ASSEMBLEA MENSUAL CAN PUJADES
1 de març de 2022
Assisteixen: AnaM, Anabel, Bart, Betta, Claudia, Henk, Jordi, Nathalie, Natividad, Salva, i AnnaB
Excusen assistència: Ània, GiselaN, Juanjo, LauraT,Mariela, Marta i Zaira
1. ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior sense esmenes.
2. VISITA A LA RURAL
Comentem la visita a la Rural del 26 de febrer, que va ser molt agradable. Com a resultat, hem
decidit organitzar puntualment una brigada “Can Pujades” per fer feines als camps de la Rural,
feines on es necessiten moltes mans. Nico.
3. RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE EL DIA DE L’ASSEMBLEA
Hi ha un empat en número de cv’s per celebrar les assemblees o bé en dimarts a les 7pm o bé
en dijous a les 6,30pm. Discutim la possibilitat d’alternar els dies, però veiem que potser els
dijous no es el millor dia ja que coincideix amb el dia de repartiment. Decidim dons mantenir-ho
en dimarts.
Comentem també l’assistència a les assemblees i constatem que hi assisteixen el nucli dur dels
cv’s. Malgrat això, veiem que quan es fan activitats com la visita a la Rural o l’assemblea anual,
la participació es alta. Parlem de la possibilitat de fer-les més atractives, potser fent unes
cerveses o un tastet o alguna cosa més festiva, el mateix dia de l’assemblea. Mirar si es pot fer a
partir de que tinguem disponibilitat al Mercat.
Sobre el lloc per les assemblees presencials a partir d’ara, comentem també la possibilitat de
fer-les al Mercat. Explorarem la possibilitat demanant disponibilitat d’espais. Clàudia.
4. APORTACIÓ SOLIDARIA PER UCRAÏNA
A proposta d’un soci de la cooperativa, es comenta la possibilitat de fer una aportació
monetària per Ucraïna. Li donem unes quantes voltes i ens sorgeixen dubtes de caire diferent:
no creiem que sigui el moment d’enviar diners; malgrat la duríssima situació que estàn visquent,
hi ha altres conflictes al món en els que no hem actuat com a coop; hi ha diferentes sensibilitats
dins de la coop en les preferències d’ajudar a uns o d’ altres conflictes, etc. Decidim per tant
que no actuarem com a cooperativa, que les nostres aportacions queden circumscrites a les
activitats relacionades amb la cooperativa i l’agroecologia. Aprofitarem dons els canals i punts
de recollida que hi ha al barri per entregar individualment les nostres aportacions solidàries per
Ucraïna. El proper dijous, dia del nostre repartiment, compartirem l’espai amb un dels punts de
recollida.
1. INFORMACIONS DE LES COMISSIONS
a) Administració: durant aquest proper mes, descomptarem del moneder la quota anual de 25€
de cada soci/a.

Seguretat informàtica: el Jordi està treballant amb la gent d’informàtica per tal de donar més
seguretat al nostre sistema en general. A partir d’ara seràn la gent d’informàtica que
controlaràn les altres i les baixes, per assegurar els punts d’entrada, que són els usuaris de
l’aixada i els usuaris del googlegroup. Jordi.
b) Esdeveniments i comunicació: seguim endevant amb l’organització de la Fira i hem fet
reunions de la subcomisió d’imatge i comunicació i ens hem reunit amb la gent d’Arran de
Terra. Hem fet una pluja d’idees per decidir el lema de la Fira, i ens agrada “Fira Agrícola de
Collserola. Cuidem el nostre entorn, fem xarxa local”, que proposem a l’assemblea i s’accepta.
Pel que fa a les activitats, hem proposat fer un speaker corner a l’aire lliure on es puguin anar
succeïnt les diferentes presentacions, més curtes i més dinàmiques. (a l’estil del que va fer la
Rural l’any passat). Per altra banda, proposem fer un tast de vins i de productes de Collserola,
uns platillos de senglar per exemple. Ens reunirem amb la gent de Collserola Pagesa per
concretar.
Pel que fa a la imatge gràfica, l’Alejandra (que es pintora!) ens proposa fer alguna cosa a mà,
basada en el logo de Can Pujades. I desenvolupar-la també pel cartell. Ho coordinaràn
l’Alejandra i la Mariela. L’Alejandra ens fa una proposta de cartell que ens agrada moltíssim i
que us adjunto l’enllaç al drive, tenint present que encara no està acabat.
https://drive.google.com/drive/folders/1vDMB3Y8sjVxh2RY6SNPOAwFuBXf7WUi0?usp=sharing
Informem de la reunió amb Arran de Terra, que ens proposen el.laborar entre tothom un mapa
de projectes de Collaserola, amb un sistema de xinxetes o alguna cosa així i els demanem que
s’encarreguin ells de gestionar els continguts de l’speaker corner.
Ens proposen també, però fora de la Fira, la possibilitat de fer una jornada amb la gent que
tenen horts d’autoconscum a Collserola. (septembre-octubre?)
c) Germinador: comentem l’estat de diferents projectes de la coop.
Mercat de llavor i planter: farem una primera prova pilot amb llavor de Les Refardes i planter de
La Rural, podent demanar-ho a través del nostre aplicatiu. El planter s’entregaria la primera
quinzena d’abril. Hem el.laborat una enquesta sobre els horts d’autoconsum -que properament us
enviarem- i que pretén fer una fotografia de la realitat dels horts dins de la coop. Aquesta enquesta
es podria ampliar a altres colectius de cara a la jornada d’horts d’autoconsum, on nosaltres hi
presentariem les nostres conclusions. Ània, Salva i AnnaB.
Informació de la reunió amb el Parc de Collserola: el Salva ens informa de la reunió amb el parc i
diferentes iniciatives: i) projecte de la Manuela per fer flor autòctona, possibilitat de lligar-ho amb el
cementiri de Roques Blanques i la gent de Mel i Vida. ii) recuperar la festa de la carbonera (als anys
50 es van fer les últimes carboneres a Collserola). iii) Pla de pastures: a l’abril porten ja un ramat de
150 cabres al barri del Notari d’Horta i estaràn allà dos mesos; es faràn dos nous coberts pels
ramats, un a Can Borrell a Sant Cugat i un altre a la Vall de Sant Just, junt amb una formatgeria.
iv) Arran de Terra té un postgrau de dinamització agroecològica i demanen propostes pels projectes
dels alumnes. Sembla que hi ha dos alumnes que els agrada el projecte del mercat i la cuina. LauraT,
Nico.

Vallvidrera, març de 2022

