
Acta de l'assemblea de l'Ecoxarxa de Tarragona del dia 18 de gener 2015,
celebrada a les Esplanes (Nulles)

Assisteixen a la mateixa: Xavier Boltà, Jordi Flores, Xester, Cristian i Lise,
Jose  Redón,  Oriol  i  Montse,  Meritxell  i  Roger,  Jaume  i  Dolors,  Natxo,
Montserrat, Elsa, Gisela,Pilar
D'inici fem un torn de presentació  breu ja que fixem una hora  concreta  per
acabar la reunió. Hi ha gent que ha de marxar.

Jordi proposa de fer una ràpida repassada de algunes coses de funcionament
intern i   administratiu de la Ecoxarxa,  com  la posada en funcionament del
Integral Ces i la correcció d'alguns problemes detectats, la oxidació dels Ecos,
.... -
Aprovem l'acte de la darrera assemblea i tractem el  tema del Eco-rebost de
Valls, l'experiència d'ençà l'obertura i els problemes sorgit en el darrer mes.
Jordi Flores explica els successos ocorreguts com ara els malentesos amb algunes
persones de la PAH i alguns actes de vandalisme duts a terme al local, que han
malmès part dels productes allí depositats.
Jaume i Marta donen els seu punt de vista del fets, quedant palès la distancia
d'objectius existents entre el nostre col·lectiu i la PAH.
Marta proposa de negociar amb el propietari del local una cessió d'us per part
d'ell com a compensació per les millores fetes, ja que s'acorda de no invertir
més recursos econòmics en el local. En cas que el propietari no s'avingues a la
cessió, retirarem les estanteries i la resta de materials per a ser emprats en
un altre espai.

Xavier Boltà fa la proposta de fer públic la necessitat d'un espai per a xarxa i
es compromet a fer quelcom al respecte.
Així mateix i com a representant de l'Aula de Natura Les Esplanes fa una breu
introducció del projecte de bio-construcció, d'una  cúpula de canya al terreny
d'acampada juvenil que hi ha la finca. Per tal de dur a terme aquest projecte
està  prevista  una  campanya de  micro-mecenatge   a  través  de  Coopfundig
(iniciativa emmarcada dins de la CIC) Fa una proposta de establir un conveni de
col·laboració entre la pròpia Ecoxarxa i Les Esplanes en el que aquesta és
compromet a cedir l'espai per aquelles activitats que membres de la Ecoxarxa o
la pròpia ecoxarxa vulguin organitzar en ell.
Es valora com una oportunitat de creació de treball dins la comunitat ja que
s'establirà un intercanvi de feina per ecos a aquelles persones de la Ecoxarxa,
que col·laborin en tasques de logística en els diferents camps de treballs que
s'organitzaran al llarg de l'any o en jornades de treball extraordinaris.
Es proposa i es aprovada, la acceptació del acord i la creació per part de la
Ecoxarxa, d'una compta  d'intercanvi dins del Integral-Ces, específica per al
projecte.

Es va informar també sobre que iniciem un grup de treball a la Xarxa ECO per
coordinar el nucli local de la CIC a Tarragona. L'objectiu es començar a fer les
acollides i altes de la CIC a Tarragona a partir del segon i tercer trimestre, i
la  gestió  econòmica  dels  socis  autoocupats  a  partir  de  finals  d'any.  La
descentralització  total  està  prevista  pel  gener  de  2016.
(Aquest grup de treball ja ha començat a treballar, Ramón es desplaçarà a BCN
els  dimecres  per  capacitar-se  sobre  el  procés  d'acollida  i  altes  de  socis
autoocupats.  Roger  i  Jordi participarem  donant  suport  en  les  sessions  de
capacitació sobre moneda social i coordinant també la creació d'una llista de
comunicació pels membres de la CIC que viuen dintre de l'àmbit geogràfic de la
Xarxa ECO i ecoxarxa Ebre.)

• Llista de correu del nucli d'autogestió local de la CIC a la Xarxa ECO.
http://xarxaeco.org:8081/mailman/listinfo/nal-xarxaeco.org

Deixem el torn de preg i preguntes per la mancança de temps i donem per tancada
l'assemblea.   Salut i bon intercanvi!   :)

http://xarxaeco.org:8081/mailman/listinfo/nal-xarxaeco.org

