
Acta de la 2a ASSEMBLEA XARXA ECO 2012

El  dissabte  dia  17  de  novembre  de  2012  a  Kal  Pobre  a  les  14h  es  celebra  la  2a

assemblea de la Xarxa ECO.

− ORDRE DEL DIA:

0. PRESENTACIÓ DELS MEMBRES ASSISTENTS:

 · Hi assisteixen; Nacho, Marta, Roger, Aniol,  Albert,  Alba, Jose Manuel,  Juan Carlos,

Isabel, Mª Carmen, Xester i Jordi.

− 1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR:

 · Pendent d'aprovació.

− 2. VALORACIÓ COMISSIONS I PROJECTES:

 · Comissions:

    · Activitats lúdiques i culturals: Al mercat medieval que es va celebrar a Sant Pere i Sant

Pau durant les seves festes majors es va posar una paradeta d'intercanvi de la Xarxa

ECO. Es comenta que va ser poc fructífera per als adults, en canvi, per als més petits va

ser molt profitosa perquè van intercanviar tot tipus d'objectes i joguines, i fins i tot al final

de la jornada se'ls va permetre emportar joguines a canvi de la reflexió que en algun

moment algú els hi pot demanar alguna cosa i ells/es la poden regalar sense esperar res

a canvi.

S'afegeix la reflexió que el fet què hi hagi tanta gent ajuda a donar a conèixer i informar

sobre aquesta xarxa.

Es planteja participar en properes activitats com la Festa de l'oli de Flix i el Parc Infantil de

Nadal de Reus per continuar donant-nos a conèixer.

Es comenta que a la llista coinfo podem trobar la informació sobre les activitats i projectes

en que s'hi participa.

    · Comunicació: La difusió de la Xarxa ECO a través de la pròpia pàgina web i de reds

socials  com  Facebook,  Twitter,...  està  sent  molt  bona.  Aquesta  també  augmenta  en

mitjans com la ràdio, revistes i altres ecoxarxes. 

Es comença a arribar a escoles, instituts i universitats mitjançant xerrades informatives,

tallers i jornades de formació. Es demana la col·laboració de qui pugui amb l'actualització

de la pàgina web.



A l'Institut de Calafell es va fer una xerrada sobre l'economia social, els beneficis s'han

invertit en despeses de transport i la resta s'ha convertit en una bàscula per a la central

d'intercanvi de la ECO Xarxa.

La setmana vinent es participarà amb les jornades de formació +RIO de la URV. Tothom

qui estigui interessat hi pot participar com a oient o es pot apuntar com a alumne/a a la

mateixa facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.

Fa  pocs  dies  la  xarxa  ECO ha  arribat  a  les  Terres  de  l'Ebre:  es  tracta  de  la  xarxa

ECOEBRE. Si algú desitja fer arribar la informació sobre què és i com es porta a terme la

nostra xarxa cal que es posi en contacte a info@xarxaeco.es  i faci la seva demanda.

    ·  Coordinació  i  Dinamització  de  les  reunions  i  assemblees: S'anima  a  la  gent  a

participar  en l'elaboració de l'ordre del  dia  de les assemblees,  reunions,  trobades.  Es

tracta d'organitzar-ho amb una mica d'anterioritat; buscar el lloc on es portarà a terme,

millorar els vincles amb la gent que participa en aquesta xarxa i  facilitar les relacions

humanes i l'intercanvi.

    · Gestió fiscal, comptable i tresoreria: Ens hem informat i degut a que som una xarxa

sense ànim de lucre estem exempts de declaració amb HISENDA. 

Les  persones  encarregades  d'aquest  apartat  observen  com  va  el  moviment  d'ecos  i

assessoren a les persones que estan molt en positiu o molt en negatiu.

Es planteja la dificultat i els dubtes d'establir una valoració amb ecos en determinades

ofertes. S'aconsella tenir un criteri coherent, tant amb aquest treball amb la moneda social

com amb l'intercanvi.

Es demana un espai on poder consultar dubtes sobre aquest treball en ecos i euros en

relació a Hisenda. I que aquest marc normatiu sigui per escrit per la pròpia Hisenda. 

    · Assessorament: Sorgeixen dubtes sobre la necessitat de registres sanitaris.

Es conclou, que en els aliments no manipulats no fa falta cap certificat sanitari. I que en el

cas dels aliments manipulats sí que es necessita aquest certificat. Ara bé, en el cas que

una persona compri un producte alimentari manipulat i aquest no tingui el certificat ho ha

de fer sobre el seu criteri i responsabilitat (saber bé a qui ho compres i que encara que es

suposa que està en perfecte estat i que s'ha manipulat amb unes condicions d'higiene

òptimes sempre hi ha un marge d'error).

Per  tot  això  es  posarà  a  disposició  dels  usuaris  un  informe  sobre  la  bona  pràctica;

precaucions i recomanacions sobre la manipulació d'aliments.

Es planteja la possibilitat de crear una comissió d'assessorament per als petits productors

que volen començar,  informant-los sobre permisos,  precaucions,...  que necessiten per
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tirar endavant el seu projecte.

Es  mirarà  la  possibilitat  de  gestionar  l'ús  d'obradors  que  ja  estan  totalment  reglats  i

condicionats per a l'elaboració de productes per a que el puguin fer servir altres persones.

Sorgeix el dubte sobre si amb la possessió del carnet de manipulador d'aliments es poden

vendre/intercanviar directament productes fets a casa.

 · Projectes:

    · Central d'intercanvi: el pagament es pot efectuar amb ecos i amb euros, la relació és

amb productors i està pensat per a grans compres.

    ·  Grups de consum (ECObotiga):  està enfocada cap als consumidors responsables i

pensada per a fer petites compres.

Hi ha en marxa el projecte de l'Hortiga; és un projecte agroecològic on es poden consumir

verdures.  Es  tracta  d'una  cistella  confeccionada  personalment  que  es  pot  adquirir

mitjançant l'aportació del 50% en ecos i l'altre 50% amb hores de treball o pagament en €.

Per a aquest desembre s'oferta una cistella, i per a gener o febrer se'n podrà oferir alguna

més.

    · ECOespai: és un espai físic per posar en pràctica sobre l'oferta i la demanda.

    · Guia de consum responsable: podem consultar els criteris i les bases per a escollir els

productors.

S'està pensant fer un segell de qualitat i confiança de la xarxa ECO.

    · ECOescuela: Espai per explicar què és l'economia social, per aproximar més a les

persones i que sàpiguen què s'està fent.

En definitiva,  l'objectiu  de tots  aquest  projectes és obtenir  beneficis  per  a  tothom qui

participa en la xarxaECO.

− 3. PROPOSTES PENDENTS D'APROVACIÓ:

 · Utilitzar la llista d'usuaris del CES com a registre de membres de Xarxa ECO (per portar

el  control  de membres de l'associació sense ànim de lucre):  S'aprova la proposta per

majoria absoluta (100% a favor). 

 · Contractació d'una assegurança d'accidents per a cobrir les activitats dins de Xarxa

ECO: s'ha informat que hi ha una assegurança on un persona ha d'estar com a titular; són

20€ l'any (el cost mínim són 50€, així que hi hauria d'haver 3 persones assegurades) i

cada vegada que s'organitza una activitat s'ha d'informar a la gestoria mitjançant un e-mail

en que consistirà i quantes persones hi participaran. El nom dels participants s'adjuntarà a

l'assegurança  amb  un  dels  titulars  pagant  de  6  a  8  cents.  per  persona  i  dia.  Les

cobertures que ens ofereixen són: 3.000€ en cas de mort, fins a 6.000€ d'invalidesa més



les despeses de curació en un centre mèdic concertat amb l'asseguradora o 600€ en un

no concertat.

Es comenta l'existència de les assegurances ètiques i es decideix comparar cobertures i

preus abans de contractar-ne cap.

També es demana que hi hagi cobertura en responsabilitat civil

S'acorda informar als usuaris de la xarxa ECO de la necessitat d'aquesta assegurança i

dels beneficis que aporta directa i/o indirectament.

Es  dóna  per  finalitzada  l'assemblea  i  es  deixa  pendent  el  punt  4:  objectius  i  nous

projectes.

Tarragona, 17 de novembre de 2012.

    


