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Assemblea 22-07-13 (Cartellà) 

Durant el matí vam realitzar el taller de la xarxa “Posa-hi oli”, en que en Joan Almacelles ens va 

explicar el funcionament del projecte i les opcions per fer anar el cotxe amb oli reciclat. 

Després de dinar, iniciem l’assemblea. 

� Xarxa Posa-hi oli 

En Marcel comenta que disposa d’un espai que es podria habilitar tant per fer recollida d’oli 

com per realitzar la transformació en biodièsel. Només cal alguna persona que se’n pugui 

encarregar. En ser una activitat amb rendiment econòmic i que tindria el suport de l’assemblea 

(algunes despeses d’inversió inicial les podria assumir l’EX) es planteja com un projecte 

d’aotoocupació. 

En Joan comenta que a Salt ja existeix una taca d’oli que gestiona un company de la CIC que es 

diu Òscar. Ell podria encarregar-se del procés de recollida però no de la transformació.  

Acordem fer una crida per la llista per veure qui més podria tirar endavant amb el projecte per 

tal de poder distribuir biocombustible amb ecogirs dins la xarxa. 

� Renda básica 

En Marcel explica el contingut del document que havia enviat unes setmanes enrere i després 

de debatre-hi força, concloem a fer un nou enviament explicatiu i de consulta cap a la gent per 

veure si estan d’acord a que es posi en marxa aquest procés de redistribució de la riquesa.  

També acordem fer un llistat de tasques perquè les persones que hagin de fer treball voluntari 

puguin escollir les feines en les que se senten més a gust. 

� Enquesta de necessitats bàsiques 

La filla de la Lua ens presenta una contraproposta (diferent a la lliurada per la Sílvia i en Jordi). 

Després de fer-hi algunes esmenes, acordem que la Lluïsa i la Glòria l’acabaran de 

confeccionar. 

� Local 

La Lluïsa comenta que no veu viable el local de la botiga “Recicla’t” de Salt però que ja ha 

parlat amb una companya seva que regenta el taller de joies “Taller 925” del barri vell de 

Girona que estaria disposada a col·laborar. 

Disposa de molt d’espai en un soterrani. De moment ja el podem usar com a punt d’intercanvi, 

programarem una xerrada al setembre i més endavant li proposarem que funcioni com a 

“botiga de segona mà en ecogirs” dels articles que tenim a l’EX.. 

� Agenda Llatinoamericana 

La Gkòria enviarà un correu per qui vulgui ja encarregar les agendes de 2014. Fent-ho 

d’aquesta manera el cost és menor. 
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� Taller 

La Lluïsa ens anuncia que la Julie vol fer un taller de dansa plantejat com a sessions quinzenals 

durant el curs vinent. Ella mateixa es posarà en contacte amb Sant Narcís. Si el centre cívic hi 

està d’acord no hi haurà problema per les places ja que tres estan assegurades 

 

� Propera assemblea 

21-09, a les 12:00 al Parc del Migdia. Quan acabem dinarem plegades i a les 15:00 anirem cap 

a la Pl. Independencia per participar en la fira del comerç jus i la banca ètica. 

 

 

 


