
ACTA	  ASSEMBLEA	  ECOXARXA	  GIRONA	  

Data:	  06-‐06-‐15	  

Lloc:	  Escudella	  Solidària	  

Assistents:	  Lluïsa,	  Blava,	  Jordi	  

	  

1. Valoració	  i	  estat	  de	  comptes	  de	  la	  Festa	  del	  Comerç	  Just.	  

En	  Jordi	  és	  l’únic	  que	  va	  participar	  a	  la	  Festa,	  i	  en	  fa	  la	  següent	  valoració:	  

El	  nivell	  de	  públic	  va	  ser	  baix	  pel	  fet	  que	  es	  va	  fer	  al	  matí	  enlloc	  de	  la	  tarda.	  Al	  mercat	  de	  
moneda	  social	  van	  participar-‐hi	  molt	  més	  firaires	  que	  l’any	  anterior.	  Va	  venir	  gent	  d’EX	  
Garrotxa,	  també	  de	  Barcelona,	  Terrassa	  i	  altres	  indrets.	  

Pel	  que	  fa	  a	  l’arrossada,	  la	  venda	  de	  tiquets	  no	  va	  cobrir	  la	  despesa	  del	  dinar.	  Es	  van	  vendre	  
uns	  38	  tiquets	  tot	  i	  que	  va	  haver-‐hi	  més	  gent,	  considerant	  que	  es	  van	  regalar	  alguns	  tiquets:	  
organitzadors	  i	  artistes.	  

Tot	  seguit,	  us	  detallem	  els	  comptes	  totals	  de	  la	  fira:	  

Despeses:	  340	  €	  

-‐ Equip	  de	  cuina	  d’Escudella	  Solidària:	  270	  €	  
-‐ Compra	  d’arròs	  i	  oli:	  35	  €	  (Jordi)	  
-‐ Plats,	  coberts,	  tovallons:	  35	  €	  (Glòria)	  

Ingressos:	  249	  u.m.	  

-‐ Ingressos	  mercat:	  29	  u.m.	  (són	  els	  euros	  recaptats	  per	  canvi	  d’euros	  a	  ecos,	  i	  els	  que	  
s’abonen	  als	  firaires	  en	  els	  seus	  comptes	  respectius	  del	  CES)	  

-‐ Tiquets	  dinar:	  90	  eg	  +	  130	  €	  (44	  tiquets	  venuts)	  

Pagaments	  fets:	  

-‐ Escudella	  Solidària:	  270	  €	  (90	  €	  avançats	  per	  en	  Jordi)	  
-‐ Glòria:	  35	  €	  

Deute	  pendent	  amb	  	  Jordi:	  125	  €	  

Total	  ingressos	  –	  despeses:	  340-‐249=	  -‐	  91	  u.m.	  

	  

2. Relleu	  de	  tasques	  +	  estat	  tresoreria.	  

En	  Marcel,	  tot	  i	  no	  assistir,	  ha	  expressat	  la	  seva	  voluntat	  d’abandonar	  definitivament	  les	  seves	  
responsabilitats.	  D’entre	  aquestes,	  la	  més	  urgent	  que	  convé	  fer	  el	  traspàs	  és	  la	  que	  fa	  



referència	  a	  la	  tresoreria.	  En	  Jordi	  es	  posarà	  en	  contacte	  amb	  ell	  per	  fer-‐ho	  i	  assumir-‐ho	  i	  en	  
una	  propera	  Assemblea	  decidirem	  quina	  és	  la	  millor	  manera	  per	  guardar-‐los.	  	  

Aquest	  canvi	  de	  responsabilitats	  també	  comporta	  el	  seguiment	  dels	  pagaments	  mensuals	  de	  
50	  euros	  que	  es	  va	  acordar	  ingressar	  a	  Escudella	  Solidària	  per	  l’ús	  del	  local,	  i	  que	  de	  moment	  
no	  s’han	  estat	  fent,	  en	  Jordi	  contactarà	  amb	  ells	  per	  concretar	  la	  periodicitat	  i	  mètode	  del	  
pagament.	  

	  

3. Comandes	  de	  producte	  fresc,	  habilitació	  d’espai	  de	  venda	  i	  intercanvi.	  

Des	  d’Escudella	  s’està	  proposant	  tirar	  endavant	  el	  projecte	  d’ampliar	  les	  comandes	  de	  
productes	  semi-‐periples	  (que	  ja	  s’estan	  duent	  a	  terme	  amb	  el	  rebost	  de	  la	  CAC)	  als	  frescos	  o	  de	  
conservació	  menys	  duradora.	  Des	  d’Ecoxarxa,	  apostem	  per	  potenciar-‐ho	  també.	  

Es	  proposa	  crear	  un	  grup	  de	  treball,	  que	  de	  moment	  integraran	  en	  Xevi	  	  (Escudella)	  i	  Jordi	  
(Ecoxarxa)	  per	  desenvolupar	  aquesta	  idea:	  recerca	  de	  productors,	  habilitació	  d’un	  espai-‐
botiga,	  etc.,	  amb	  la	  intenció	  de	  posar-‐lo	  en	  marxa	  a	  la	  tardor.	  

Es	  farà	  un	  correu	  animant	  a	  la	  gent	  que	  hi	  estigui	  interessada,	  a	  participar	  en	  el	  grup	  de	  treball.	  

	  

4. Incentivar	  la	  compra	  de	  productes	  a	  la	  CAC.	  

La	  Lluïsa	  proposa	  fer	  un	  seguiment	  individualitzat	  d’aquells	  usuaris	  amb	  més	  saldo	  d’ecos,	  i	  
parlar	  amb	  ells	  per	  fer-‐los	  coneixedors	  de	  la	  possibilitat	  de	  fer	  compres	  mensuals	  d’aliments	  
ecològics	  i	  de	  gran	  qualitat	  a	  la	  CAC.	  També	  assessorar-‐los	  sobre	  com	  donar-‐se	  d’alta	  al	  gestor	  
de	  comandes	  i	  fer	  les	  seves	  pròpies	  comandes.	  S’ocuparan	  de	  fer	  aquesta	  tasca	  la	  Lluïsa	  i	  en	  
Jordi.	  

En	  aquest	  sentit,	  també	  s’acorda	  reprendre	  els	  correus	  en	  què	  es	  promocionava	  l’ús	  de	  la	  CAC	  
com	  una	  bona	  eina	  per	  abastir-‐se	  de	  productes	  regularment.	  

Afegirem	  una	  nota	  en	  el	  proper	  correu	  convidant	  a	  les	  persones	  que	  tinguin	  dubtes	  a	  posar-‐se	  
en	  contacte	  amb	  la	  Lluïsa.	  

	  

	  

5. Altres.	  

La	  Blava,	  que	  és	  el	  primer	  cop	  que	  assisteix	  a	  una	  de	  les	  nostres	  assembleas,	  comenta	  la	  
necessitat	  d’elaborar	  un	  document	  on	  es	  deixi	  constància	  dels	  estatuts	  a	  nivell	  d’organitzatiu	  
de	  la	  pròpia	  ecoxarxa,	  de	  cares	  a	  fer	  més	  entenedor	  i	  rigorós	  el	  nostre	  funcionament.	  En	  
prenem	  nota	  per	  futures	  reunions.	  

	  



6. Propera	  convocatòria.	  

Reprendrem	  les	  assemblees	  després	  de	  l’estiu,	  al	  mes	  de	  setembre,	  tot	  i	  que	  no	  s’ha	  indicat	  
una	  data	  concreta.	  

Pel	  que	  fa	  a	  les	  comandes	  de	  la	  CAC,	  se	  seguiran	  fent	  i	  en	  Jordi	  enviarà	  un	  correu	  avisant	  a	  
partir	  de	  quin	  dia	  de	  cada	  mes	  es	  podran	  passar	  a	  buscar	  al	  local	  d’Escudella.	  


