
ACTA ASSEMBLEA ECOXARXA GIRONA 

Lloc: Centre Cívic St. Narcís 

Data i hora: 27-04-2013, 10:30 hores 

1.Difusió 

A. Tercera fira de moneda social. 

En Marcel enviarà un correu per animar a la gent a muntar parada ja que només 5 persones ho 

han sol·licitat. Alhora, cal algú que s’encarregui d’estar a la caixa de canvi. També demanarà a 

Setem si tenen un cartell de la festa per penjar-lo al blog (Lua). 

La Lluïsa buscarà la tela per “adornar” la parada de l’EX.  

La Glòria parlarà amb l’ajuntament de Girona per aconseguir les taules i cadires. 

B. Fira Eco-sí 

La Glòria enviarà un correu a la llista perquè decidim entre tots/es si volem o no participar-hi. 

En cas afirmatiu, la Lluïsa proposa que a part de la informació de l’EX també hi hagin 

productes. 

C. Recerca de local. 

La Lluïsa ha parlat amb la botiga de segona mà de la Punxa però no els ha vist gaire receptius. 

LA resposta ha esta més positiva amb el Recicla’t de Salt. Properament hi quedarà per veure la 

seva implicació.  

2. Ruta de la Centra d’Abastiment Catalana (CAC) 

En Marcel ha fet un parell de comandes a la CAC a títol individual com a prova pilot per veure 

si l’EX si afegiria. La CAC ofereix un servei de transport de productes entre les Ex de tota 

Catalunya. Veiem que no tenim capacitat d’entrar-hi però s’acorda aprofitar la CAC per fer 

alguna comanda puntual per tal de dinamitzar l’EX. 

3. Formació per a la dinamització de grups 

En Marcel proposa fer una formació per a la dinamització de grups amb un doble objectiu: 

dinamitzar tant les assemblees com la pròpia EX. Es valora com a prioritari aquest segon 

aspecte. En Marcel parlarà amb el formador (un company de l’EX) per valorar la proposta.  

4. Data de la propera convocatòria: 

25/05 a les 12:00 a la zona del bar del Parc del Migdia. Farem l’assemblea fins a les 14:00, 

dinarem plegats amb el que porti cadascú i farem cap a la Pl. Independència per muntar la fira 

que tindrà lloc aquella mateixa tarda. 


