
 
IV TROBADA ECOXARXES CATALANES 

1, 2 i 3 de novembre 2013 VILADRAU 
 

 
coincidint amb la XVII Fira d´Intercanvi d´EcoXarxa del Montseny, celebrem la IV Trobada d´EcoXarxes 
Catalanes i Monedes Lliures a Mas Rusquelles - Viladrau 
 

DIVENDRES 1 de novembre 

11 a 16h   Fira d´Intercanvi - Acollida EcoXarxa Montseny 

17h           Xerrada Sergi TORRES - Nova Conciència 

20h           SOPAR i Tertúlia 

 

la participació de les EcoXarxes, NAL ... a la Fira és menor, SomObrador amb una Parada i les EcoXarxes 
del Ripollès, Penedès i XarxaEco Tarragona en prenen part, a banda d´EX Montseny com a organitzadora. 
La Fira és prou lluïda i es serveixen més de 100 plats de la paella de cigrons, també una JamSession i 
diferents parades d´intercanvi amb EcoSenys. Àngels V. i Antònia T. fan valoració de la Fira al sopar i 
conclouen falta de participació (parades, productes ...) d´altres EcoXarxes i problemes interns de 
coordinació (equip de cuina, organització ...) de les Trobades per part d´EX Monseny. La Fira de la 
Castanya coincideix i complementa la jornada 

la xerrada de´n Sergi Torres sobre la nova consciència acull a una trentena de persones i és d´interès 

l´acollida de Mas Rusquelles per part de´n Pau Bofill i familiars és molt bona. Finalment, podem fer vida i 
dormir als espais interiors i exteriors de la vivenda, un lloc idíl.lic i molt acollidor 

 

DISSABTE, 2 de novembre 

9h             ESMORZAR i Acollida Mas Rusquelles 

11 a 14h   INICI IV Trobada 

1430h       DINAR i espai lliure 

17 a 19h   Segona part IV Trobada 

2030h       SOPAR i Tertúlia 

 

s´inicia la Trobada, després d´un esmorzar bàsic, a la zona verda envoltada d´arbres i un sol agradable. Es 
presenten les diferents persones participants, així com les EX, projectes o grups: 

Crisol – EX Ripollès: MATRIU projecte educatiu a casa, educació compartida, grup d´aprenentatge. 
Projecte autònom CIC. Organitza l´Espai d´Acompanyament i Art a la Trobada i es proposa per a les 
properes i JJAA (demana col.laboració). matriueducativa@yahoo.es Cristina Soldevila 682 271 380 
whatsapp 

Antònia T – EX Montseny: una de les organitzadores de la Trobada i dinamitzadora d´EX 



Pau Bofill – NAL La Floresta: membre únic del NAL, convida a la participació. Membre EX Barcelona. 
Proposa fer una taller sobre l´ECONOMIA NATURAL en una propera ocasió. Facilitador de les Estades a 
Can Rusquelles 

Ruth – Maresme: surt del projecte d´autosuficiència Can Feixes a Camps – Bages, després de 5 mesos. 
Provinent del projecte de Font-rubí i d´EX Penedès. Es plantegen retornar al Penedès properament i 
participar d´EX 

Marcel – EX Girona: parla de la situació i dinàmica de l´EX on són unes 200 usuàries, una part actives. 
Volen dinamitzar una Renda Bàsica en ecos (compensació saldos) 

Lluïsa – EX Girona: implicant-se progressivament en el procés d´EX 

Alejandro G. – EX Ripollès: grup d´unes 10 persones. Properes a La Xarxeta. Falta vincles locals amb 
d´altres entitats i col.lectius. Borgonyà – petita xarxa famílies. Projecte Fruits del Bosc – César 

Cristian – EX Penedès: implicació fluctuant. Manifesta falta implicació a l´EX, tret de moments puntuals. 
Manca enfocament energia. Dispersió per excés de propostes. Grup Parada al Mercat consolidant-se 

Isabel – EX Montseny: Aiguafreda. Posa en valor el potencial de les Fires per actuar a nivell social. 
Conflicte intern EX pel Procés Constituent superant-se. MS bloquejada (s´està obrint). Presenta el projecte 
l´ESCOLA AL PARC, el valor de la cooperació www.redpachamama.wordpress.com Khantati 652 276 511 

Sean – SOM Comunitat: porta 6 mesos, aprenent. Fa tasques de manteniment, entre d´altres 
som.cooperativa.cat 

Marta M – Ripollet: participa de l´EX Montseny, a través Fires d´Intercanvi de Serveis que promou a l´Escola 
El Martinet. Disposa d´un solar de 500m2 a Prades amb diferents possibilitats 

Xester – XE Tarragona:  4 anys a l´EX. Manifesta manca d´implicació local, tret de determinats moments. 
Promouen Intercanvis, relació entre persones, coneixença, donació, MS. Experimentant constantment 

Roger – XE Tarragona: ecos: comptabilitat social/solidària. Moltes MS a Catalunya poc enxarxades. 
Promouen coneixer-se entre les persones. Promouen projectes autogestionats. Oxidació MS 5%. No 
accepten euros al CES 

Àngels V – EX Montseny: una de les organitzadores de la Trobada i dinamitzadora d´EX. 290 usuàries. 
Informa projecte Obrador FET AMB SENY ,alimentació energètica i conscient fetambseny@moviments.net  
Carmen i Robert 931 139 667 Àngels 679 378 790 

Marcela – SOM Comunitat: 11 persones actualment a SOM. EX Pla de l´Estany oer dinamitzar. SOM 
Obrador, Hort col.lectiu a Banyoles. Rebost CAC. Fires d´Intercanvi. Espai Salut 

Carles – EX Penedès: coorganitzador Trobada i dinamitzador EX. Parada Mercat i Cistelles setmanals 
consolidant-se. Manca dinamitzar MS i GEL. Falta compromís i responsabilitat. Proposta dinamitzar EX a 
través Xarxa Territorial i eines CIC 

Stefan i acompanyant – EX Barcelona: l´EX és virtual i no hi han assemblees regulars. Ofereix Taller MS 
els dilluns a AS. Participa Grup de consum al poble de Garraf, on viu 

Sisu – Maresme: igual situació que Ruth. Promou l´autosuficiència pesonal. Obrador a casa. Remarca 
cognicisme EX i planteja treball cooperatiu i suport mutu 

Jordi G – EX Garraf: membre CIC del 2010, acapitalista. Pertany comitè Turuta, moneda local, economia 
local. Circuit botigues a Vilanova i la G. Forma part grup de treball per la creació de la moneda catalana 
EuroCAT de la fundació www.euro-cat.cat. Crèdit mutu. Targeta magnètica. Pertany i coordina la secció 
d´Economia dins el Pla Nacional de Valors de Catalunya. Proposa parlar de l´EuroCAT properament 

Quel (Os volador) – EX Pla de l´Estany. SOM Comunitat.  L´EX no funciona, falta dinamitzar. És una 
qüestió de supervivència els projectes actuals. S´incia procés de dinamització. Espai Les Golfes  

 



 

Grup de St. Llorenç Savall: Ferran, Juan Carlos ... plantegen la possibilitat de donar a conèixer a la CIC el 
projecte de fabricació d´hidrògen per a vehicles i energia lliure 

Sebas – AureaSocial: participa el dissabte i parla del Festival Integral, una proposta a desenvolupar en el 
futur. S´ofereix en l´organització musical i comenta que han de sortir altres grups de suport en altres àmbits 
complementaris (parada de productes, menjar, activitats ...) 

ens visita una estudiant de periodisme i ens fa un reportatge sobre Cooperatives per a VilaWeb 
http://www.vilaweb.cat/. Ens filma i fa talls de veu a Antònia, Àngels i Marcel 

fins l´hora de dinar, compartim converses i experiències i parlem dels punts presentats: 

 

CONTINGUTS (dissabte i diumenge) 

1) Presentació proposta OBRADOR INTEGRAL 

2) CAC, Central d´Abastiment Catalana 

3) Certificat Manipulació d´Aliments 

 

1) Presentació proposta OBRADOR INTEGRAL 

Ós (Quel) presenta el document treballat a la reunió que es va fer a SomComunitat al juliol i es posa en 
comú. A la tarda, després del dinar, es treballa en plenari i es demana el suport a la proposta de fer un grup 
de treball tècnic per redactar el projecte de viabilitat tècnica i econòmica i poder-la presentar, abans de finals 
d´any a l´assemblea o espai que correspongui. Ós(Quel) i Carles Tell quedaran el 27 de novembre a 
Vilafranca per treballar el document (la participació és oberta). Es quedarà la setmana del 18 al 22 amb 
l´Auditora en Seguretat Alimentària i amb l´ Enginyera Agrònoma pels temes tèncics/legals.  

s´insisteix que el suport de les EX Catalanes, cadascuna al seu nivell i grau de dinamització biorregional, és 
clau. La consolidació progressiva i creació dels Rebosts de confiança, donaran lloc a la creació dels 
Obradors de confiança, avalats pels Rebosts i aquests, per les EX. Es dóna el suport unànime per dur a 
terme la proposta   

2) CAC, Central d´Abastiment Catalana 

es parla de la CAC i s´introdueix i dóna a conèixer la Ruta CAC2. Una ruta que permetrà distribuir 
productes semi-peribles el segon dijous de cada mes, a partir del 12 de desembre del 2013. S´iniciarà 
a través dels Rebosts de confiança i es començarà amb mandarina, taronja i alvocat. Al setembre es 
va fer una Trobada a Vinaròs amb diferents productores i es van arribar a uns acords en quant a la 
Ruta. La Ruta s´iniciarà i acabarà al Rebost Vilafranca. XE Tarragona ja ha manifestat interès en 
col.laborar 

 

3) Certificat Manipulació d´Aliments 

durant dos anys, s´ha facilitat la formació en manipulació d´aliments a través d´uns cursos bàsics a 
Vilafranca. El 2011 al CET per a sòcies d´EX Penedès i el 2012 a l´AULA, on van participar membres 
d´altres EX. Enguany, es treballarà en la possibilitat d´oferir cursos a totes les sòcies de la CIC. 
Concretament, orientats a la proposta d´Obrador Integral: 

 

 



 

- elaboració de pa 

- elaboració de conserves 

- elaboració de menjars preparats 

- Mercats ambulants  

* s´obre una llista de persones interessades en rebre informació: carlestell@moviments.net  

 

DIUMENGE, 3 de novembre 

9h             ESMORZAR i Acollida Mas Rusquelles 

11 a 14h   Intercanvi 

1430h       DINAR i recollida 

quedem un grup de 10 persones adultes i 4 mainada. Es decideix, després d´esmorzar, fer un grup de 
treball per a l´intercanvi de pintada del passadís on participem, durant tot el matí, 8 pesones. Finalment 
aconseguim l´objectiu, després d´un cap de setmana anterior on van anar 4 persones a preparar les parets, 
dissabte treballant per grups i diumenge matí per completar-lo. Al no participar un gran nombre de persones 
a la Trobada, recau sobre poques persones la tasca 

dinem i compartim l´experiència i sensacions de la Trobada i aprotem diferents propostes per a la propera: 

- Ós (Quel) ofereix SOMComunitat per a la V Trobada d´EcoXarxes Catalanes i Monedes Lliures 

- es creu convenient recuperar el format semestral. Es proposa parlar amb Coordinació CIC per la 
conveniència de fer-les coincidir amb Setmana Santa, l´Aniversari de la CIC o Revetlla Sant Joan 

- es proposa que cada EX, treballi i presenti una proposta de Taller, Xerrada, Serveis ... per a les properes 
Trobades 

- es proposa potenciar l´ús de la Moneda Social i Intercanvis entre EX 

- es recorda la proposta de fer la balança CES entre EX 

- XE Tarragona (Xester) treballarà sobre un document per facilitar els intercanvis entre EX 

- XE Tarragona (Roger) s´ofereix per dinamitzar el blog d´EX 

 

qualsevol proposta o suggeriment podeu enviar-lo a: trobadaecoxarxes@xarxaeco.org 

 

18 de novembre del 2013 

 

 
 


