Acta assemblea Ecoxarxa
Data: Diumenge 28 d'abril de 2013
Hora: 16h
Lloc: Selmellà – Pont d'Armentera
Inici: 16,15h
Fi:19,10h
Moderadora:Alba Jarque
Secretaria: Gema Pons
Ordre del dia:
0. Aprovació de l’acta de l’última assemblea. Aprovada
1. Presentació d'assistents:
Roger Luis Cáceres Paris, Jorge Luis González Merino, Julie Buyó, Sarah Buyó,
José Manuel Benítez, Jordi Flores, José Redón, Josep Veciana, Carme Panadés,
Mar Cros, Daisy Merino Queznel, Marta Moni, Helena López, Alba Jarque, G.
Xester, Rubén Fernández, Alba romero, Chuchi Estévez, Gema Pons, Silvia
Tomás, Guillem Boada, Vidal Cobo, Ludwig Vedillús
2. Explicació del funcionament de les assemblees de la Xarxa ECO.
A càrrec de Xester i Jordi Flores
Xester: No cal fer consens per a fer cap projecte
Jordi: No cal demanar permís per a fer res i s'ha de perdre por a prendre la
inciciativa
3. Carnet de membre: presentació del carnet i explicació del seu funcionament.
Helena: pregunta sobre l'objectiu i la practicitat del carnet
És necessari perquè alguns comerços necessiten que la gent s'identifiqui com a
membre de Xarxa ECO
Rubén Fernández s'ha ofert a fer alguns dissenys. Hi ha debat sobre el disseny,
si fer una sola imatge o fer parts d'una mateixa imatge. Es pensa que és millor
grups petits i que 20 és un grup gran i donarà més feina.
Roger proposa un carnet sobre la primera assemblea però Xester no està
d'acord.
Marta: dona igual , està lligat a la imatge es conceptual i si no té aplicació fer-

ho per parts és millor deixar-ho en una imatge de moment.
Es vota una imatge complerta de moment i pensa que els dissenys es poden
modificar més endavant amb algun motiu relacionat amb els grups de treball,
per exemple.
També hi ha la possibilitat d'acumular l'operativa en paper per als comerços
que no disposin de connexió a internet i fer entrades mensuals al CES. S'ha fet
uns leaflets pels comerços que s'ha d'omplir com a registre del consum d'un
membre de la xarxa eco per si no es disposa de connexió a internet.
4. Temes legals:
a. Les diferents opcions d'assegurances.
S'ha de pensar en cobrir les necessitats de les activitats dins de la xarxa.
Xester: no hi ha res que es pugui adaptar a la varietat de serveis. Els membres
s'han d'assegurar individualment.
Hi ha la possibilitat d'adscriure's a la Cooperativa integral Catalana (CIC)
Es pot fer servir el CIF de l'associació per a fer una compra conjunta o
factura.
b. Riscos i responsabilitats en l'intercanvi de serveis en una Associació
Sense Ànim de Lucre. Informatiu
Roger: la idea de l'associació sense ànim de lucre era bona en un inici per a fer
la xarxa però dona molts problemes i treball a nivell de contabilitat, etc.. Ara
que la xarxa ja està constituïda podem prescindir-ne. Pel costat del consum
responsable es pot comprar sense necessitat de CIF
Jordi Flores: ratifica el discurs del Roger. No entrem en els paràmetres
d'associació perquè en ésser sense ànim de lucre no té beneficis i no cal tenir
una forma jurídica, és una associació de participants i no d'organitzadors. Si
algú té euros per facturar és millor que es doni d'alta a la Cooperativa Integral
Catalana (CIC) L'ecoxarxa pot continuar funcionant igual i si s'ha de donar
figura legal es pot fer servir la CIC.
c. Proposta d'eliminació de part en euros a les ofertes del CES. Exemples de
problemes legals. Acceptada
A la pàgina del CES no es posarà la oferta en euros.
Proposta: eliminar les ofertes en euros i si hi ha alguna despesa en euros, ferho a part del sistema del CES i del sistema d'intercanvi. Si fa falta comprar
alguna cosa en euros cal arribar a un acord entre les parts i/o canviar la
nomenclatura o el concepte. Ex. despeses 80% + intercanvi 20%
Enviar correu a la ecoinfo que a l'assemblea s'ha acordat eliminar els euros de
les ofertes anunciades. Cal reconvertir les ofertes
Sarah: Cal donar alternatives al usuaris que estan en saldo negatiu. Hi ha

usuaris que denamen productes/serveis en ecos però els seus productes/serveis
no són demanats i aquests usuaris que estan en saldo negatiu, seria interessant
que puguin haver activitats generals per a que puguin compensar, per exemple
fent hores a la hortiga o ecobotiga. Fer propostes de com ferho, ofertar,
anunciar per a facilitar l'intercanvi.
d.Facturació dins la xarxa.
Roger (tresorer)
Per a membres/empreses que necessitin facturar i cobrir-se fóra de
l'intercanvi hi ha la possibilitat d'adscriure's (donar-se d'alta) individual o
col·lectivament a la Cooperativa integral Catalana (CIC) per a evitar que, per
desconeixement, es facin temes il·legals que comprometin al grup/la xarxa.
Es pot fer servir el CIF de l'associació per a fer una compra conjunta o
factura.
e. Proposta de dissolució de l'associació. Avantatges i inconvenients.
És un grup horitzontal. Es proposa la possibilitat de que no calgui ésser una
associació com a tal i continuar funcionant com a grup.
Roger/Xester: el fet de ser associació no dóna avantatges sinó problemes i
molta feina i el que es vol és centrar-se en l'intercanvi i no perdre temps en
temes legals.
Xester: som 450 membres i no ens coneixem tots i alguns esperen una institució
darrera que els cobreixi i no és així.
5. Presentació activitats (passades i futures) de les diferents comissions:
a. Dinamització de reunions i assemblees.
Fusió de la comissió de Dinamització de reunions i assembles amb la d'activitats
lúdiques i culturals que es dirà ECOgresca.
Seria ideal trobar-se cada 3-6 mesos de moment fins que es fes més fluïd.
Tots els membres poden fer propostes i participar en les diferents activitats
on es sentin més afins.
b. Comunicació: Fusió de la comissió de comunicació i coordinació. Coordinació
d'eines com blog, twitter, facebook...
c. Coordinació: Fusió de la comissió de comunicació i coordinació. Gestió del CES
Xester: És necessari que els membres que necessitin personal ho comuniquin
amb temps.
d. Gestió fiscal, comptable i tresoreria
e. Activitats lúdiques i culturals
f. Altres?
6. Presentació dels diferents projectes autònoms:
a. ECOespai: central d'intercanvi que intenta ajuntar als autònoms de la

zona per a fer intercanvi.
b. Grup de consum: consta ara d'uns 20 membres
c. Guia de consum responsable
d. ECOescuela: blog on els membres poden penjar informació que pot ser
útil per a d'altres membres ex. Conferències sobre economia solidària i
sostenible (Roger). També poden haver tallers sobre d'altres activitats
com bioconstrucció (Domo)- Can Cargolí.
Hi poden accedir membres que no siguin de la xarxa.
e. ECOaventura: propostes d'activitats lúdiques per a crear un pack de
cap de setmana i poder-ho ofertar.
Consum i turisme sostenible i responsable.
f. Ecoxiringuito
g. Can Biarlu: són 11 persones. Es diu “la casa nova” al municipi de Querol.
Estan recuperant vinyes i ametlles. També disposen de molt d'espai
cultivable i molta aigua. Hi ha molt d'espai per a organitzar activitats i
posen a disposició terres de cultiu per a fer un hort comunitari.
Principal producte :ametlla
7. Precs i preguntes.
Mercè Cabestany: Eines per a motivar a membres de la xarxa a participar.
Marta: Recorda les pròximes activitats
11 Maig: Mercat d'intercanvi les Esplanes. Presentació de l'Ecoxiringuito
12 Maig: Festa Major Bellvei. Paradeta informativa, Mercat d'intercanvi,
Ecoxiringuito, jocs, xerrada economia solidària.
17 Maig: 1a fira d'intercanvi a Calafell(participació amb ecopac)
18 Maig: Festa de la banca ètica i comerç just a Tarragona. Ecoxiringuito,
paradeta informativa, jocs, mercat d'intercanvi, bicicletada

Gema Pons

