
Can Pujades | Acta asamblea

Data: 05/10/2021

Assistents:
Natividad, Aurora, Anna A, Nuria, Rut, Xavi, Anna Masfe, Claudia, 
Annabel, Salva, Nathalie, Esther, Betta, Zaira, Henk, David, Anya, 
Jordi, Montse; Bart, Erik, Alex, Ae, Estela, Monica, Nico

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

2. Altes i baixes

2.1_demanada de relleu de la tasca d'altes i baixes      

3. Informe de cada comissió

4. Presentació de "la catalitzadora" i subvenció per l'estudi 
d'obradors compartits

5. La qüestió de la vicepresidència

6.   Torn obert de paraula

Temes tractats

1. Lectura i aprobació de l'acta anterior

Acta aprovada.

2. Altes i baixes.

Baixes: Aderià Ariño CV38

L’Esther que ara viu a Gracia aprofita per comunicar que també deixa la Coop, dona fins al 
nadal per fer traspàs de tasques, en especial és qui fa la comunicació i xarxes, tambés està 
en esdeveniments.
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Altes: Gisela Navoni cv38 Josep Grau cv8 Georgina Curto
Betta sòcia de projectes, a l’espera que s’allliberi un CV

Tenim el cupo ple! Queda a llista d’espera l’Alex

2.1 Petició  de relleu de la tasca d'altes baixes: 

Anna Masferrer porta molts anys fent les  altes i baixes i demana relleu: Rut de ca la Paquita
agafa aquest relleu.

3. Informe de cada comissió

3.1 Administració:

- Tenim al moneder acumulats 300 euros de negatius, s’ha de tenir cura en saber 
com s’està al moneder, igualment Bruno i d’Informàtica mirarà si es pot bloquejar
el fer una comanda, també es mirarà la possibilitat de que l’aplicatiu avisi quan el
saldo està a punt d’acabar-se.

- El codi ètic es va aprovar a l’assemblea anterior, del que derivava una proposta 
de reglament de règim intern. S’ha adjuntat a la convocatòria d’assemblea

Aquí tenim el recull:

Reglament de règim intern

Article 1. Declaració de l’adhesió al L’assemblea general del dia del codi ètic de les 
associacions de Barcelona i respectar-lo i a sotmetre’s a compliment.

Article 2. Règim disciplinari de la falta de respecte al codi ètic
La Junta de l’associació proposarà a l’assemblea general apartar temporalment de 
l’associació als socis o sòcies que no respectin les pautes de conducta establertes pels 
criteris generals del codi ètic de les associacions de Barcelona

Article 3. Rehabilitació dels socis i sòcies apartats de l’associació
La Junta de l’associació farà el seguiment del procés de rehabilitació dels socis i sòcies 
apartats de l’Associació  i facilitarà eines per ala restitució de les relacions malmeses entre 
els membres  de l’associació.

Article 4. Incorporació dels socis i sòcies apartats de l’associació 
La Junta de l’associació proposarà a l’assemblea general la incorporació d’un socia o sòcia 
apartat o apartada temporalment de l’associació  quan s’hagin restituït les relacions entre 
els membres de de l’associació.
L’assemblea general ha d’acceptar per unanimitat la incorporació del soci o sòcia

Reglament de règim intern aprovat  
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3.2: Proposta de la comissió de cures

La comissió de cures ha fet una proposta d’acompanyament des del treball de processos, 
arran del l’experiència que hem tingut d’apartar a  una sòcia de la coop, i que es va aprovar 
a l’assemblea de juliol.

Aquest acompanyament el farà la Monica, sòcia de la coop,. Se li fan preguntes sobre el 
procés. A grans trets es tracta de veure el conflicte com oportunitat per a veure quines 
dinàmiques s’estableixen en els grups, on es treballa les tres dimensions del conflicte 
(intrapersonal/ relacional/grupal) (per a més concreció llegir la proposta de la comissió de 
cures)

Es proposa que les sòcies i socis que ho desitgin s’apuntin a fer uns sessió individual, el 
resultat de totes portarà a fer una diagnosi del grup.
D’allà es passaria a sessions en petits grups i/ o amb la totalitat del grup.

En aquest punt sorgeix la pregunta de si quest procés és intern a nivell de l’associació o té 
per objectiu la restitució de la sòcia apartada.

S’acaba parlant de procés paral·lel, que el tema de treballar la restitució d’aquesta sòcia és 
en funció de la diagnosi de grup que s’hagi manifest. També s’anota que aquest any i pico 
de confinaments ha estat estrany i que evidentment porta seqüeles.

Així que es convida a qui vulgui a participar d’aquest espai de treball de processos, per a 
més informació es pot contactar amb la comissió de cures---

Propers passos:  

Apuntar-se al procés (comissió cures passarà un excel) i des de cures es farà un 
seguiment a les sòcies per veure si volen participar o no del procés.
Aclariments: aquest és un procés sense retorn econòmic, hi fa la Monica per aportar la 
seva expertesa a l’associació

Es demana permís per (sense parlar de noms ni de la organització) fer servir el cas com a 
estudi de cas en la seva formació de treball de processos. S’accepta.

3.3 Germinador:

Amb la catalitzadora faltaran mans per al germinador, s’aprofita a fer una crida a les sòcies i
socis que no formin part de cap comissió que s’apuntin al germinador.

Pastures: De moment apuntar que després d’anys lluitant pel tema de la ramaderia 
extensiva, desde el Parc de Collserola (PNSC) s’està licitant un pla de pastures per a 
Collserola, i això és en part una victòria! 
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Compost comunitari i aula ambiental: L’accelaradora de compost ja és una realitat a l’escola
Nabi, es veurà també la implicació de Xipres, pel que ja hi ha una relació amb les escoles, 
fet que ens porta al tema de l’aula ambiental, que s’ha de veure si serà a l’hort de can 
pujades a les escoles..es necessiten mans pel projecte aula ambiental

Mercat Cultural.
S’anuncia l’endarreriment de la gestió cívica del mercat, que s’iniciarà al setembre del 2022,
s’aprofita per recordar que hi tenim projecte des de el Germinador com el mercat 2.0 i 
Cuina’m que poden ser un revulsiu per a CP!

3.4 Esdeveniments:

En el marc de la capitalitat de l’alimentació Sostenible de Barcelona, dissabte 23 d’octubre 
es realitzarà una visita guiada a l’hort de can Pujades

La comissió també organitzarà una visita a Can Ferriol amb la rural, fruit dela partcicpació 
que vam tenir al crowfunding.

4.  Presentació de "la catalitzadora" i subvenció per 
l'estudi d'obradors compartits 

Com ja es va explicar, un dels projectes que es volia impulsar des del Germinador és la 
creació d’un Obrador Compartit Polivalent a Collserola, vam tenir el debat de la subvenció 
Impulsem el que fas, pel que es va consensuar al maig la creació d’una nova associació per
a dur a terme projectes de caire professionalitzador. Així que es presenta la Catalitzadora, 
projectes per la transformació ecosocial de Collserola. Aquesta Associació la formen Nico, 
Laura Tey, Anna Anglí, Zaira arlandi i Erik Hobbelink  i s’ha aconseguit la subvenció 
d’Impulsem el que fas de 11.000 euros , pel que s’ha de reformular part del projecte d’aqui a
desembre. 
La Catalitzadora ja camina!
Ara queda fer el conveni de col·laboració amb Can Pujades, tenint l’ajuda de Som gestió. 
Salva Ferran serà l’enllaç entre la CP i la Catalitzadora

5. La qüestió de la vicepresidència

Donat Que Nati està apartada de la coop, necessitem una vicepresidència. Com enguany 
s’havia presentat Anna Anglí i no hi ha altres candidatures, Anna Anglí és la Nova 
Vicepresidenta de Can Pujades

6. Torn obert de paraula

La qüestió del local.

 Hem tingut queixes de l’ass. de veïns per com deixem el local, per una part s’apel·la a la 
responsabilitat individual i col·lectiva i per altre s’ha de protocol·litzar el tema de la neteja.
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Es recorda que per venir a buscar producte fresc es pot fer màxim 48h després del dia de 
recollida.

Quan un equip de repartiment arribi, es mirarà si hi ha restes de la setmana anterior i a no 
ser que es tracti de coses que no embruten i/o es podreixen estil cerveses, el llançarà el 
menjar que s’hagi abandonat (estem parlant de una setmana ja es abandó)

Igualment si algú  va a recollir les seva comanda en diumenge o dilluns com a màxim tard si
veu que hi ha socis que s’han deixat menjar es pot avisar via Signal que ho vinguin a 
recollir, sinó el dijous es llançarà/regalarà.

Necessitat d’escriure això via protocol i penjar-ho al local, algun/a voluntari/a?

ASSEMBLEA ANUAL I DINAR DE GERMANOR

At last but not least, el primer cap de setmana celebrarem l’assemblea anual amb dinar de 
germanor, és molt important que assistim totes les sòcies que puguem i es veu que és un 
moment clau perquè les noves  i no tan noves incorporacions comencin a formar part 
d’alguna comissió.

Es necessita un equip per organitzar aquesta assemblea anual.
Igualment per tal de que hi siguem el major nombre possible, en aquest enllaç del doodle 
podeu votar si l’assemblea anual serà en dissabte 5 o diumenge 6 de novembre.

Es pot votar fins al 31 d’octubre.

https://doodle.com/poll/fgsvb27gqbfii5g5?utm_source=poll&utm_medium=link

Salut i agroecologia!!

Can Pujades | Acta Asamblea: 5 octubre 2021 Pàgina 5

https://doodle.com/poll/fgsvb27gqbfii5g5?utm_source=poll&utm_medium=link

	
	Temes tractats
	5. La qüestió de la vicepresidència
	6. Torn obert de paraula


