
ACTA NUCLI DE CERDANYOLA C.I.C. 22-11-11

Ordre del dia:
1 – Properes jornades asamblearies C.I.C.
2 – Hort.
3 – Fira intercanvi.
4 – Xerrada Dídac.
5 – Logo.
6 – Cerdanyola al dia.

1 – Properes jornades asamblearies C.I.C:
  2al 6 -12-11 es fan les següents jornades asamblearies C.I.C, estaria be que els que 
puguin anar s’ajuntin per anar plegats des de Cerdanyola.

2 – Hort.
Mikel: ha quedat amb la Susanna per veure un terreny en el que volia fer un hort i 
es podria plantejar de iniciar allà el nostre hort.

Javi: ens presenta la possibilitat de fer hort en un tros de 2.000m2 que porten un 
amics seus i que potser podem compartir.
Te molt bona pinta, pou de reg, pla, prou superfície, acord amb el propietari, proa 
de Cerdanyola……
Hem de quedar amb els amics del Javi per parlar-ne i ………………………….... 
YA TINDREM UN HORT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!OOOOEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!
(perdo per la eufòria però……)
Un cop s’hagi parlat amb aquella colla, ja buscarem entre tots els interessats quins 
dies es pot anar be per anar a treballar l’hort i tal,……

3 – Fira intercanvi.
Falta el pagament/cobrament F.M.A. la Lola diu que parlarà amb l’Eric i que 
s’encarrega de posar-ho en ordre.
Ens plantegem fer com a mínim dues fires al any coincidint amb les fetes 
alternatives de primavera i tardor de Cerdanyola.
Altra opció es ampliar-ho a fer la fira cada 3 mesos (4 al any) una per estació del 
any.
Setmana que ve parlarem de la fiar de Valldoreix del 11 de Desembre.

4 – Xerrada Dídac.

Es planteja fer la xerrada del Dídac juntament amb altres actes.
Es parla de fer-ho el divendres 16 de Desembre a la Clau juntament amb una 
presentació del C.I.C. Cerdanyola (explicant el que s’ha fet i estem fent) per donar 
a conèixer als col·lectius, entitats i medis de comunicació el grup.
Ens plantegem que la xerrada per part del Dídac hauria de ser  lo mes practica 
possible (per que no sigui una xapa)  i podrà anar acompanyada amb un vídeo 
sobre Cal affou.

5 – Logo.
Mikel es compromet a fer el logo amb colors, algú desprès podrà fer la tipografia.



6 – Cerdanyola al dia.
(corregit) La silvia li va demanar al Aitor, redactor del diari Cerdanyola al dia, 
que ens pogués cedir lo de les dues pàgines per la setmana del 16 o la següent,per a 
posar un escrit o article extens (com el que es va fer sobre la clau) sobre el nucli 
local del CIC Cerdanyola. Aquest document pot ajudar a l’hora de fer la 
presentació del nucli local del CIC, el dia de la xerrada del Dídac.

P.D: este documento se autodestruira en 5, 4, 3, 2, 1, 0 .......BOOOOOMMMM!!!!!!


