primer disseny que mirarà de portar 

a la propera assemblea perquè entre tots/es el puguem perfilar. 

� A conseqüència de perdre el domini, perdrem la llista de correu i el e-mail de 

l’EX. La Gemma i en Marcel miraran les alternatives. 



� Aprofitarem el canvi per penjar els vídeos explicatius de com funciona el CES 

que va editar la CIC fa uns mesos.  

 

CES 

Des del juny l’activitat a l’EX ha baixat força, tant pel que fa al nombre d’intercanvis 

com pel nombre de persones que s’inscriuen. 

 

Torn obert de paraules 

� La Lua explica com li va anar l’experiència de fer un taller de salut a Ca 

l’Estrolic. L’assistència va ser un èxit tot i que hi va haver certes dificultats 

logístiques que la Lua lamenta. Arrel d’això, modifiquem lleugerament la 

proposta de tallers de l’EX, la qual a part de fer la difusió també s’encarregarà 

de buscar i reservar els espais.  

� Per facilitar la participació a l’assemblea proposarem crear un espai d’intercanvi 

durant la primera mitja hora on s’explica als nouvinguts del funcionament del 

CES i l’EX. 

� Debatem llargament sobre com impulsar els intercanvis. Creiem que les fires 

són una bona eina però com que no tenim capacitat de fer-ne una tots sols 

seguirem participant en d’altres organitzades per altres col·lectius. Tot i la 

discussió no arribem a cap acord en ferm.  

 

 

 


