
Assamblea CIC Cerdanyola a 01/11/2011

Punts: 
1)FIRA     2) HORT       3) LLOC DE REUNIÓ     4) ALTRES

1) FIRA:    

1.1 Difusiódels cartesll:
 
-El Carlos penja els de color a llocs visibles com ara (casald e joves, ateneu, clau, mercats...)
Silvia: Pont vell, renfe i AV. Cat.
Sandra: Banús i Serraparera.
Tafalla: Per Sabadell.
Gerard: Canaletes, guiera, i alguns llocs de la uni.

-Demanarem les claus del face de l'ecoxarxa per poder penjar info. Ara per ara, lo de la fira. Sinó ho 
penjarem des de les FMA.

1.2 Infraestructura:

-El Mikel porta “allargos”

-Que la gent porti lladres. (els de CIC)

-Els Carlos es reunieix amb els de les FMA aquest divendres (dia 4) per concretar exactament 
l'espai que tenim per montar la fira.

-Internet: Intentem parlar amb el Rafa que ens el deixi oberte “d'estrangis”. Sinó es buscarà un noi 
(no he apuntat el nom), que pugui petar algun WIFI.

-Segell (per acreditar que ets propietari d'un copte del CES): La Sandra diumenge vinent (dia 6) 
anirà a la fira d'intercanvi a la Plç. Cat. I demanara alguns segell. Sinó ja improvisarem. 
Portar butlletins informatius sobre el nostre mercat dintercanvi al mercat d'intercanvi de Plç. Cat.

1.3 SER   

-L'Erik farà “l'entrevista, xerradeta o el que sigui” per la cadena SER. Ho gravaran un dia i aquest 
dijous o pasaran (hora??).

1.3 RODA DE PREMSA

-Els col·lectiu ja estàn convidats

-La Silvia s'encarrega de fer una nota de premsa per als mitjans locals i comarcals.

-Demanar al Winnie i a la Eli si poden fer un reportatge fotogràfic de la fira. I al Joan si pot fer un 
muntatge de video.

1.4 PANCARTES I PAMFLETOS.

-La clau està demanada per demà dia 2/11/2011 de 18h a 21h per fer pamfletos informatius per 
mostrar durant la fira d'intercanvi. Part del material s'agafarà del material d'FMA que tenen a la 



Clau i la resta el portarem nosaltres.
Plafons:
1-TAFALLA: què és la CIC
2-SANDRA: que són les ecoxarxes. (utilitzar organigrama del Cic), focalitzar ecoxarxa del vallès.
3-SILVIA: moneda social i CES
4-Criteris econòmics. FET!!!
5-Normes de funcionament. FET!!!
6-SANDRA: CIC Cerdanyola.
Posar exemples que no quedi tot molt teoritzat, que es vegi que hi ha “acció”.
Quan haguem preparat el pamfleto que li toca a cadascú l'ha d'enviar al Carlos i ell unificarà els 
criteris de disseny.

-Dinar fira: El firarires podràn pagar amb moneda social. Els organitzadors també però a les Fma 
els hi va milor amb €!!!

-ALBA: ha d'enviar un mail als paradistes amb info. (cartell, normes de funcionament, dinar,....) 

-SANDRA: farà un mail amb les feines de cada membre de nosaltres.

2) HORT

2.1- MIKEL I CARLOS: dilluns dia (30) van anar a parlar amb l'Ermini sobre el procés de 
reorganització dels horts de Montflo. És molt complicat, llarg i difícil. Tot i així el MiKEL farà un 
escrit per si el snecessitem i continurà movent fil , però no és una sortida viable.

2.2- ATERNATIVA AL PUNTO 2.1: Pasar de la reoganització a Montflo i intentar  buscar un solar. 
Si en veiem algun els hi diem on està localitzat i ells faràn una valoració.

2.3- CURS D'AGROECOLOGIA:
El mikel pasarà el pamfleto del curs que ell mateix organitza. 

3 LLOC DE LA PROXIMA REUNIO
 l'Assamble del prper dimarts dia 8 de Novembre es celabrarà....al casal!!! A LES 19:30h!!!!

4 ALTRES

SANDRA: crearà un compte del CES de la CIC Cerdanyola!!!!

BIEN!!!!

Fins dimarts vinent!!! Espero no haver-ho fet molt malament!!!

Ho sento per les faltes ortogràfiquies!!!


