
Acta Ecoconsum,
30 de maig 2009, local de Germinal Sants.

Assistents: 
Cydonia (Javier), La Calèndula (Ramon), Mespilus (Xavier i F.X), Manduca (Anna i Jordi), El 
Garrofer (Maribel), Germinal (Miquel), El Carretó (Enrique), L'Estrella (Jordi), XCS (Joana), 
Almàixera (Oriol), Teixit de la Terra (Mª Luisa), Catifa Verda (Mª José).

-A la roda de presentació ens assabentem que la comissió d'externes de la Calèndula és nova i avui 
s'estrena, i que Mespilus venen a veure com és Ecoconsum. També que el Borró s'acaba de fer soci 
d'Ecoconsum però que avui no podien venir.

Comissió d'Externes: és l'enllaç dels grups de consum amb la resta del món.
– Aquest any han fet 3 reunions (1 cada 3 mesos).
S'ha fet una carta d'adhesió a la política del CCPAE que rebutja alguns aspectes de la nova 
normativa de la UE sobre l'agricultura ecològica. La carta no s'ha fet encara pública perquè està en 
mans del representant de Ferriol.
Organització de la fira Ecoviure.
Relació amb els mitjans de comunicació.
Representants al CCPAE (Engràcia), ella està al corrent del pla d'acció Agricultura Ecològica.
Campanyes on s'ha participat: -Catalunya lliure de bosses de plàstic. -Supermercats no gràcies. 
-Catalunya amb el comerç just (aquesta darrera s'ha parat per un problema de finançament)
Ecoconsumo: és una coordinadora estatal. Porta la coordinació a Ecoconsum, el Brot (Carme).
Llistat d'entitats certificadores: lligant-ho a la trobada per Ecoviure per treballar el sistema 
participatiu de garantia (conegut popularment com segell participatiu). La reunió d'Ecoviure cal que 
sigui una continuació de la del Febrer però estaria bé que el grup hagi fet un treball previ. Els 
organitzadors de la Repera tenen previst ajuntar aquest grup per a preparar millor la d'Ecoviure.

Trobada de grups de consum d'Ecoviure: 
– Dirigit sobretot a nous grups, a futurs grups, i a grups amb problemes concrets. Cal la 

participació de persones amb grups consolidats per a que l'intercanvi sigui funcional.
Es proposa treballar en petits grups.
Contactar els grups per a convidar-los a venir.
Materials per repartir: DVD amb programes d'utilitat / llistat de proveïdors / material de divulgació 
(Vídeo Tranxènia,...)

Comissió de compres: Fa una compra anual d'oli, arrós i pasta.
– Es considera que la comissió està encallada. Per a sortir del forat es va proposar a algú que 

encara no ha començat a liderar la comissió: Jordi de la Manduca
No s'ha pogut fer la valoració de la compra de l'oli.
S'ha proposat actualitzar el llistat de proveïdors. S'informa que un grup de persones motivades per 
l'agroecologia ajudaran a fer aquesta actualització.
Van dur representants de la comissió a la Repera (del grup de Dones de Maslluí).

Comissió d'informàtica: 
– Projecte: funció de gestió comandes penjada a web ecoconsum/comandes/ amb funció de 

recopilatori de proveïdors.
Pàgina web: s'està fent una actualització cap a un llenguatge de programació dinàmic (joomla). Cap 
a finals d'any segurament es podrà tenir acabada. I al setembre, a la següent reunió d'ecoconsum es 
podrà explicar com es va avançant. Es demana que els grups de consum informin a la comissió 
d'informàtica sobre necessitats que els agradaria que s'incloguin a la nova web.



Comissió internes:
– Subvencions: la Carme del Brot les gestionarà. Es demana que fem orelles per cercar 

convocatòries. Servirien per a ajudar al moviment de coordinació a ser més eficient; a derivar 
recursos de l'administració cap a l'agroecologia, i a generar un lloc de treball que podria ser 
membre d'algun grup de consum. Tenir alliberats que es contractin amb les subvencions pot 
generar certes tensions i es proposa que es dediquin a projectes concrets; tot i així es reconeix 
que demanar-los que assumeixin algunes responsabilitats que ara es fan de manera voluntària és 
molt temptador.

Convocatòries de les assemblees.
Organitzar la trobada d'Ecoviure (ja s'ha parlat abans).
La tresoreria la gestiona la Joana. Passarà l'estat de comptes i recordarà el cobrament de la quota als 
grups que encara no han pagat la del 2008.

Canvis als estatuts: cal canviar l'adreça d'Ecoconsum perquè el local social de Germinal Sants, que 
és actualment el local social d'Ecoconsum, ha canviat. També cal canviar els càrrecs perquè en Jep 
ha demanat que es faci una renovació. Es proposa a l'Oriol i al Miquel com a presi i secre, tot i 
recordar que Ecoconsum funciona assambleariament i que els càrrecs són simbòlics i per imperatiu 
legal.

Fiare: Es convida als consumidors dels grups d'Ecoconsum que es facin socis de Fiare amb 300 €. i 
que els grups de consum es facin socis (600€). Es pot informar via web o a l'oficina al barri de 
gràcia.
Es decideix que Ecoconsum faci l'aportació de 600 € per fer-se soci de Fiare. Aquesta aportació es 
farà quan hi hagi fons disponibles.

La propera reunió d'Ecoconsum serà el 26 de setembre a les 10:00 a Sant Feliu de Guíxols. La 
Manduca serà l'amfitriona.


