
ASAMBLEA CASA ELISA I ROBERTO

Buscar maneras para que la gente participe más:

- propuesta de pagar con ecos a los asistentes a la asamblea. Se debate al respecto surgiendo la idea 
de que sería una buena herramienta para saber que personas asisten y cuales no y así preparar las 
próximas asambleas pensando en los que no han asistido. Se decide que no es una buena opción 
pagar por asistir.

Propostes per motivar la participació i l'intercanvi
- treure un fulletó bianual amb ofertes demandes del CES
- proposta de mercat d'estraperlo a les assembleas
- que pasa cuando no funciona el intercambio (nadie se ofrece para consumir lo que ofreces)
- per què la gent no va a les assemblees
- proposta d'ecorebost a Reus. Facilitaria l'enllaç amb el sud i crearia el triangle tgn-valls-reus

Assistents:
Roger: tarragona . Dinamitzador d'intercanvis . Economista .

Rosa Maria: 1a assemblea. No està a la xarxa . Veu que el sistema és complex . Pot oferir cangur . 
Dinamitzadora d'activitats (monitora)

Elisa: ecoactiva. Sistema complexe però no impossible. Fa sabons i treballa com a psiquiatra i 
psicoterapeuta. Intenció de fer una vivenda autosostenible.

Beatriz: viene en representación de Rafa. Auxiliar administrativa. Rafa trabaja en permacultura.

Jose Rendón: Bellvei . Jose el Chispas . manitas . Destaca la amistad en la Xarxa.

M. Carmen: Tarragona. ofereix fer tramits laborals

Marina: Duesaigues . Monitora de totes les edats . Titulació en biologia . Ofereix preparació de 
rutes de muntanya. Coneixements de macrobiòtica, salut alimentària. Necessita alimentació 
(sobretot cereals i llegums).

Chuchi: pratdip . Preparació de rutes de muntanya . Fa de tot, construcció, etc.

Jaume: cabra del camp, es mou per valls. Ofereix sala d'actes a Valls. Portaveu de la PAH. Planteja 
la lluita concreta de les plataformes vs la lluita general de l'ecoxarxa

Marta: parella del Jaume . treballa amb persones en discapacitat . Vol ser autosuficient. Necessita 
saber com funciona un hort.

Ana: Perafort . Ofereix consulta de psicologia i cura de persones grans .

Tino: parella d'Ana . Proposa incentivar la demanda més que l'oferta . Necessita nocions de Nordic 
Walking.

Christian: castellbell del camp smb la Lis . Té terrenys amb olivera i ametllers i albercocs . Ofereix 
melmelsda d'albercoc . La xarxa és molt útil per gestionar els excedents de producció. Interessat en 
aplicar permacultura al seu terreny.



Xavi Boltà: les Esplanes . Ofereix casals i activitats per nens . Les llistes de correu funcionen molt 
bé.

Benet: no ha pogut venir però ha portat els jocs.

Oriol i Montse: duesaigues . Can cargolí . Verdura ecològica . Oli . Duperadobe . Bioconstrucció. 
La Montse és veterinària. Necessiten gent per rebossar la casa de palla. Cervesa artesana.

Xester: Tarragona . Enginyer informàtic.

Se hace una pausa para la comida.

Se presentan los microorganismos mediantes un microscopio que permite su observación.

Despedida y cierre.


