Can Pujades | Acta asamblea
Data:

14/12/2021

Asistents:

Henk, anna b, ana masfe, Anna A, Zaira, Claudia, Bart, Anabel,
Jordi Garreta, Salva, Nathalie

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

2. Altes i baixes
3. Informe de cada comissió
4. on farem les assemblees?
5. torns repartiment dia de reis

Temes tractats
1. Lectura i aprobació de l'acta anterior
Acta aprovada.

2. Altes i baixes
Baixes: Andrea Oleart, Laia Romero amb interès però no sap com
implicar-se, Anna Masfe quedarà amb ella a l’hort
Nuria Coll baixa per manca de compromís
Nous Alex

3.On fem assemblees?
Demanarem espai al mercat cultural. No podem fer repartiment però comissió de
vincles farà la petició.
Assembla el 11 de gener!
Surt el tema de la logística de com fer les cistelles en el nou espai, que fins set
no podrem. L’espia cuina queda molt limitat per fer la distribució. S’ha’anat a
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visitar i fer una proposta a les altres entitats de l’associació mercat cultural..està
el tema molt verd. Qui pensarà això? Comissió isabel frano i nico que van
treballar la proposta de cuina i espais a veure si ens pot fer una proposta de com
fer la distribució, que serà per força un altre model.
Hem de valorar què és el fonamental.
Amb ass de mas guimbau havíem parlat d’estar un any, ara fa l’any..no hi ha
friccions..però hem de parlar, igual mirar si ens podem quedar indefinidament?
Anem pas a pas, farem un mongràfic en el futur proper, despres de que comissió
faci primera vsloració..
Bart es posa a comissió espai

4.Repartiment 6 de gener
S’anula la comanda del 6 de gener

5.Comissions
Admin:
Hi ha hagut un pollastre- Jordi va fer una prova amb un banc comunitari
búlgar, que hi va fer servi mentre no es podia entrar a caixa d’enginyersr –hi
ha un compte paral·lel amb un 400 euros. El compte de la caixa d’enginyers
poden entrar jordi Garreta i Anna Masfe, han de fer moviments perquè el
Henk com a president pugui entrar.
Mentre que hi va haver problemes de bancs, es va funcionar amb la caixa
vermella (cash) hi havia 1200 euros, ara queden 73 euros. Betta es queda la
gestió de caixa vermella i cobrar quotes.
Conveni catalitzadora- jordi ha enviat la primera proposta de conveni amb la
catalitzadora, el que la reunió per aquest conveni serà el dia 18. Si algú s’ho
pot mirar d’aquí a divendres i donar la seva opinió.
Estaran Zaira, Anna Anglí, Laura Tey, Erik Hobbelink, Jordi Garreta, Salva
Henk.
Hort:
Aquest any es vol fer una inversió a l’hort amb eines- Es demanen 200 euros
per eines per reis
Demana Nathalie si poden deixar un remolc darrera de la caseta de l’hort, la
deixarien a disposició de la gent que la necessiti. Es traspassa a assembles
d’hort, miraran les mides etc
L’ajuntament no deixa que huna part de l’hort de dalt sigui de l’escola nabi
Esdeveniments:
Amb el tema de les obres del centre cívic, sorgeix la pregunta de si es podrà
fer la fira, per si s’ha de fer a la pl pep ventura (la de dalt). Hi ha informació
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sobre les obres? La placa de baix estarà disponible? Sembla que les obres
son menors (temes mecànics) s’ha de veure i/o redimensionar, i per altre
banda veure si podem fer la fira dins del mercat cultural
Germinador:
Ramaderia: s’està fent el pla pastures de Collserola, s’ha contactat amb la
persona que ho redacta per ensenyar el projecte de ra i fundació pau costa.
Projecte flors, hi havia un garden a sant just, avui solar a concurs, pot ser un
espai per fer el projecte de les flors.
Ania i David faran mercat planter i llavor cara a la fira, buscar proveïdors cara
a lafira, molaria que can Pujades fes planter per distribuir, amb l’aplicació de
l’aixada pel planter i la llavors.l’aplicació s’obrirà a finals de genere, es
passarà a la xarxa d’horts perquè recollissin el planter a la fira agrícola.
Larural fara una presentació a casa orlandai ecoxarxa de sarrià, i per veure si
poden vendre cistelles a sarrià, ja que mercat 2.0 estaà en standby.
Aula ambiental.
Préstec de llavors amb la biblioteca, escoles i Damià gibernet, i la
compostadora ja funciona, porten a co per fer la darrera maduració del
compost. Les concessions dels horts del avis estan caducades des de 2018.
De gener a juny Nabí voldria tenir un bancal a l’hort de can pujades i ajudar a
l’hort comunitari ja que no es deixen les parcel·les de dalt. Treballaran també
la temàtica de la bassa a l’hort de can pujades. No hi haurà cap ajuda de
l’ajuntament, però si no molesten ja és prou ;).
Es proposa que ocupin sense permís la part de l’hort de dalt que està
abandonada..ja que només queden 2 avis que plantin....es proposa que CP
netegi aquestes parcel·les i s’okupin aquestes terres. Però la directori de Nabí
no assumeix la okupació.
Seguim parlant amb nabí perquè entrin, des de can pujades treballem el
triangle comencem.
Igualment se’ls oferirà un bancal de cp l’ultim. (28 o 29?)
Altres: demà hi ha una jornada PATT feta des de la Catalitzadora i arran de
terra per muntar un obrador compartit a Collserola, esteu
convidadissimes!!!!!!
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