
ACTA DE LA REUNIÓ DEL DIA 20/10/12 

 

Assistents: 

Lua, Glòria, Floren, Maria, Filomena, Gheorghe i Marcel 

 

Estat dels acords presos en la darrera assemblea 

� Compra col·lectiva d’oli: acordem finançar a través de la plataforma Verkami el 

projecte de l’Hort d’en Cándido i obtenir l’oli d’allà. En Marcel se n’ocupa. 

� Nou dia d’assemblea: només 6 persones han respost al Doddle. En FLoren 

enviarà un correu recordatori a la gent que no s’ha pronunciat i prendrem una 

decisió passada una setmana. 

 
 
Difusió:  

� Campanya de l’agenda llatinoamericana: en Marcel proposa fer un acte de 

presentació de l’agenda per tal de fer difusió i recaptar fons amb la venda 

d’agendes. Es proposa a mitjans de desembre en algun centre cívic de la ciutat 

amb la participació d’una persona de l’EX i algú extern que també hagi 

col·laborat amb l’agenda. La Lua s’ofereix per amanir l’acte amb una actuació 

musical. En Gheorghe proposa fer-ho el 22 de desembre en una jornada que està 

organitzant el CC de Pla de Palau. Ens dirà quins actes es faran per veure si 

podem fer la presentació de l’agenda. Si no, en Floren proposa participar en 

aquesta jornada d’alguna altra manera (taula informativa, xerrada...). 

� Premi per a la difusió del Decreixement: dimecres 24 hi ha el lliurament del 

premi que ens han atorgat. La Glòria o en Marcel aniran a l’acte per recollir-lo. 

Durant aquest mes anirem ruminat què fem amb aquests diners i en la propera 

assemblea ho concretarem.  

� Projecte Llars Sostenibles: la Glòria ens explica com va anar la presentació del  

projecte i comenta algunes mancances que ella va copsar. Acordem implicar-nos 

més directament si des del projecte se’ns demana col·laboració. 

� Revisió dels acords de col·laboració amb el Banc del Temps: discutim al voltant 

de les limitacions d’aquesta col·laboració ja que molt poques persones utilitzen 

el servei. Acordem parlar amb en Pablo perquè faci arribar ofertes i demandes de 

l’EX al BdT i a l’inrevés La Filomena s’encarrega. Queda pendent per la propera 



assemblea proposar alguna altra mesura de canvi com l’equivalència hora-

ecogir. 

 
Web 

La Lua presenta el nou blog de l’EX. Passarà l’adreça per la llista i anirem fent 

propostes per modificar-lo durant el proper mes fina la nova assemblea. 

 
Informe del grup de treball CES: Trobada d?ecoxarxes 

Des de l’organització de la trobada es demanen persones que ajudin en la logística (no 

s’ofereix ningú) i que es cobreixin les despeses del menjar amb aportacions de les 

pròpies EX. La Gemma proposa que part dels diners del premi de l’agenda vagin a 

finançar aquesta trobada, cosa que es veu positivament. Es farà una proposta en aquest 

sentit a les persones organitzadores. 

 

Estratègies de reactivació de l’EX 

La Gemma proposa trucar totes les persones que no han fet cap intercanvi  i preguntar-

los quines dificultats tenen. Després de parlar-ne es proposa impulsar activitats que 

facilitin la participació d’aquestes persones (tallers, xerrades, sortides...) i només 

contactar amb aquells que s’han donat de baixa de la llista de distribució. Preguntarem a 

la Gemma si pot assumir aquesta tasca.  

 

Torn obert de paraules 

� En Marcel proposa presentar-se al concurs que convoca el Col·lectiu Ronda 

sobre actuacions transformadores a nivell econòmic. Passarà tota la informació a 

través de la llista i decidirem.  

 


