
ACTA ASSEMBLEA ECOXARXA GIRONA 

Lloc: Parc del M igdia 

Data i hora: 25-05-2013, 12.00 hores 

1.Difusió 

A. Tercera fira de moneda social. 

Ultimem els detalls per a la tarda (taules, caixa de canvi, material de difusió...).  

B. Fira Eco-sí 

L’Oriol ha creat un Doodle. Estarà penjat fins dimecres com a màxim. Si en aquest temps no hi 

ha prou gent per cobrir torns no hi anirem. En cas d’anar-hi, demanarem un espai per fer una 

xerrada presentant el projecte. En funció de l’horari que ens donin, decidirem qui la fa. 

La Lluïsa s’ofereix a fer una presentació amb l’ordinador perquè la gent que passi per l’estand 

la vegi. La Glòria i la Filomena prposarant fer una partida del joc “Ethica” de finances solidàries 

introduint modificacions que permetin visualitzar l’EX i la MS. Amb més temps, la Filomena es 

compromet a fer un joc específic d’economia alternativa (MS, intercanvi, temps...). 

A la parada també hi haurà una mostra de productes. 

C. Trobada d’EX. 

En Marcel recorda que del 7 al 9 de juny hi ha la trobada d’Ex al tarragonès. A mida que li arribi 

més informació la passarà pel la llista.  

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. Posa-hi oli 

En Marcel fa una crida a les persones interessades en aquest projecte d’auto-ocupació de la 

CIC per a la recollida d’oli reciclat i la seva posterior transformació en biodièsel. Ell disposa 

d’espai a casa seva, de manera que només caldrien recursos humans per engegar un punt de 

distribució de biodièsel al gironès. 

4. Torn obert de paraula 

A. La Lluïsa farà el taller de feltre el 8 de juny a les 10:30 al CC ST Narcís. Ella mateixa farà el 

pòster que la Lua penjarà al blog i en Marcel passarà via e-mail. 



B. La Lluïsa té pendent parlar amb la botiga de segona mà de Salt Recicla’t. En principi estan 

oberts al projecte. Se’ls demanarà si ens poden cedir un espai de la botiga per esposar els 

productes que els usuaris tenim penjats al CES com a ofertes. 

C. La Lua parlarà amb el CC Ter sobre l’acte que tenim pendent per la festa major. El director 

ha canviat i la nova responsable no estava al cas de les converses.  

5. Data de la propera convocatòria: 

29/06 a les 11:00 a la zona del bar del Parc del Migdia.  


