
Acta CIC-Cerdanyola

Data: 18-10-11
Assisteixen: Miquel, Eva, Duque, Sandra, Gerard, Alba, Sheila, Sonia, Navel, Xavi, Tefalla i Silvia.

Comencem l'assemblea explicant coses a als rostres nous, deixant en part de banda l'ordre del dia 
inicial.
– S'explica què és i com va anar Calafou.
– En Miquel explica que estem buscant lloc per a tenir un hortet i ho lliga amb el tema de 
l'autoconsum, l’autoaprenentatge i formació, surt també el tema de la eco-botiga (online) pensant en 
si arribéssim a tenir prou productes.
– Es pregunta pel tema del NIF i s'expliquen les formes legals de la CIC.
– S'explica també el tema de l'ajuda a la PAH.

Es passa ja a l'ordre del dia esperat:

0- (si tenim ordinadors) Formació del CES, totes hi hauríem d'estar ja registrades.

Ja que no tenim ordinadors decidim deixar-ho per a un altre dia. S'explica també als nouvinguts, i 
fins on arribem, què és el CES. També s'expliquen els temes relacionats a Internet: registre al CES, 
registre a la pàgina de la CIC, correu...

1- Petit resum de les Jornades assembleàries + Explicació de la visita a Calafou.

Com que ja havíem parlat de Calafou i comença a tardejar passem al punt 2.

2-Repartiment de responsabilitats per la difusió i recerca de firaires i consumidors, i quadrar les 
posicions de cadascuna durant el dia de la Fira.

-La Silvia i en Tafalla s'encarregaran de mirar el tema del registre com a nucli local i si ens pagaran 
les hores de Calafou o no.
-El dia 12 muntem el mercat. Coses a fer:
– Cartell: el feien el Furi i el Carlos i està pràcticament acabat, li falta el lloc que encara estava 
per confirmar.
– La Sandrà escriurà unes normes per al mercat, a corregir/aprovar entre tots (ja estan al mail).
– Es faran targetes per als consumidors que vagin amb el compte del CES, de manera que se'ls 
pugui identificar: ¿pué ser que també la Sandrà o l’Alba?. S'aconseguirà segell per a autentificar-les.
– El Miquel i la Sheila posaran una parada cada un, a confirmar la setmana que ve.
– 2 cables llargs en Miquel i na Sandra.
– El Duque s'encarrega de la furgo.
– En Gerard mirarà si podem tenir un espai fixe per a material (com per exemple, possibles 
donacions a la CIC durant la fira) al clupi, però provisionalment el podem tenir segur.
– L'Alba s'encarrega del llistat de firaires (nom, cognoms, compte del CES i a poder ser DNI). 
També farà la graella on els firaires apuntaran les vendes.
– Els firaires s'hauran de portar les taules per a poder muntar el xiringuito.
– En Miquel s'ofereix a fer impressions i fotocòpies, tot i que al casal també en podem fer.  
– Na Silvia es reunirà amb la gent del banc del temps i similars.
– El dimarts acabarem d'establir comissions de treball per a la fira (infraestructura, firaires, 



logística, punt d'informació...).
– Na Sheila difondrà per Ripollet.

IMPORTANT!: no anar difonent el tema de la possibilitat de quedar-se en negatiu al CES si no és 
necessari.

3-Reunió de comunicació l'ecoxarxa del Vallès Occidental, Fira d'intercanvi de l'Ecoxarxa del 
Montseny el dia 1 de Nov, Invitació a Fira per la desobediència alimentaria (som lo que sembrem).

S'explica al final de l'assemblea.
No em vaig enterar de la reunió de comunicació de l'ecoxarxa Vallès occidental (perdó)... tot i així 
cito el mail posterior de la Sandra: "la reunió de comunicació d'ecoxarxes no es va realitzar 
finalment però si que hi havia la de Central de Compres de Terrassa i el nucli local CIC Castellar 
del Vallès, també hi eren, els i he explicat tota la moguda de la fira i a part de felicitar-nos per tota la 
feina, ens han confirmat que posaran parada com a Central de Compres i la Teresa, l'Alicia i el 
Rubén de Castellar posaran una parada de roba i complements."

4.- Altres:
 
L'Alba proposa la possibilitat de sortir a cadena SER en una petita entrevista, diem que si. Serà 
dijous vinent i per telèfon.

Es comenta la possibilitat que els firaires puguin pagar amb ecos el dinar a les FMA. S'ha de parlar 
amb el marxu, però és possible que si.

El mikel proposa la possibilitat d'anar a un taller de birres a Can Piella, ara ja ha passat però se 
n'aniran fent.

Es comenta que dilluns hi ha l'assemblea permanent de la CIC a les 19.00 a pl. Catalunya 
(referències també al mail).

Es comenten els problemes amb la clau pel fet de no tenir un lloc fixe i bleu/x. Es decideix 
començar a fer les assemblees a un altre lloc, que pot ser el casal de joves o el clupi. En aquest 
sentit a la Lola li agradaria tornar-ne a parlar degut a què ni ella ni d'altres van poder ser a 
l'assemblea (ref. Mail)

Possible ordre del dia per al dia 25 d'octubre:

0.- Veure com avancen els temes relacionats amb la fira i repartiment de comissions per al propi dia.
1.- Re-parlar el tema del lloc de reunió.
2.- Preparar una mica el tema de l'entrevista (si fa falta).
3.- (Si tenim ordinadors) Formació del CES, totes hi hauríem d'estar ja registrades.
4.- Altres.


