
EXEM – 27-11-2014

SOM: 11 – OSCAR, TERESA, CARME, RAKEL, SARA, EDU, ALEX, ANDREU, ROBERT I 
TONI

HORA: 17'15H

PREN ACTA: RAKEL
DINAMITZA: TOTES
TORN DE PARULA: TERESA

OD:

1. TRASPAS DE GESTIO DE LA LLISTA DE CORREU, WORDPRESS I CES
2. SALDO NEGATIU DE L'ECOXARXA
3. ESTABLIR CRITERIS PER GESTIONAR LA LLISTA DE CORREU
4. RESPOSABLE GESTIO DEL COMPTE PUBLIC DE L'EX
5. ACOLLIDES DE LA CICI I REBOST DE LA BISBAL
6. NUCLI D'AUTOGESTIO DE TORROELLA
7. PRESENTACIO DE PROJECTES: RIBET, TERRA, BOSQUET, HABITATGE CIC
8. MIGRACIO INTEGRALCES
9. PROPERA ASSEMBLEA DE L'ECOXARXA

1. La Teresa porta gestionant des de l'inici de l'eco-xarxa Empordà, al setembre de 2011 
diferents tasques: wordpress, llista de correu, CES, etc... Després de varis intents sense 
aconseguir-ho, ha trobat la persona per apoder fer un traspas. Andreu assumeix la tasca 
d'administrador del CES i gestionarà a llista de correu. La Teresa li està fent un 
acompanyament. De moment seguira essent la Teresa qui confirmi les altes però en uns dies 
ja passara a gestionar-lo ell. També cal dinamitzar el wordpress, però no hi ha cap persona 
que s'hagi ofert. La Sara assumeix la tasca, Teresa la acompanyarà fins que ho faci ella sola. 
El correu de l'eco-xarxa es: emporda@ecoxarxes.cat.

2. Tenim un saldo negatiu al compte administrador de l'eco-xarxa (EXEM0000), caldria veure 
si aquest saldo es algun nou que es va augmentant o si es un saldo que es va generar fa 
temps i que esta estancat. Ho comprovem al instant i veiem que es un tipus de “impost” que 
cobra el CES als comptes administradors trimestralment. Acordem de comprovar millor que 
pot ser i si tenim algun dubte comentar-ho amb Vado que sap com funciona 
(vado@cooperativa.cat)
També comentem de treure el % que aplica el sistema a cada transacció, però creiem que es 
contraproduent per que llavors l'aplicarà al compte administrador. També que com que 
estem en fase prèvia a la migració al ItegralCES millor ens esperem per quan hàgim de fer el 
traspas.

3. Diem de limitar un xic el que es difon per la llista de correu de l'eco-xarxa. Hi ha diverses 
opinions a l'hora de definir que s'envia o no. Estem d'acord en no saturar la llista de coreu de 
novetats de cada projecte o soci de l'exem. Diem de permetre que els projectes que s'inicien 
a dins de l'exem puguin fer una comunicació per la llista per donar-los la benvinguda, 
després, les comunicacions de les activitats de cada projecte se les ha de gestionar cada un 
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d'ells. Per a facilitar als projectes que puguin cobrir les seves necessitats tant d'ofertes com 
demandes, diem que es interessant fer servir el CES. S'acorda fer un enviament quinzenal 
amb les noves ofertes del CES, d'aquesta manera li donarem impuls i farem que la gent el 
faci servir mes.

Coses que segur es poden passar per la llista:
– Convocatòries, assemblees, i temes relacionats amb l'ecoxarxa.
– Informació sobre projectes quan es vagin creant: un cop cada cop que en surt un de 

nou. Les comunicacions sobre activitats de cada projecte, cal que la dinamitzi cada 
projecte.

– També en casos en que els nuclis o projectes necessitin comunicar-se amb tota 
l'ecoxarxa per algun acte o esdeveniment public, ho puguin fer per aquesta llista.

– Convocatòries a xerrades o col·loquis que la persona que es rep, no els pugui 
assumir. Cal enviar la info del esdeveniment al bloc per informar de que es farà.

4. Toni vol deixar de fer aquesta tasca. La gestió de compte (EXEM0048) public es va crear 
per a fer una fira i poder canviar moneda d'euros a ecos (se'n van imprimir uns quants per fer 
la fira). Les persones que no tenien ecos i en volien se'ls permetia comprar-ne i accedir als 
productes de la parada amb ecos (el mercat era 100% en ms). Llavors, la gent adquiria ecos 
en paper i pagava a les parades. Les parades canviaven aquests ecos de paper a virtual. 
Aquests ecos virtuals sortien del compte public i per això tenim acumulats 111 euros i 
-96,28 ecos de saldo negatiu al compte public. Llavors, tenim la opció de fer servir aquests 
euros per a alguna cosa que decidim o necessitem o també per cobrir el saldo negatiu, 
intercanviant els euros per ecos amb algú que ho pugui assumir (l'Espai de l'Harmonia te 
ecos acumulats i li calen euros). Es parla de que es te ganes de fer una fira i es proposa 
parlar-ne la propera assemblea.

5. S'informa de que es re-activen les acollides de la CIC i del Rebost de La Bisbal, cada dijous 
de 10h a 14h a l'Espai de l'Harmonia.

6. Son un grup d'unes 11 o 12 persones que tenen ganes d'organitzar-se. Sembla que son afins 
als principis de l'ecoxarxa/cic i tenen ganes de promoure'ls. També de promoure la moneda 
social, de moment, fent servir el CES. Tenen ganes d'aportar energia i hores cap a l'eco-
xarxa. Van a fer una xerrada demà i la Raquel s'ha ofert per acompanyar-los. Comentem que 
els nuclis que encara no estiguin empoderats del tot de les eines que ofereix l'eco-xarxa 
doncs que mirin de compartir-ho amb altres nuclis o persones que si que ho estiguin per 
poder oferir informació actualitzada i que les xerrades siguin mes riques, així també s'aniran 
formant i aprenent les eines. La via de contacte pot ser el correu de l'ecoxarxa per als nuclis 
que necessitin ajuda o acompanyament (emporda@ecoxarxes.cat). També s'informa de la 
xarxa social, eina que fem servir per a trobar tots els nuclis, ecoxarxes i projectes de la CIC. 
(https://www.cooperativa.ecoxarxes.cat)

7. Presentació de projectes:
Les dues primeres tenen a veure amb el tema d'habitatge i la col·lectivització d'espais que 
ens arriben des de la cic. Doncs a vegades arriben ofertes d'espais que s'ofereixen a la cic i 
que la oferta s'envia a tot Catalunya. Sembla que no estava clar el criteri de que si al CIC 
rebia aquestes ofertes, s'enviessin primer a les ecoxarxes o nuclis. Diem que ens interessa 
molt que si arriben ofertes de cessions o habitatges o espais a la CIC que siguin de 
l'ecoxarxa, que les puguem gestionar nosaltres mateixes. Consensuem posar un punt de l'od 
de la propera assemblea permanent de la CIC per a demanar-ho expressament, concretament 
el punt seria per demanar que les ofertes vagin adreçades a les ecoxarxe i nuclis (si estan 
actius) de la zona. Raquel s'ofereix per parlar amb habitatge primer per veure si hi ha algun 
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criteri establert i després proposar el punt a la permanent de la cic. Actualment hi ha a 
l'ecoxarxa, persones empoderades per poder compartir les eines que ofereix la cic (habitatge 
o d'altres).

– Ribet: no ha pogut venir, però la Teresa ens ho explica. Cessió que encara s'esta 
gestionant a traves de la CIC. Son dues hectàrees de terreny per plantar un tipus de blat 
per abastir localment i si es pot a la CAC.

– Bosquet: cessió que ve a traves de la CIC, que va costar molt de fer, però al final s'ha 
pogut formalitzar. Campmany: Projecte de vida en comunitat: horta comunitària 
possibilitat de participar-hi. Comenten que els manca poder difondre-ho. 

– Terra: presentació del projecte.

8. Ja esta preparada al eina per poder fer la migració. Cal prendre la decisió de fer la migració i 
amb quines condicions. Diem de preparar un text on s'informi un xic de l'eina, amb quines 
condicions i presentar el punt a l propera assemblea per decidir-ho. Si algú te dubtes i 
funcionalitats que ja hagi vist que no hi son que les digui preparades.

9. Ens tornem a trobar el dia 10 de Gener a les 16h. Comentem que ens ve de gust visitar al 
nucli de Palamos, l'Oscar s'encarrega de parar amb Toni.

Donem per acabada l'assemblea a les 8'35h.

OD (oberta a propostes) de la propera assemblea el dia 10 de Gener de 2015 a les 16h.

1. Fira exem
2. Decidir si fem la migració al Integralces i amb quines condicions
3. Propera assemblea de l'ecoxarxa


