
ACTA CIC CERDANYOLA

Data: 4/10/2011

Hora inici: 19.30h

Assistents: (14pp) Diana, Gerard, Carlos, Mikel, Eva, Alba, Ivet, Josep, Laia,  Mae, 
Sandra, Tafalla, Duque i Eric.

ORDRE DEL DIA

0) JORNADES DE FORMACIÓ  TERRASSA (8-9 10/2011)  

S’han fet dos grups per anar aquest cap de setmana les jornades de formació:

Dissabte: “Introducció CiC.”
Tafalla segur i Gerard quasi segur. Avisem d'altres persones per si s'hi apunten.

Diumenge: “Desobediència i estratègies per esquivar el sistema”
Silvia, Sandra, Duke i Eva (al matí 9:00h més o menys).
Recordar agafar tota la informació possible, pamflets, tríptics, pósters...

1) CA L ‘AFOU  

Hem quedat que faríem una jornada de treball a Ca l'Afou (Vallbona d'Anoia) el 
diumenge 16/10/2011

− Els ecos que rebrem a canvi de la feina que farem seran ingressats al compte al 
CES de la CIC Cerdanyola (en procés de creació) i serviran, en part, per a pagar 
la quota d'inscripció del Nucli Local com a soci col·lectiu de la CIC.

Participants segurs: Silvia, Sandra, Duke, Tafalla, Gerard, Laia, Lola, Eric i Eva.
Participants possibles: Gorka, Ivet i Alba.
Per si hi ha persones susceptibles de participar, es crearà un esdeveniment al Facebook 
ja que encara que no vinguin a la reunió, els hi pot interessar igualment.
De moment disposem 18 places de cotxe en total per  anar-hi.

¡¡¡¡ Allà necessiten coses per passar l’hivern!!!! 
Doneu la veu, estufes grans si pot ser, mantes, llars de foc...... (més info a 
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/14716/calafou-colnia-ecoindustrial-
postcapitalista)

2) NOM OFICIAL   

CIC CERDANYOLA
Aquest és el nom que ha de portar tota la documentació oficial, mails etc... que fem 
servir.
Ens establim com a nucli local de la CIC i tenim NIF.

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/14716/calafou-colnia-ecoindustrial-postcapitalista
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/14716/calafou-colnia-ecoindustrial-postcapitalista


3) PRESENTACIÓ OFICIAL   

La Sílvia s’encarrega de contactar els medis i entitats, per a realitzar una roda de premsa 
i explicar a tothom alhora tot el que representa el projecte. Així podrem fer més via en 
la difusió, estalviant-nos diners i temps en pamflets, etc...

4) MERCAT D’INTERCANVI  

Ecoxarxa Vallès ens dóna el seu suport adoptem el model econòmic que adoptem.
S’intentarà registrar a tots els firaires en el CES.
El mercat conviu amb les FMA de Cerdanyola, es convida als participants de tots dos 
esdeveniments a participar de totes les activitats.
L’horari serà des de les 10H fins les 18H (més o menys), per a que sigui compatible 
amb les FMA.
Hi haurà una taula d’informació, registre i canvi de diners per ECOS (en el cas que ho 
acceptem). Amb una persona encarregada tot el dia.
Acceptem donació per a la CiC de telèfons mòbils i aparells electrònics que després es 
poden vendre per tenir fondos per nosaltres (per fer publicitat etc..)

Model econòmic: 
Aprovat: Intercanvi (trueque directe) 

    Donació 
Per confirmar:
1.Ecofires canviats per euros amb la possibilitat de pagar un percentatge per definir a les 
firaires en euros un cop acabada la fira.
2.No acceptar diners, per tant només fer trueque.
3.Només moneda social virtual al CES.

La Sílvia i la Sandra acorden preparar un estudi de viabilitat econòmica per tal 
d'analitzar la forma en què podríem fer conviure els diversos models econòmics.

Acordem convocar altres entitats:
- Banc del Temps
- Cooperatives de Consum
- Compromís per Cerdanyola.

Entre tots començar a organitzar el tema d’infraestructura (taules, toldos, cadires, 
ambientació, música......), firaires o participants, material de difusió.

           5) HORT.

El Mikel va anar a una reunió amb la Marta Valero, de la regidoria de Medi Ambient.
L'ajuntament no disposa de terres rústiques o terrenys per a cultivar, però sí hi ha un 
terreny a prop de Montflorit pel qual es podria presentar un projecte de creació d'horts 
comunitaris. Allà ja hi ha pagesos actualment als quals en cap cas se'ls faria fora.
El Mikel prepara un esborrany de projecte i continua cercant informació i establint 
contactes.

6) ACTA DEL DIA DE LA PROPERA ASSEMBLEA (11/10/2011, La Clau, 19h):



0- Formació eines virtuals. Explicació CES (Mae/Sandra/Eric)
1- Jornades formació Terrassa (Els participants)
2- Mercat d’Intercanvi : 

a)Explicar resultats dels estudis de viabilitat: Model econòmic, Logística, 
Difusió i Firaires.
b)Posar normes (organització i ética)
c)Decidir quin model adoptem.


