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Assemblea EX de Girona 21-09-13 

 

� Xarxa Posa-hi oli 

Fa uns dies en Marcel va enviar un correu demanant alguna persona que volgués tirar 

endavant el projecte. Com que no hi ha hagut resposta, acordem tornar a fer un enviament 

amb un correu que sigui més atractiu  i on hi hagi informació més detallada de la proposta.  La 

Lua s’encarregarà de dissenyar el correu.  

� Renda bàsica (RB) 

Tornem a mirar-nos el document que va enviar en Marcel fa uns dies i acordem tirar endavant 

la renda bàsica tal i com s’exposa en el document a excepció de la darrera part, la que pretenia 

que tota persona que rebés la renda hauria de compensar-la amb hores de treball per a la 

comunitat. Ara mateix no tenim capacitat de desenvolupar aquest aspecte de la proposta però 

tampoc volem que això ens aturi en l’aplicació de la RB.  

En Jordi calcularà les quantitats que cada usuari ha d’aportar per finançar la RB i el valor final 

d’aquesta. La Gemma, com a administradora, és la que farà efectius els cobraments i els 

pagaments.  

La RB es farà efectiva cada tres mesos: gener, abril, juliol i octubre. El mes que ve, doncs, 

s’atorgarà per primera vegada. Acordem fer una prova de mig any i anar avaluant la seva 

efectivitat.  

S’aplicarà a les persones actives dins la xarxa a excepció del compte 105 (BdT) i de les persones 

que tinguin el compte bloquejat o tancat. 

� Enquesta de necessitats bàsiques 

Parlem de la proposta feta per la Glòria i la Lluïsa i acordem fer-ne algunes modificacions que 

la Lua els enviarà a l’espera d’un nou retorn.  

� Torn obert de paraula 

La Gemma va demanar explicacions a Marsupi, els gestors del domini ecoxarxes.cat pel fet que  

els correus de la llista fossin públics. Després d’un parell de correus, les respostes de Marsupi 

són poc entenedores. Trametre’m aquests correus a en Pablo (que va ser qui va exposar la 

queixa i que, a més, té més coneixements informàtics que els assistents a l’assemblea) per 

veure si ens aclareix què està passant. 

� Propera assemblea 

26-10-13, a les 10.30 al Centre Cívic Sant Narcís de Girona.  

 

 


