
ACTA ASSEMBLEA ECOXARXA GIRONA 

Data: 23-02-2013 

Lloc: Centre Social Okupat Kan Kolmo 

1. Material de difusió. 

El tríptic i el roller estan ja a punt per imprimir. En Marcel s’ocupa de fer les còpies del tríptic, 

unes 1.000 u., a través de Printcarrier. En Jordi es posarà en contacte amb una botiga de Rda. 

Ferran Puig per la impressió del roller. 

El domini ecoxarxa.org, que s’ha abandonat fa poc, ja ha estat ocupat. 

2. Recerca de local. 

S’acorda mantenir els punts d’intercanvi del C.C. St. Narcís i Montilivi, ja que estan oberts gran 

part del dia. 

Es discuteix sobre la idoneïtat de tenir un local a Kan Kolmo. Punts a favor: la predisposició 

total per part dels membres del centre, es pot utilitzar com a magatzem per rebre comandes 

grans (p.e. oli, taronges) i també com a botiga, amb possibilitat de tenir una clau. Punts en 

contra: la poca visibilitat des de peu de carrer, necessitat d’una persona per atendre els 

membres de l’EX, horaris d’obertura limitats, existència d’un judici el mes de maig. 

Atès que no s’arriba a cap conclusió respecte d’obrir un espai a Kan Kolmo, finalment s’acorda 

enviar un correu a la llista de distribució sondejant quantes persones estarien interessades en 

guardar objectes i utilitzar el local d’una manera regular. Se n’ocupa en Jordi. 

3. Properes convocatòries. 

El 9 de març, xerrada a Celrà a càrrec d’en Marcel. El mateix dia hi ha les jornades del Banc del 

Temps. 

13 de març, formació de monitors d’un joc per a nens i adolescents relacionat amb la banca 

ética. Hi aniran la Glòria i la Filomena. 

Mes de maig. Participació a la Festa del Comerç Just, que organitza SETEM. Cal saber si serem 

prou gent per muntar un mercat d’intercanvi. Impressió de moneda física. Es proposa fer el joc 

de la banca ética i alguna altra activitat lúdica pels nens (Filomena). 

També, els de Kan Kolmo es posarà en contacte amb l’EX perquè hi fem una xerrada. 

4. Relació amb el Banc del Temps. 

 

Es comenta que la llista d’ofertes i demandes del Banc del Temps no arriben regularment a la 

llista de distribució de l’EX. De moment no hi ha hagut fluxe d’intercanvis de l’EX al Bdt, només 

del Bdt cap a l’EX. De fet, el compte del Bdt ha excedit el límit negatiu de 300. Es proposa 

donar uns mesos més de marge i llavors fer una valoració de la relació entre ambdues xarxes. 

 



 

 

5. Oxidació de la moneda. 

 

No es pren cap nova decisió. La taxa per oxidació de la moneda s’aplicaria per aquells comptes 

que sobrepassin el límit positiu de 100 i també per aquells comptes amb un saldo igual o 

menor que 100 i que no s’hagin utilitzat durant un temps  determinat. De moment, encara no 

es farà efectiu aquesta taxa. En Marcel recomana la visió d’un vídeo sobre l’oxidació de la 

moneda a Alemanya els anys 30. 

 

6. Proposta de tallers. 

 

La Lluïsa ha fet dues propostes de tallers. Es discuteix sobre el preu que s’hauria de cobrar per 

cadascun d’ells. La proposta inicial de 15 euros per material i 15 pel taller, es veu massa elevat. 

La Lua s’encarrega de fer els cartells. No recordo si ja hi ha dates previstes. 

 

7. Data i lloc de la propera assemblea: 23/03/2012. El lloc està per confirmar. 

 


