
ACTA REUNIÓ 24 de novembre de 2012 
 
Assitents: Glòria, Lluïsa, Gemma i Bru 
 
Estat dels acords presos en la darrera assemblea:  
 

� Compra col·lectiva d’oli: acordem que si ningú pot anar a la festa de l’oli a 
recollir l’oli encarregat la Glòria té un contacte a Barcelona on el podrien 
deixar o sinó es podria deixar a casa del pares de la Gemma. 

� Calendari d’assemblees: a partir dels resultats del doodle s’acorda que les 
assemblees continuïn sent el dissabte al matí. 

� Estratègies de dinamització: aprofitarem la trobada d’EX per compartir les 
estratègies amb la resta d’EX i aplicar-ne de noves si les trobem interessant. 

� Premi Ronda: el Marcel no havia trobat les bases per internet, però la Glòria 
diu que les podem trobar a l’agenda del col·lectiu. El Marcel i la Maria s’ho 
miraran. 

� Revisió dels acords de col·laboració amb el Banc del Temps: es decideix que 
que la relació entre hores i ecogirs serà de 1:10. 
La Filomena enviarà cada 15 dies les ofertes de l’EX al Banc del temps i 
també periòdicament ens arribaran dos link (un d’ofertes i un altres de 
demandes) del banc del temps (Lluïsa?) 
 

Difusió 
� Campanya de l’agenda llatinoamericana: tenim varies xerrades concertades, 

algunes les preparem nosaltres i altres anem de convidats per parlar de l’EX. 
 

- 4 de desembre: Xerrada de presentació de l’Agenda a càrrec de l’EX, al 
CC Ter, 20’00h (Lua amb intervencions musicals, Marc Plana que 
parlarà de l’Agenda i XXXXX que parlarà de l’EX)  
 
 
 
- 11 de desembre: Xerrada de presentació de l’Agenda a càrrec de l’Agenda 
dins la setmana de la solidaritat, on ens conviden a xerrar 5-10 minutets. CC 
Pla de Palau, 20,00h (Lluïsa) 
 
- 12 de desembre: Xerrada de presentació de l’Agenda a càrrec de l’Agenda 
on el tema central serà l’EX (30minuts), a la Fundació Valvi 19.30 
(Marcel) 
 
 
-17 de desembre: : Xerrada de presentació de l’Agenda a càrrec de l’EX, al 
CC de Sant Gregori, 20’00h (Lua amb intervencions musicals, Marc 
Plana que parlarà de l’Agenda i Marcel que parlarà de l’EX) 
 
-22 de desembre: el Banc del Temps organitza unes jornades. Nosaltres 
podem posar una taula informativa durant tot el dia (amb agendes per 
vendre) i potser hi haurà la possibilitat de fer una xerrada. CC Pla de Palau 
(tot el dia). Cal fer graella per fer torns de la taula informativa 

 



 
� Premi a la difusió del decreixement: decidim donar 100€ a la Trobada l’EX i 

depenent de l’assistència 50 € més. També s’acorda per un “ròller” de l’EX i 
els tríptics. 

 
 

� Tríptic: cal refer el tríptic antic. S’ha d’afegir la col·laboració amb el BdT, el 
tema del tallers i canviar l’adreça de la web per la del blog i canviar l’adreça 
de contacte 

� Proposta de local: es proposa la idea que l’EX tingui un petit local/espai 
propi. L’objectiu es poder tenir exposats molts dels articles que ara hi ha al 
CES de manera que es facilitin els intercanvis i també per visibilitzar el 
projecte Es decideix exposar-ho a totes les persones per veure si algú té 
algun espai o proposta d’espai. 

 
 Web:  s’exposa que a finals d’any la pàgina web ja no estarà disponible i ja 
funcionarem amb el blog que ha fet la Lua. Pel que fa a la llista de distribució 
aprofitarem la Trobada d’EX per veure com ho tenen les altres i decidirem si ho fem a 
través d’una llista de google o amb alguna altra opció.  
 
Trobada d’ecoxarxes: La Glòria i la Gemma aniran divendres a la tarda. El dissabte el 
Marcel, la Gemma i la Glòria una estona. El diumenge està penjat. De totes maneres és 
important que més gent de la nostra EX  hi participi. 
 
 
Data de la propera convocatòria: 22 de desembre, es trobarem a les 11.30 al CC Pla 
de Palau, ja que coincideix amb la jornada del Bdt on participem. Es confirmarà el lloc 
exacte més endavant 
 
 
IMPORTANT: a la taula següent veureu tot un llistat de tasques pendents. Les persones 
que estigueu disposades a encarregar-vos d’alguna d’aquestes poseu-vos en contacte 
amb la persona que s’indica per tal coordinar-nos 
  
 
 
Persona per xerrar el 4 de 
desembre 

 Parlar amb Marcel 

Refer tríptic Roger La Gemma t’enviarà les modificacions un 
cop aprovades 

Buscar pressupost roller i fer el 
disseny 

 Tenir en compte que tenim 350€ pel roller 
i els tríptics 

Dissenyar cartell de les xerrades 
per pasar per correu electrònic 
 

 URGENT: parlar amb el Marcel 
 

Penjar al blog les xerrades Lua?  
Estaria bé tenir una taula plegable 
i un parell de cadires per tenir-les 
sempre (per fires i xerrades) 

 Les podem guardar al CC Sant Narcís 

Assitir diumenge (com a mínim) a  Ja s’ha passat la data de la inscripció però  



la trobada d’EX sinó us quedeu a dormir no hi ha 
problema. Parlar amb Gemma 

 
 
 
 


