
Acord de col·laboració entre la Xarxa ECO i L'Aula de
Natura Les Esplanes

Pròleg
De primer donar les gràcies a la Xarxa ECO, a tots els qui formeu part de la 
comunitat i a aquells que vàreu donar-nos el vostre suport i heu fet possible 
aquest acord.

Creiem que és una bona oportunitat en el nostre camí de créixer com a xarxa, 
cosa que ja fa un temps que alguns volem aconseguir, creant treball dins la 
comunitat.

És un repte de futur que desitgem aporti experiència en el camí de l'intercanvi 
i de la consolidació d'una economia basada en la confiança.

Acord
De l'aprovat en assemblea el dia 18 de gener a Les Esplanes, la Xarxa ECO acorda
crear una compte dins de l'Integral Ces per tirar endavant «el projecte de 
construcció d'una cúpula a l'Aula de Natura Les Esplanes» que es durà a terme a 
Nulles.

L'objectiu d'aquest compte és fer front a l'intercanvi amb ecos que es farà amb 
les persones que ens ajudin en les diferents fases o necessitats del projecte. 
Aquestes bàsicament son: treballs de fonamentació i construcció dels contraforts
que mantindran l'estructura de canya i bambú, la intendència en els diferents 
camps de treball i productes alimentaris per a la cuina dels camps de treball.

Xavier Boltà, com a promotor del projecte i membre de l'Ecoxarxa, es compromet 
al retorn dels ecos pagats des d'aquest compte posant a disposició de la 
comunitat i cadascun dels seus membres l'espai que es crearà, així com el 
terreny d'acampada on estarà ubicat. Per a cada proposta s'acordarà el valor de 
l'intercanvi i es destinara a pal·liar el dèficit existent.

Així mateix, posa l'espai a disposició de la CIC o altres eco-xarxes que en 
formen part, amb la mateixa finalitat de recuperar els ecos en negatiu del 
compte del projecte, prèvia valoració de l'intercanvi en cada cas.  

No es fixa un termini concret per al retorn de l'ajut rebut.

Subscriuen el present acord
El promotor Xavier Boltà en representació de L'aula de Natura Les Esplanes i la 
Xarxa ECO.
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