
 
 
 

ASSEMBLEA MENSUAL CAN PUJADES 
11 de gener de 2022 

 
 

Assisteixen: AnaM, Anabel, Ània, Bart, Claudia, Gisela, Henk, Jordi, Marta, Salva, Zaira i AnnaB 
Excusen assistència: AnnaA, Can Tonada, Ca la Paki, Mariela, Nathalie i Nico 
 
 
1. LOCAL NOU. MERCAT 
 
El proper dia 19 es farà una visita al mercat per tal de conèixer l’espai a fons i veure quines són 
les nostres necessitats. Es mirarà de tenir una proposta de funcionament el proper mes. Hi ha 
un grup de treball format per: Isa, Franco, Nico, Bart, Erik i Salva (disculpes si ens deixem a 
algú!). 
 
El dia 22 es reuneix la ACMV per presentar la proposta del projecte de gestió i realitzar grups de 
treball pels aspectes pendents de definir referents a la governança de l’espai. Per part nostra, 
cal: i) una presentació i memòria de Can Pujades; ii) la nostra proposta de gestió. (Jordi). 
 
 
2. INFORMACIONS DE LES COMISSIONS 
 
a) Administració: tenim la baixa com a soci del Joachim Englert i una expressió d’interès per ser 
socis de la Claire&co. 
 
b) Esdeveniments i comunicació: es demana la possibilitat d’actualitzar el llistat del google 
groups i demanar a la gent d’informàtica tenir seguretat en els accessos a les nostres eines de 
comunicació. La Nati va esborrar el fitxer de gestió de la Fira (que hem recuperat!) però no 
tenim garantia de que no torni a passar. Cal que tothom que participi en l’organització de la Fira 
pugui tenir accés sense restriccions als fitxers. Proposem també elaborar un document amb el 
llistat de les nostres eines (mails, xats, grups, etc.) amb la finalitat de que ho sapiguem tots i de 
tenir més transparència. (Jordi-AnnaB). 
 
Com a esdeveniment, Loxarel ens ha ofert una visita a les seves caves Loxarel (Masia Can Mayol, 
Vilobí del Panadés) que mirarem d’organitzar cap a la primavera (Bart). 
 
La Fira d’enguany serà el dia 8 de maig i comentem la qüestió de a quin espai es farà, si es que 
no es pot fer a la placeta del Civic si encara està en obres. Cal parlar amb l’Ajuntament (no m’ha 
quedat clar qui ho fa això). 
 
c) Consum: a partir d’ara les comandes del proveïdor Caves Loxarel les portarà el Bart. 
 
d) Hort: el projecte de l’Aula Ambiental amb l’escola Nabí tira endevant. Els alumnes (d’uns 11-
12 anys) hi anirien els divendres a fer algunes activitats que ja tenen pensades (observació 
d’ocells, etc.). Ja tenen el seu bancal reservat  (Anabel, LauraT, Salva i qui més s’hi vulgui 
apuntar). 
 

https://www.loxarel.com/


Per altra banda, s’ha demanat a l’Ajuntament que reparin la caseta on hi ha un problema 
d’aigua. 
 
e) Germinador: arrenca el projecte del mercat de planter i llavor. Al febrer s’obriria a l’aplicació 
per poder fer les comandes, que s’entregarien a la Fira del mes de maig. (Ània, David, Salva) 
 
 
Vallvidrera, gener de 2022 
 
 
 
 
 
 


