
ASSEMBLEA ECO-XARXA EMPORDÀ

DATA: 10-01-2015
SOM: Idoia, Kelly, Dani, Mamen, Oscar, Robert, Rakel, Eduard, Andreu i Monica.
DINAMITZA: Rakel
PREN ACTA: Rakel

Fem una roda de presentacions, doncs hi ha cares noves.

OD:

1. Migració IntegralCES
2. Fira exem
3. Eines de comunicació de l'Eco-xarxa: llista de correu de l'ecoxarxa: eines que ofereix la CIC
4. Llistat de grups de treball i persones fent tasques
5. Calendaritzar els esdeveniments
6. XES Empordà
7. Propera assemblea de l'ecoxarxa

1. S'obre el debat per parlar un xic sobre els aspectes tècnics i processos de migració. Aportem 
l'enllaç per a veure les condicions per fer servir la eina,  aquí. El procés de migració es senzill, 
s'agafen les dades del CES i s'exporten al IntegralCES, un cop fet això es tanca el CES i a partir de 
llavors ja es funciona amb IntegralCES. Es farà un correu per avisar a tothom de la data límit, que 
inclogui les dades de la migració, diem d'incloure aquest correu un text que avisi a les persones que 
fa mes d'un any que no fan servir el compte que s'anul·larà (donant la opció de que contactin si no 
volen que es desactivi), l'Andreu, en Robert i la Teresa faran el correu i la gestió de respostes. Cal  
saber com i quan es faran les aportacions de l'Eco-xarxa cap a la eina, Rakel s'ofereix per investigar 
en aquest sentit, ho aportarà a la propera assemblea de l'eco-xarxa. Decidim de posar la data 1 de 
Febrer per fer la migració. S'accepta.

2. A la passada assemblea es va parlar de tornar a fer una fira de l'eco-xarxa com la que vam fer. 
Diem de fer grups de treball per nuclis, per veure qui voldria participar, primer, en la organització 
de la Fira. Un cop es generi el grup de treball comencem a marcar els passos. S'ofereix el camp que 
hi ha davant del projecte Terra per poder fer-la. Es farà un correu per convocar al gent que hi vulgui 
participar. Es farà un correu des de mail de l'ecoxarxa per saber qui vol participar en la organització, 
l  agent  s'haurà de posar en contacte  amb la  Idoia que s'ofereix per dinamitzar aquesta  primera 
posada en marxa.

3. Es parla sobre la llista de correu, que actualment no existeix. S'expliquen les eines que ofereix la  
cic. Es consensua demanar una llista de correu per a l'Eco-xarxa. Es proposa generar un grup de 
treball de comunicació: Teresa,  Rakel,  Andreu, Edu i Oscar. La Teresa fa uns anys va obrir  un 
Facebook de l'eco-xarxa, ella va entrant un cop per setmana i hi comparteix coses, la Iodia s'ofereix 
per dinamitzar-lo també, la Teresa li donara funcions d'administradora, l'Osca també s'ofereix. 

4. Diem que estaria be fer un organigrama per saber que i qui esta fent coses, per ara justament avui, 
tenim: GT Fira exem: Idoia (per organitzar), GT Comunicació: Teresa, Andreu, Edu, Rakel, Oscar i 
Sara – GT Economia: Alex. Diem de que cada grup de treball  es reuneixi per treballar la seva 
mecànica  interna.  A la  propera  assemblea,  cada  grup  que  s'hagi  organitzat,  presentarà  la  seva 
proposta o definició.

5. Es important de poder posar dates als esdeveniments que es van fent (tenint en compte els nuclis, 

https://www.integralces.net/public/conditions-es


l'eco-xarxa, els projectes, etc...). Diem que te molt a veure amb comunicació i que ho treballarem 
des del  GT. La Teresa comparteix la eina que fa servir  Aurea Social  de BCN per a fer  el  seu 
calendari, es aquest enllaç.

6. Es genera un grupet que s'aproparà a la trobada que es farà el dia 17 de Gener a les 10h. Que les 
conclusions que en traiem, les compartirem amb l'eco-xarxa. Hi anirem: Teresa, Robert, Andreu, 
Rakel.

7. Propera assemblea eco-xarxa Empordà el dia 7 de Febrer a les 16h. Es prioritza a Palamós, tot i 
que Vilafant també està disponible.

Es dona per acabada l'assemblea a les 17'50h.

http://teamup.com/

