ASSEMBLEA 29 SETEMBRE 2013
El 29 de setembre de 2013 ens vam trobar 14 persones a l'Arbreda de Santes Creus per celebrar
l'Assemblea de Xarxa Eco.
En primer lloc vam presentar-nos tots els assistents.
Explicació dels projectes autogestionats de l'Assemblea anterior, com els microorganismes que van
tenir molt èxit i es van intercanviar totes les ampolles.
Si voleu més informació dels microorganismes teniu l'enllaç:
http://blog.xarxaeco.org/proyectos-autonomos/microorganismos-efectivos/
Sobre el projecte d'intercanvi de llibres ja tenim la base de dades creada a Google Drive. Podeu
entrar i fer la classificació dels vostres llibres i veure els que s'ofereixen. Hem fet una graella molt
bàsica de classificació. Si algú vol proposar una nova categoria podeu escriure a
albaromero.tgn@gmail.com i la introduirem. L'enllaç és:
https://docs.google.com/forms/d/1ZqS1CeFothZBuhd83JYJTlR__iShSiftLH3LT5DFXZ0/viewfor
m
Vam parlar sobre el cas de persones que estaven en negatiu a la seva compta d'ECOS i sortia l'avís
de no intercanviar amb elles. Vam fer el joc representatiu dels ecos com a moneda per entendre que
l'eco només és una moneda d'intercanvi. En Cris ens va proposar d'utilitzar en el dia a dia l'eco per
quantificar els favors i serveis que ens fem, de manera que l'eco es mogui com a solució al
problema que ens vam trobar. Us animem a intercanviar i registrar els vostres intercanvis al CES!
Després de dinar vam visitar el Centre Hípic Mas Aragó de Pont d'Armentera. El David i la Sònia
ens van oferir un taller pràctic d'apropament al cavall. Vam gaudir d'una tarda magnífica amb
passejos a cavall i poni, concert del cantautor tarragoní Oscárboles i les begudes de l'Ecoxiringuito.
Una tarda d'intercanvi, natura i bona música!
Recordeu que aquest cap de setmana (4, 5 i 6 d'octubre) es farà la jornada d'arrebossat del DOMO
de Duesaigues. Si esteu interessats en participar consulteu el seguent enllaç:
http://blog.xarxaeco.org/activitats/2761/
Salut, intercanvi i microorganismes. Fins la propera!
PD: Ja s'estan movent fils per organitzar la propera assemblea. Interessats per col.laborar en
l'organització contacteu a info@xarxaeco.org

