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Assemblea EX de Girona 26-04-14 

Assistents: Glòria, Lua i Marcel 

� Explicació del Ces i espai d’intercanvi 

No es presenta cap persona nova que vulgui rebre informació de l’EX però sí que realitzem 

alguns intercanvis... la Lua ens porta el seu nou treball discogràfic acabat de sortir del forn!!! 

� Valoració de la participació de l’EX en: 

1. FSCat: creiem que no ens va ajudar ni l’horari (a les 10 del matí) ni l’espai (una sala 

perduda a la segona planta de l’edifici). Tampoc veiem encertada l’estratègia del FSCat 

de programar simultàniament tantes activitats. Això va fer que alguns actes, com el 

nostre, no tinguessin gairebé públic. Tot i això, les persones responsables de fer la 

xerrada van saber trobar una solució a la manca d’assistència i es van ajuntar amb els 

naturalistes (que es trobaven en la mateixa situació). Al final va esdevenir un acte molt 

enriquidor per ambdues parts. Properament hi haurà una reunió de valoració del 

FSCat. Acordem comunicar la nostra impressió ja sigui presencialment o per e-mail. 

2. Documental “El retorn”: hi va haver una bona assistència (una vintena de persones) 

que pensem van sortir satisfetes (tant del documental com de la xerrada amb l’Enric). 

Valorem com a positiu la recerca de nous espai per fer actes (com l’escola d’adults) ja 

que va permetre que assistissin persones noves que mai abans havien entrat en 

contacte amb l’EX.   

� Coadministradors 

En Marcel comenta que des que es va fer càrrec de les tasques de coadministrador gairebé no 

ha pogut portar a terme tot el que s’havia proposat. Veient que li és difícil comprometre’s i 

que properament encara li ho serà més, demana un relleu en aquestes tasques que assumeix 

la Glòria. Així doncs, la Gemma la donarà d’alta com a coadministradora i a partir d’ara es 

responsabilitzarà de donar la benvinguda als nous usuaris. Donem un marge de 6 mesos per 

valorar l’efectivitat d’aquest treball d’acollida i plantejar-ne el seguiment.   

� Propers actes 

1. Multireferèndum 2014: a proposta d’en Marcel s’acorda donar 10 EG per torn (són de 

2 hores) que cada persona cobreixi el dia 25 de maig en la jornada de votació del MRF. 

La Lua farà un cartell per animar als usuaris de l’EX a participar en aquesta iniciativa. 

Aquesta decisió obre un debat sobre la capacitat d’emissió de moneda que té l’EX. 

També s’acorda donar un marge d’endeutament a l’administrador de 500 EG ja que 

considerem un error haver-lo tractat, fins al moment, com un usuari més (amb un 

marge només de 100) ja que en el fons representa tot el col·lectiu. Tot i això, veiem 

important pensar quin seria el marge més adequat basant-nos en qüestions 

econòmiques i valorem que persones com en Jordi potser ens podrien assessorar. 

2. Festa del Comerç just: en Marcel comenta que després de parlar amb la Dolors es 

plantejaven no fer que la festa durés tot el dia sinó que fos per la tarda com cada any. 
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Sobretot pel fet que el mateix dia, pel matí, l’ajuntament ha convocat la festa del 

voluntariat i això farà que l’assistència a la nostra festa pugui disminuir.  A part hi ha 

hagut altres factors. Quan en Marcel i la Dolors van parlar tampoc se sabia si Setem 

podria responsabilitzar-se ja que la seva secretària havia deixat el càrrec i no hi havia 

substitut. Acordem que la decisió final s’ha de prendre dimecres a la reunió de totes 

les entitats però que si s’opta per deixar la festa per la tarda, mantindrem igualment 

l’arrossada. En relació a això, la comissió de la festa acabarà de decidir amb qui fem 

l’arròs dels dos pressupostos rebuts. 

� Torn obert de paraula 

En Marcel comenta que l’Eva encara no té feta la proposta de newsletter però que hi està 

treballant.  

� Properes trobades 

31/5/14, al Centre Cívic Sant Narcís de Girona o bé a l’eco-sí si finalment hi participem. 

 

 


