
Assemblea Ecoxarxa Empordà 
08-02-14
Assistens: Joan Ribet, Marc Coloreu, Hugo, Paula, Sergy Custey, Toni Sánchez, Teresa.
Pren acta Teresa

Ordre del dia:

1- estat de comptes de l'Ecoxarxa 2013-2014
En Toni ens informa de l'estat dels comptes de l'Ecoxarxa.
Saldo en € a caixa: 111,83€
Saldo en Ecovent al compta públic de l'Ecoxarxa Empordà: -161,92
Quilos arròs pendents de justificar la seva distribució per part del rebost de La Bisbal: 17 Quilos. 
Valor de l'arròs: 66,30 Ecovent
Toni també ens comenta que vol deixar de administrar  el compte públic de l'Ecoxarxa, es fa una 
crida per algù disposat a gestionar-la.

2- informació nous espais de salut a la comarca i aprop...
Teresa ens comenta que:
 -l'Espai de salut de Pujarnol: salutpujarnol@cooperativaintegral.cat ja funciona com a node de 
salut dedicat a la promoció i preservació en salut per a personas i grups. Ja existeix un calendari 
d'activitats periòdiques en aquest sentit, que es difonen a través del correu de l'Ecoxarxa, per ser un 
projecte que tenim aprop i que volem dinamitzar entre totes.
- l'Espai de Vida de Vilafant també esta funcionant com a node de salut de promoció i preservació,
fent tallers de salut tots els divendres al mati en el casal de Bon Pastor de Figueres i xerrades de 
salut en el rebost de Vilafant http://espaidevida.wordpress.com/ , 
espaidevida@cooperativaintegral.cat .
- Espai de l'Harmonia, a Cruilles també i apunt de començar les seves activitats, com espai de 
promoció, preservació i formació en salut. Aviat podrem donar més inf.
- Toni ens informa que a Palamós també començen a haver espais on es promocionen les eines en 
salut: yoga, Qi-kung....equitativa@cooperativaintegral.cat

3- info traspass de tasques de l'ecoxarxa Empordà a nou vingut amb ganes de col-laborar
Es traspassaran tasques de gestió del wodrpress de l'Ecoxarxa Empordà,  
http://ecoxarxaemporda.wordpress.com/ a Lluis Chamorro, nou vingut al nucli de Vilafant i pobles
veïns , ell s'encarregarà de la seva actualització i de la del wordpress del mateix núcli de Vilafant: 
http://nucliautogestionatdevilafantipoblesveins.wordpress.com/ , també el FB de l'Ecoxarxa: 
https://www.facebook.com/  per anar fent la difussió en la nostre comarca. En Lluis dinamitza un 
canal comarcal de difussió en la comarca, i per la seva dilatada experència, farà que la difussió sigui
més extensa:https://www.facebook.com/reltv.cat .
La Teresa donarà suport i continuarà fent les tasques de gestió del correu de l'ecoxarxa i del nucli de
Vilafant.
Esperem que amb aquesta nova incorporació i la seva dinamització , donar més difussió a aquestes 
eines cooperatives que volen que canvïn el desencis social en que ens trobem.

4- Desde el nucli de Vilafant , Rebost i Espai de Vida es demanarà a l'assemblea de la CIC que
sigui un centre públic d'acollida per les diferents eines que disposa i extendreles arreu de la 
comarca:

Donem la benvinguda  persones que s'incorporen a noves tasques per dinamitzar aquets 
espais: Sergi Custey, Sara, David Colines, Àngels, Lluis Chamorro, Stefania.
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REBOST DE VILAFANT -POSA-HI-OLI
Responsable David Colinas
suport Sergi Custey
Comandes CAC i mapeig de hortes i productors locals per la soberania alimentaria.

OFICINA D'HABITATGE
Responsable: Sergi
Suport: David Colinas
Mapeig i difusió dels recursos locals. (habitatge, terrenys..)

NODE DE SALUT
Responsable : Teresa
Suport :Sara
Promoció i preservació en salut-vida en la comarca.

ACOLLIDA SÒCIS AUTÒNOMS
Responsable: Sara
Suport: Teresa
Cada setmana es farà acollida de socis autònoms

DIFUSSIÓ PROJECTE PÚBLIC CIC
Responsable: Lluis Chamorro
Suport: Teresa

OFICINA DE CANVI-CASX
Responsable: Àngels
Suport: Stefania

FIRACIC-FIREM
Responsable: Àngels
Suport: Stefania

Punt informatiu: es parla del logo de l'Ecoxarxa, que es va aprovar i va quedar pendent de 
realitzar...Hugo : gensvi@gmail.com es responsabilitza de fer el logo per l'Ecoxarxa per pasar—li a 
Toni i poder tenir aviat un roll-up per les diferents fires en les que participem.

finalitza l'assemblea a les 17:00h

salut!
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