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4. PROPOSTES JOAN
5. AUTÒNOMS ECOXARXA
6. DEBAT SOBRE LA PLANTA DE BIOMASSA

1. La Raquel i la Mª Josep, es comprometen a crear-lo i gestionar-lo de moment. Es comenta 
que podria ser una tasca rotativa, entre les persones que tinguin internet.

2. Començem una roda on cada u exposa el seu projecte:
- Jon.- parla de fer que els diferents projectes es comuniquin entre ells. El seu es el d'horta 
ecològica, que ja ha començat a treballar. Ja te un estudi de m2 i diferents coses a plantar.
- Joan R.- també te un hort i ja el fa anar, el posa a disposicio del grup. També te material 
d'obra i eines per treballar amb animals que també posa a disposicio del grup.
- Xevi.- També te eines d'animals i pot col·laborar.
- Patri.- També li agradaria estar involucrada amb l'horta ecológica. Tindria un taller de 
teatre i arts varies. Ella duria la part de ressolucio de conflictes en la convivència.
- Sergi.- Podria encarregarse de totes les reformes que es necessitin a la casa, tant de 
fusteria, com encofratge, sostres, reformes, estructures... També formaria part en la gestio de 
l'aviram.
- Mª Josep.- Li agradaria treballar amb els animals, cuidar-los, donar-los menjar, etc...
- Pere Artacho.- (que no hi era, pero en Xevi va parlar en el seu nom) es paleta de sempre i 
tambe podria treballar en la reconstruccio de qualsevol finca.
- Joan F.- per resumir, ja que va llegir un escrit, li agradaria tenir un ramat de xais i es posara 
a apendre'n. També pot ajudar en la reconstrucció, l'horta, en el jardi de plantes medicinals i 
estar-se amb els mes menuts i apende d'ells. O sigui, una mica de tot.
- Raquel.- (juntament amb l'Alfonsina) Treballarien per disposar, d'un espai de criança per a 
nens/es, fent diferents activitats lúdiques, això es podria compaginar amb treballs en totes 
les altres ativitats del grup, portant els nenes i ensenyar-los aquest estil de vida. A més, 
s'encarregarien de crear un petot jardi d'herbes i plantes  medicinals i a crear tot tipus 
d'unguents, xarops i ajudar a no tenir que fer servir la sanitat publica. O sigui crer una mena 
de dispensari medic alternatiu. També estan diposades a coordinar el tema dels menjars 
comunitaris dins la casa.
- Joan.- Tallers d'autogestio personal, camí del sentit universal, cultiu personal. Tallers de 
tai-chi, massatges, etc... tot el que tingui a veure amb el treball intern de les persones. 
Educació emocional.
- Segun.- Vol construir un forn de pa i fer-ne.
- Un projecte global (entre tots).- Generar energia!!!

3. La sortida que van fer no va ser masssa productiva. Es va obrir un debat sobre si s'ha d'anar 
a parlar ja amb algun propietari o no. Es decideix que es farà un primer contacte, nomès 
comentant que hi ha un projecte en marxa iq ue s'estan mirant varies opcions de cases o 
masos diferents, es deixara que el propietari ens digui si li agrada la idea o no. En Joan R. I 
en Sergi aniran a veure en Torres. En Marc anirà a veure en Botei.

4. En Joan comenta que com a proposta interessant, seria la d'oferir serveis a la gent de fora del 
NL o de l'Ecoxarxa. Faria debats passant el dia a la muntanya, fins i tot acampar, per anar 
fent-nos a la ideia. Interactuar entre les persones. Proposa fer una xerrada sobre salut, coneix 
diferents metges i els portara. La setmana vinent ens dira quan i farem cartells i una cafeta. 



En Jon fa un incís en aquest punt i comenta que estaria molt be, anar a fer una visita a les 
diferents cases autogestionades que hi han a La Garrotxa, concretament a Lliurona, tothom 
hi esta d'acrod, ens dira quan. En Xevi afegeix que a Can Masdeu hi han horaris de visita, ho 
mirarà i ens dira quan hi podriem anar tambe. En Sergi comenta que es fara una excursio a 
Marinaleda, es proposa d'anar'hi.

5. La Patri esta fent una llista de persones que els agradaria aprofunditzar mes en aquest tema i 
preparar una xerrada informativa sobre els autonoms de la Cooperativa. Tothom que hi esta 
interessat s'hi apunta.

6. Es fa un petit debat sobre què es i per què es fa servir.


