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Assemblea EX de Girona 18-01-14 

Assistents: Glòria, Jordi, Filomena i Marcel 

� Renda bàsica (RB) 

Després de la segona aplicació de la RB, considerem que la mesura és positiva i ha incentivat 

els intercanvis. En Marcel planteja la possibilitat de canviar-ne el nom ja que tot i estar 

inspirada en la RB, ni de bon tros s’hi equipara. En Jordi proposa que hi surti la paraula 

redistributiva. Esperem madurar el tema i tenir una proposta ferma abans del següent 

cobrament (abril). 

� Xarxa Posa-hi oli 

De les vuit persones que inicialment s’havien interessat pel projecte només una va respondre a 

la convocatòria que havia fet en Marcel per parlar del projecte, sense deixar tampoc molt clara 

la seva implicació. Finalment, en Marcel va contactar amb l’Òscar Montoya, company de la CIC 

i que dinamitza el projecte a nivell català per proposar-li la col·laboració. 

La idea és que l’Òscar, que ja té part de la instal·lació feta, traslladi el seu taller a l’espai de 

Cartellà (més gran) i impulsi la recollida i la transformació. En Marcel ja li ha fet arribar la 

proposta que fa l’EX (a nivell de preus del producte final o d’inversions inicials) alhora que 

l’Òscar farà un document per aclarir què necessita ell de l’EX.  

Caldrà animar a tothom a recollir oli aprofitant els contactes que tenim de restaurants, bars i 

escoles (la CIC té un conveni amb l’escola de Taialà perquè la mainada recicli l’oli i el doni a la 

cooperativa). Plantegem la opció de fer una cosa semblant amb el centre cívic. En Marcel 

parlarà amb la seva directora per veure què els sembla la idea. 

� Taller 925 

La Lluïsa segueix en contacte amb la CIC per aclarir la manera de permetre que el taller 925 

esdevingui “botiga de productes de l’EX” sense que impliqui dificultats legals per la propietària 

de l’establiment. Seguirà informant-nos a mida que resolgui temes.  

� Dinamització de grups 

La Lluïsa va enviar l’acta d’aquesta trobada demanant si algú podria anar-hi a la següent que es 

farà el 15 de febrer per la tarda. La Sílvia ja ha confirmat que hi anirà. 

� Tasques de l’administrador 

La Gemma considera que hi ha tasques pròpies de l’administrador que no pot realitzar ja que 

ella sola s’ocupa dels 200 usuaris actuals. Les recomanacions del CES parlen que per cada 30 

usuaris hi hagi un administrador. Ella pot donar les altes i baixes, resoldre dubtes, gestionar la 

llista de distribució... però no pot fer un bon acompanyament de les persones que es donen 

d’alta, no pot saber perquè la gent no fa intercanvis, no pot controlar que tothom tingui 

ofertes penjades... 
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Proposa que hi hagi 1 coadministrador per cada 50 usuaris que l’ajudin a realitzar aquestes 

tasques. De moment, en Jordi i en Marcel s’ofereix. La idea és crear un petit grup de treball 

que decideixi les prioritats i es reparteixi les tasques administratives.  

Enviarem un correu per animar a més persones a col·laborar i provarem el funcionament 

d’aquest grup durant uns mesos. La Glòria comenta que si malgrat això, seguim tenint 

dificultats per arribar a tot arreu, es pengi al CES una demanda remunerada per cobrir aquetes 

tasques. 

� Web 

En la darrera trobada d’EX’s es va acordar fer una web comuna d’EX’s on hi hagi la informació 

bàsica per si algun territori vol crear-ne una, per si algun usuari vol contactar amb la que té 

més a prop, per coordinar-nos entre territoris... La persona que se n’ocupa ha enviat un correu 

demanant què volem que hi surti. Proposem que hi hagi un mapa i que la informació sigui molt 

visual per facilitar-ne la navegació. La resta d’apartats, molt semblants als que tenim al blog 

(què és una EX, perquè la MS, tutorial CES...) 

A banda d’això, la Lua  proposa de fer una web en comptes del blog per facilitar la recerca 

d’informació i tenir-la més ben estructurada. Acordem que ens digui quin preu anual 

aproximat tindrà el seu allotjament a la xarxa i demanem la seva implicació en el temps per les 

tasques de manteniment per evitar el que va passar amb la primera web que teníem, que 

ningú sabia o podia mantenir-la i va acabar sent una eina pràcticament en desús. 

� Jornada de celebració del premi del col·lectiu Ronda 

Es planteja fer una jornada festiva a principis de primavera amb activitats de matí (ioga  a l’aire 

lliure, espectacle infantil, tallers...), dinar popular (arrossada vegetariana) i concert a la tarda.  

Debatem una mica sobre els possibles costos, col·lectius als que convidarem, capacitat real 

d’organització que tenim... En aquest sentit, demanarem suport al BdT cosa que també servirà 

per eixugar el desequilibri de balanços que tenim. De moment, la Filomena pot coordinar la 

part dels espectacles. 

Acordem crear un grup de treball (en Marcel farà la crida per la llista), parlar amb en Dani del 

BdT (en Marcel ho farà) i trobar-nos el 3 de febrer per parlar-ne. 

� Torn obert de paraula 

La Glòria comenta que la Coordinadora d’ONG’s ha rebut el premi a la solidaritat 2013 que 

anirà a recollir el mes vinent al Parlament de Catalunya. Ompliran un autocar per animar les 

persones vinculades a assistir a l’acta de lliurement del premi. Si hi esteu interessades, 

contacteu amb solidaries@solidaries.org  

En Marcel comenta que dilluns 27 a les 19:30 a la seu de la coordinadora hi haurà una nova 

reunió preparativa del Forum Social Català. Estaria bé que algú hi pogués anar ja que encara no 

hem assistit a cap reunió tot i la voluntat de l’assemblea de participar al Forum. 
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� Properes trobades 

03-02-14, a les 19:45 al Centre d’Optometria Revip (Sta Eugènia 21-A 4-1) per parlar de la 

jornada de celebració de l’EX 

22-02-14, a les 10.30 al Centre Cívic Sant Narcís de Girona per l’assemblea mensual ordinària  

 

 


