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Can Pujades | Acta asamblea
 
 

Data:  04/05/2021

Asistents: 

Nicolas, Nati, Anabel, Anna Masferrer, Isa, joan í Tura, Salva, Henk, 
Susana, Rut Gomez, Zaira, Karel, Laura Tey, Mariela
Claudia, Jordi, Ester, Xavi, Marta, rut julià i xx

 

Ordre del dia:  

 

Temes tractats 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

 

Nouvinguts: 

Tura i joan 

 

Acta anterior aprovada 
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Can Pujades | Acta asamblea 

04/05/2021 

 

Nicolas, Nati, Anabel, Anna Masferrer, Isa, joan í Tura, Salva, Henk, 
Susana, Rut Gomez, Zaira, Karel, Laura Tey, Mariela i Bruno, Anna Anglí, 
Claudia, Jordi, Ester, Xavi, Marta, rut julià i xx 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
 
2. Altes i baixes       
 
3. Informe de cada comissió 
 
3.1  Proposta per part del germinador de presentació a la subvenció 
impulsem el que fas 
 
4. Torn obert de paraula 

Lectura i aprovació de l'acta anterior 

APROVADA 

 

 Pàgina 1 

 

Nicolas, Nati, Anabel, Anna Masferrer, Isa, joan í Tura, Salva, Henk, 
i Bruno, Anna Anglí, 

3.1  Proposta per part del germinador de presentació a la subvenció 
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Altes i baixes: 

Anna recoder cv43 anna colleman que ha tornat i Buria alzina

3 altres i una baixa: Laura Batlle i una altre en qüestió maria pechova,. Ara som 56, 56 de 
consumS’incorpora tirada de l florestina 

- Comunicació i xarxes: aquesta setmana estem a saco amb el cofunding i la fira, 
plisretwitwgar. 

Fira: divendres primer acte al centre cívic es presenta alimentem Collserola divendres dia 7 capacitat 
per a 30 persones a les 19h  

Fira. Diumenge. Aquesta setmana es tanca tot, dijous es fara el repsrtiment i comissió 
esdeveniments deixarà cartells. L’espai serà distanciat, hi ha 1
ruralitzem, del penedes, l’associació Collserola pagesa, la natatalie i el Frank amb la foodtruck. 
Necessitem presnecia a les taules.

 

 
 
 

2. Altes i baixes: 

Donem la benvinguda a Tura I Joan, per la primera assemblea
 
Hi ha tres altes: 

Anna recoder cv43 anna colleman que ha tornat i N

i una baixa: Laura Batlle i una altre en qüestió maria pechova,. Ara som 56, 56 de consum

 
 
 

3. Informe de cada comissió
 

a. Proposta especial Germinador

Des de germinador es va acordar presentar un dels projectes a la subvenció impulsem el 
que fas, per fer un estudi sobre fer un obrador compartit a Collserola, pel que serivaria 
una persona assalariada per a fer aquesta tasca. La subvenció pot arribar a 20.000 
es subvencions el 80% i hauríem de trobar 4000 euros. Es començaria a final d’any i es 
desenvoluparia al 2022. 
persona per a fer . La paperassa l’ha feta la Zaira amb la Marta Ruiz (sòcia de pr
suport del Jordi. El projecte es un estudi de viabilitat per a obrir un obrador polivalent 
per donar sortida als excedents de la petita pagesia a Collserola i també per a fomentar 
l’autoocupació, per a fer pa, conserva deshidratats etc. Aquest a
mundial de l’alimentació a Barna
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Anna recoder cv43 anna colleman que ha tornat i Buria alzina 

3 altres i una baixa: Laura Batlle i una altre en qüestió maria pechova,. Ara som 56, 56 de 
consumS’incorpora tirada de l florestina  

Comunicació i xarxes: aquesta setmana estem a saco amb el cofunding i la fira, 

al centre cívic es presenta alimentem Collserola divendres dia 7 capacitat 

Fira. Diumenge. Aquesta setmana es tanca tot, dijous es fara el repsrtiment i comissió 
esdeveniments deixarà cartells. L’espai serà distanciat, hi ha 12 taules de gent nova amb ganes de 
ruralitzem, del penedes, l’associació Collserola pagesa, la natatalie i el Frank amb la foodtruck. 
Necessitem presnecia a les taules. 

Donem la benvinguda a Tura I Joan, per la primera assemblea 

anna colleman que ha tornat i Nuria alzina 

i una baixa: Laura Batlle i una altre en qüestió maria pechova,. Ara som 56, 56 de consum

Informe de cada comissió 

Proposta especial Germinador 

de germinador es va acordar presentar un dels projectes a la subvenció impulsem el 
que fas, per fer un estudi sobre fer un obrador compartit a Collserola, pel que serivaria 
una persona assalariada per a fer aquesta tasca. La subvenció pot arribar a 20.000 
es subvencions el 80% i hauríem de trobar 4000 euros. Es començaria a final d’any i es 
desenvoluparia al 2022. S’haurà de buscar una associació que pugui contractar la 
persona per a fer . La paperassa l’ha feta la Zaira amb la Marta Ruiz (sòcia de pr
suport del Jordi. El projecte es un estudi de viabilitat per a obrir un obrador polivalent 
per donar sortida als excedents de la petita pagesia a Collserola i també per a fomentar 
l’autoocupació, per a fer pa, conserva deshidratats etc. Aquest any es el de la capitalitat 
mundial de l’alimentació a Barnacelona i les subvencions estan augmentant

 

 Pàgina 2 

3 altres i una baixa: Laura Batlle i una altre en qüestió maria pechova,. Ara som 56, 56 de 

Comunicació i xarxes: aquesta setmana estem a saco amb el cofunding i la fira, 

al centre cívic es presenta alimentem Collserola divendres dia 7 capacitat 

Fira. Diumenge. Aquesta setmana es tanca tot, dijous es fara el repsrtiment i comissió 
2 taules de gent nova amb ganes de 

ruralitzem, del penedes, l’associació Collserola pagesa, la natatalie i el Frank amb la foodtruck. 

i una baixa: Laura Batlle i una altre en qüestió maria pechova,. Ara som 56, 56 de consum 

de germinador es va acordar presentar un dels projectes a la subvenció impulsem el 
que fas, per fer un estudi sobre fer un obrador compartit a Collserola, pel que serivaria 
una persona assalariada per a fer aquesta tasca. La subvenció pot arribar a 20.000 euros 
es subvencions el 80% i hauríem de trobar 4000 euros. Es començaria a final d’any i es 

de buscar una associació que pugui contractar la 
persona per a fer . La paperassa l’ha feta la Zaira amb la Marta Ruiz (sòcia de projectes) i 
suport del Jordi. El projecte es un estudi de viabilitat per a obrir un obrador polivalent 
per donar sortida als excedents de la petita pagesia a Collserola i també per a fomentar 

ny es el de la capitalitat 
augmentant. Si surt 
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podria ser prorrogable 3 anys mes.
surten molts projectes i ens costa tirar
proposta es que can pujades doni suport a la subvenció amb la condició que no tingui 
cost econòmic per a can pujades.pot servir també de punt de partida pels projectes del 
mercat.  
 

 
 

b. Administració

 
 

Socis amics: sorgeix la pregunta de si els socis amics tenen dret a veu i a vot durant les 
assemblees. 
En general s’entén que els socis amics 
manera que segueixen pagant 
no venen). S’haurà de canvia
 
 

c. ProveÏdors: 

Riet vell es troba a grans 
seguir comprant? Bueno de fet nosaltres tenim millor preu (per cènt
esta fumuda i ha de buscar com col·locar el producte. l’important és com es produeix i en 
quines condicions o la comercialització: proposta de fixar
tècniques de producció. Igualment millor que busquem p
La florestina farà una tirada de cervesa solidària amb la Buenos aires,  es pot incorporar a les 
comandes?- S’incorpora tirada de l

d. Germinador: Aula ambiental

Aula ambiental: no ha acabat de funcionar amb 
l’Ajuntament, però ha quedat el tema de la maquina la revolta de compostatge 
accelerat. Funciona amb 40 kg diari de residus orgànics (de l’escola) els converteix en 4 
kg de residu (se sembla al compostatge 
propagui per les xarxes per si es pot comprar. Si la maquina es queda a l’escola amb el 
suport de Can Pujades, la idea seria que aquesta màquina estigués al punt verd perquè 
la usi l’escola i veïnes. La maquina costa 10500 
ester) distribuir les tasques

 

e. Comunicació

Aquesta  setmana estem a saco amb el cofunding i la fira, 
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podria ser prorrogable 3 anys mes. Això posa en peu una qüestió del germinador, que 
surten molts projectes i ens costa tirar-los endavant per manca de temps i recursos. 
proposta es que can pujades doni suport a la subvenció amb la condició que no tingui 
cost econòmic per a can pujades.pot servir també de punt de partida pels projectes del 

Administració 

pregunta de si els socis amics tenen dret a veu i a vot durant les 

En general s’entén que els socis amics  volen ser amics de Can Pujades  per so
manera que segueixen pagant quota, però no tindran veu i vot a les assemblees (igualm
no venen). S’haurà de canviar els estatuts per canviar de “soci amic” a “amic”

 

Riet vell es troba a grans superfícies com Veritas i Condia als mateixos preus, els hem de 
seguir comprant? Bueno de fet nosaltres tenim millor preu (per cèntims). (debat). La pagesia 
esta fumuda i ha de buscar com col·locar el producte. l’important és com es produeix i en 
quines condicions o la comercialització: proposta de fixar-nos en la governança i les 
tècniques de producció. Igualment millor que busquem petits productors que 
La florestina farà una tirada de cervesa solidària amb la Buenos aires,  es pot incorporar a les 

S’incorpora tirada de la florestina  

Germinador: Aula ambiental 

Aula ambiental: no ha acabat de funcionar amb Joachim/kata i escoles, per negativa de 
l’Ajuntament, però ha quedat el tema de la maquina la revolta de compostatge 
accelerat. Funciona amb 40 kg diari de residus orgànics (de l’escola) els converteix en 4 
kg de residu (se sembla al compostatge -li falta el compostat- us animem a que es 
propagui per les xarxes per si es pot comprar. Si la maquina es queda a l’escola amb el 
suport de Can Pujades, la idea seria que aquesta màquina estigués al punt verd perquè 
la usi l’escola i veïnes. La maquina costa 10500 euros. Difusió siusplau!!!(molta feina 
ester) distribuir les tasques 

Comunicació  

setmana estem a saco amb el cofunding i la fira, SIUSPLAU  RE-TWITTEJEU!
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Això posa en peu una qüestió del germinador, que 
a de temps i recursos. LA 

proposta es que can pujades doni suport a la subvenció amb la condició que no tingui 
cost econòmic per a can pujades.pot servir també de punt de partida pels projectes del 

pregunta de si els socis amics tenen dret a veu i a vot durant les 

an Pujades  per solidaritat, de 
veu i vot a les assemblees (igualment 

“amic”. 

als mateixos preus, els hem de 
ims). (debat). La pagesia 

esta fumuda i ha de buscar com col·locar el producte. l’important és com es produeix i en 
nos en la governança i les 

etits productors que comencen . 
La florestina farà una tirada de cervesa solidària amb la Buenos aires,  es pot incorporar a les 

 

Joachim/kata i escoles, per negativa de 
l’Ajuntament, però ha quedat el tema de la maquina la revolta de compostatge 
accelerat. Funciona amb 40 kg diari de residus orgànics (de l’escola) els converteix en 4 

us animem a que es 
propagui per les xarxes per si es pot comprar. Si la maquina es queda a l’escola amb el 
suport de Can Pujades, la idea seria que aquesta màquina estigués al punt verd perquè 

euros. Difusió siusplau!!!(molta feina 

TWITTEJEU! 
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F. ESDEVENIMENTS: FIRA
 

Divendres és el  primer acte al,  centre cívic
capacitat per a 30 persones a les 19h 

La fira es Diumenge. Aquesta setmana es tanca tot, dijous es 
esdeveniments deixarà cartells. L’espai serà distanciat, hi ha 12 taules de gent nova am
ruralitzem, del penedès, l ’associació Collserola pagesa, la N
Necessitem presència a les taules.

 
 
 
 

 

Propers passos:   

S’aprova la proposta de germinador
Es canviaran els estatuts per posar de “soci amic” a “amic”
Es manté (de moment) riet vell I s’incorpora la tirada especial de la florestina
Tothom a donar suport a la compostadora i a retwitejar les comunicacions de can pujades (fira i compost)
Ens torbem divendres i diumenje a la fira agrícola de Collserola!
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F. ESDEVENIMENTS: FIRA 

centre cívic, i  es presenta Alimentem Collserola 
capacitat per a 30 persones a les 19h  

Diumenge. Aquesta setmana es tanca tot, dijous es farà el repartiment 
esdeveniments deixarà cartells. L’espai serà distanciat, hi ha 12 taules de gent nova am

sociació Collserola pagesa, la Natatalie i el Frank amb la foodtruck. 
a les taules. (hi ha un drive per emplenar, ) 

S’aprova la proposta de germinador 
estatuts per posar de “soci amic” a “amic” 

Es manté (de moment) riet vell I s’incorpora la tirada especial de la florestina 
Tothom a donar suport a la compostadora i a retwitejar les comunicacions de can pujades (fira i compost)

enje a la fira agrícola de Collserola! 
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limentem Collserola divendres dia 7 

 i comissió 
esdeveniments deixarà cartells. L’espai serà distanciat, hi ha 12 taules de gent nova amb ganes de 

atatalie i el Frank amb la foodtruck.  

Tothom a donar suport a la compostadora i a retwitejar les comunicacions de can pujades (fira i compost) 


