
ACTA reunió C.I.C.Cerdanyola 29-11-11
Assistència. Eva, Duke, Xeila, Mikel, només!!

Ordre del dia:
-1.xerrada Dídac, CIC Cerdanyola,….
-2. Hort.
-3.Logo.
-4.escrit Cerdanyola al dia.
-5.jornades assamblearies CIC.
-6.Propera reunió.
-7.Lloc de reunió.
…altres

-1.xerrada Dídac, CIC Cerdanyola,….
Pensem que la data que s’havia parlat (16 de desembre) es massa aviat, sobretot veient 
la escassa assistència a les ultimes reunions per part de la gent del nucli. Creiem que 
s’haurien de fer de cara al gener, algun dijous de la segona quinzena.
La idea era fer una petita presentació del CIC Cerdanyola (algú hauria de preparar un 
text per fer un power point com a presentació del que fem i objectius).(aquest text 
mateix pot servir per enviar al Cerdanyola al dia).

-2. Hort.
S’ha quedat aquest dissabte 3 desembre a les 17:00 al quiosc al costat del condis de 
canaletes, per anar a parlar amb els nois que ho porten.
S’hauria de demanar el seu contacte tlf i mail i el contacte amb el propietari, i parlar de 
les condicions superfície q podem agafar,….
Cal decidir quin dia quedarem per treballar l’hort, es parla d’un dia entre setmana i un 
altre cap de setmana, al hivern ha de ser pel mati o migdia.
Hi aniran el Javi i la Xeila confirmats, caldria  que la gent confirmes assistència.
Hem pensat que si tot va be,  dissabte 10 desembre mati es pot quedar per fer la 
primera jornada de treball de l’hort entre tots, i aprofitar per fer la reunió de la 
setmana q ve, no se q hi penseu, si dimarts q ve la gent esta disposada a anar a la 
reunió,….
Hauríeu de dir si vos va be per anar a l’hort aquest dia

-3.Logo.
el logo esta fet en blanc i negre i color, algú hauria de passar al fotoshop, i fer les 
lletres.

-4.escrit Cerdanyola al dia.
Com s’ha dit abans el mateix text que es pugui fer per la presentació del CIC 
Cerdanyola es pot enviar al Cerdanyola al dia. Algú s’hauria de posar a redactar-ho.

-5.jornades assamblearies CIC.
2-6 desembre a Lleida es faran les properes jornades assamblearies CIC, la Xeila diu q 
vol anar dia 4 o 5 si esteu interessats en anar, estaria be posar–si d’acord.

-6.Propera reunió.



En vista de l’escassa assistència a aquesta reunió creiem q la setmana q ve q serà pont i 
tal i q sembla serà mes complicat q la gent vingui  a la reunió, s’ha pensat fer la reunió 
el dia 10 de desembre dissabte mati a l’hort. Que n’opineu!!??

-7.Lloc de reunió.
Es un problema del nucli de la CIC  que encara no esta resolt. A on fem les properes 
reunions,?? Propostes…
Tambe ens hem plantejat si qdar cada setmana cal o si amb quedar cada quina ce dies no 
hi hauria prou,.....

…altres
saben que hi ha gent que encara no s’aclareix del tot de com va el tema informàtic i tal 
caldria fer una mica de difusió- explicació……

“reflexió personal mikel”: un nucli local funciona amb la feina i constància de totes les 
persones implicades al projecte, sabem que han quedat moltes feines per fer, però cal la 
col·laboració de tots per engegar projectes i avançar cap a altres models de vida. 
S’accepten comentaris i critiques destructives.


