
Reunió Central de Compres
Data: Dimarts 21 de juny
Horari: de 15:45 a 16:15h.
Assistents: Roger, Jordi, Robin, Maribel, Cristina, Xèster, Iván.

Ordre del dia:
1. Proposta de reunió amb l’Ajuntament de Tarragona.
2. Ecobotiga
3. Proposta de fer carnet de soci
4. Previsió de calendari i rotació de tasques.
5. Legalització com a Associació sense afany de lucre.
6. Informar sobre costos, tant per cent en Ecos i gestió de pagaments.

Temes tractats:
Abans d’abordar els temes del dia, Xester explica el que es farà, junt amb la Carmanyola, amb 
l’excedent de carbassons, i les persones que ho faran durant dos dies. Respecte a això, Jordi demana 
que de les conserves que es facin, hi hagi una part que pugui estar disponible a la xarxa per a que 
tothom les pugui adquirir.

Es comenta també que es podrien començar a proposar al Foro activitats per realitzar.

1. Cristina comenta que, encara que no correspongui exactament al grup de CC, ha d’informar de 
la possibilitat que Xarxa Eco participi en una reunió que es farà el proper dilluns 27, a les 11h, 
a l’Ajuntament de Tarragona. Es faria amb el Departament de Cooperació, i junt amb altres 
entitats, es tractaria de donar assessorament i proposar idees (guia de consum responsable...) 
Roger s’ofereix a anar, i vol proposar la realització d’un mercat d’intercanvi mensual. Jordi 
proposa que això quedi obert al Foro, per a que la gent pugui aportar altres propostes.

2. Sobre l’Ecobotiga, es confirma que ja està en ple funcionament, i que el sistema és bo. Iván 
pregunta si hi haurà la possibilitat de demanar productes en fraccions de mig kilo. Jordi 
contesta que no creu que hi hagi problema. En tot cas, ara mateix l’únic que es pot fer és 
posar-se d’acord amb una altra persona que faci comanda, per repartir-se fraccions de mig kilo.

S’aniran introduint fotografies dels productes i s’anirà incorporant informació (dia d’entrega, 
forma de fer la compra, etc.)

3. Xester proposa fer un carnet de soci. Roger no hi està gaire d’acord, encara que finalment es 
coincideix que, a la llarga, potser sí que serà necessari a l’hora d’anar a establiments 
(restaurants, etc.) i pagar una part o la totalitat de productes en Ecos. 

En relació amb això, es mostra el logotip actual que hi ha penjat en alguns comerços que accepten 
Ecos, i es proposa fer una revisió del disseny, que en tot cas el Grup de Comunicació hauria de ser 
qui s’encarregués d’aquest tema.
En tot cas, es proposa que la imatge de la Xarxa Eco es podria començar a debatre també al foro.

4. Xester informa que aquesta setmana la comanda de cistella ja es podrà passar a recollir al local 
de l’avinguda Països Catalans. Tant ell com Iván s’ofereixen a estar en el local de 15 a 18h, per
muntar les cistelles de productes (que prèviament haurà anat a recollir Roger) i per entregar-les 
a les persones que les vinguin a buscar. A la pregunta d’Iván de com es remuneraria aquesta 
tasca, Jordi respon que s’haurien d’acordar els Ecos/hora i també la periodicitat d’aquestes 
tasques. S’acorda que es faci amb aquestes persones durant dos mesos, i que després hi hagi la 
possibilitat que qui vulgui es pugui incorporar. També s’haurà de determinar la quantitat 



d’Ecos que s’aportarà a la família que deixa el local, que aniran destinats a una cistella que 
se’ls entregarà cada setmana.

Finalitza la reunió amb els punts 5 i 6 sense tractar per falta de temps.


