
Can Pujades | Acta asamblea

Data: 01/06/2021

Asistents:

Aurora i Nati, Nati Ramos, Jordi, Salva, Juanjo, Henk, Erik, 
Fiorella, Ania i David, Anabel, Zaira, Claudia, Mariela, Xavi, 
Nathalie, Anna Masferrer, Carla, Laura, Anna Anglí.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

2. Altes i baixes    

3. Crowfunding La Rural  

4. Informe de cada comissió

5.  Dinar retrobament al hort / Asamblea presencial

4. Torn obert de paraula

Temes tractats

1.Lectura i aprovació de l’acta anterior

APROVADA

A partir d’ara la tasca de recollir l’acta estarà repartida entre l’Anna Anglí i
l’Erik. S’obre la porta a noves persones que vulguin ajudar en això.

2.Altes i baixes

Hi ha dues persones invitades a la asamblea. No son sòcies de Cpujades, 
però estan molt interessades en el projecte. Una es la Fiorella. 

Hi ha un altre persona que vol entrar com a sòcia/amiga perquè vol entrar 
al hort. Esta invitada a ser amiga de Cpujades, i més endavant potser 
s’apunta a consum. 
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Ara mateix estem bastant escasses de places lliures.

Altes:
cv 22 Can Tonada
cv 34 Nuria alzina
cv 46 Ania i David

L’Ania i David es presenten; son gent del barri amb ganes de consumir de 
proximitat i participar en les activitats de la cooperativa. Els hi sembla 
molt interessant el projecte en general i estan molt animades a participar i
compartir. 

Baixes:
cv 46 es una baixa i ha donat pas a l’Ania i al David. 

3.Crowfunding La Rural

La Rural està en un procés de crowfunding per tirar endavant el seu 
projecte a Can Ferriol. Han guanyat el concurs per la gestió a llarg termini 
d’aquest espai, una masia del segle XVIII dins d’una finca de 86 hectàrees 
de boscos i camps ubicada a la vall de Can Ferriol de Collserola. Es tracta 
d’un projecte on faran un Ateneu Rural, habitatge cooperatiu i producció i 
distribució agroecològica, entre d’altres. Necessiten arribar a 15.000 € per
viabilitzar el projecte, dels quals ja han aconseguit 10.000 €, i ho estan 
fent a través de goteo.org amb un conjunt de donacions voluntàries amb 
recompenses segons el tipus d’aportació:

 20€: Visita a La Rural i pica pica.
 40€: Visita, bossa i gravat de La Rural.
 60€: Curs monogràfic de La Rural, bossa i gravat de La Rural.
 90€: Participa a la festa de cloenda pel solstici d’estiu, concert a 

l’aire lliure, barra amb begudes ètiques i sopar casolà de productes 
de La Rural. 

 140€: Inclou tot l’anterior + cistella premium (amb productes 
incloent mel de La Rural, vi de Can Calopa i oli de primera qualitat)

 300€: Sopar exclusiu per a dues persones als camps amb xefs 
d’ARAR Barcelona. Cuinaran el menjar sota terra amb una tècnica 
prehistòrica. Inclou també una bossa i una cistella petita de La 
Rural. 

 400€: Formació agroecològica per a grups. Reflexionarem sobre el 
model agroalimentari i les dificultats invisibles dels petits 
productors. 

 600€: Recompensa per a 4 persones, inclou esmorzar de pagès, 
maridatge amb vins de Can Calopa i una cistella petita de productes
de temporada. 
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 1.400 €: Inclou la última opció però per a un màxim de 10 persones.
- Vídeo: https://youtu.be/cPgkVoozcRQ 
- Més info per fer aportacions aquí: https://www.goteo.org/project/la-rural#

Hem rebut un àudio per part de l’Alfred (La Rural) animant-nos a 
participar. Tenim una relació molt bona i els hi faria molta il·lusió que 
forméssim part de la construcció del projecte. Ens farien un dia especial 
per a Cpujades, adaptant-se al format que nosaltres volguéssim: 
esmorzar, visita a la finca, etc. 

Sembla que tenim suficient tresoreria per participar amb la aportació 
de 400€ com a Cpujades. S’acorda proposar a La Rural una formació 
agroecològica com a grup i també relacionar-la amb la nostra 
activitat al hort de Cpujades. Si es possible també estaria bé que ens 
convidin a la festa. 

Es comenta que a l’hora de participar en projectes de forma col·lectiva 
com a Cpujades (goteo La Rural, cercle compostaire, etc.), es important 
demanar una mica de visibilitat (logo, per exemple) en forma d’intercanvi.

4.Informe de cada comissió

5.Comissió informàtica

Hi ha una proposta per fer un lloguer a un lloc web nou (mantenir el
canpujades.org) que surt a 100€ anuals per 3 any, total de 300€. Es
més econòmic que el que estem utilitzant ara mateix. Queda 
aprovat aquest canvi. 

Van haver-hi problemes puntuals durant les comandes de planter i 
altres incidències menors. Son problemes molt puntuals i es van 
solucionant sobre la marxa. 

El que encara no està es el control de negatius. Caldria que quan 
algú entra al portal personal per fer la comanda i no te diners al 
moneder aparegués algun text informatiu que ho indiqui i 
impossibiliti fer la comanda. Està pendent d’incorporar. Mentre no 
estigui incorporat es important recordar un control personal sobre 
aquest moneder, si no es fa molt feixuc anar avisant a les persones 
que s’obliden de mirar-ho. 

6.Comissió hort

Des de la comissió d’hort es proposa fer un nou espantaocells. El 
que hi ha ara és fruit d’un concurs que es va obrir entre 6 escoles 
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del barri, i la guanyadora va ser l’Escola Nabí. Va ser un procés molt
maco però també va representar un esforç per organitzar-lo. Ara ja 
estem al final de curs i es decideix que es millor concursar entre 
nosaltres. La idea es recollir dissenys, votar un i realitzar-lo entre 
totes al hort. Aquesta cap de setmana les persones hortelanes es 
trobaran per veure si surten idees (bases del concurs) i proposar-les
al grup.  

7.Comissió de cures

A la comissió de cures va arribar un conflicte on una persona ho va 
passar malament durant una de les activitats de Cpujades. La 
comissió s’ha reunit internament i amb les persones afectades per 
recollir diferents versions del conflicte. La comissió convoca una 
asamblea extraordinària virtual el proper 8 de juny a les 
19:30h  per tractar aquest tema i consensuar col·lectivament la 
seva resolució.  

La comissió també recorda per les noves incorporacions que les 
unitats familiars que estiguin passant per una situació econòmica 
difícil poden avisar a la comissió de cures per veure com Cpujades 
pot donar suport. 

8.Comissió germinador

Evolució projecte germinador: 
La comissió explica que esta en un procés de definir una nova 
associació ‘filla-germana’ de Cpujades. Es un procés de caràcter 
molt embrionari on encara no hi han molts detalls, però la idea es 
construir una associació nova per tirar endavant projectes 
relacionats amb l’agroecologia a Collserola amb caràcter i 
governança independents a Cpujades. Actualment Cpujades es un 
actiu molt potent dins de la transició agroecològica de Collserola a 
través de la participació i plantejament de projectes (mercat 2.0, 
cuina-obrador, mercat del planter, etc.), però topem amb el límits 
de la implicació voluntària (falta de temps), vol dir, que surten molts
projectes i ens costa tirar-los endavant per manca de temps i 
recursos. A més, els temes fiscals (ja parlats en l’anterior asamblea)
a l’hora de demanar fons per projectes poden comprometre el 
funcionament  de la cooperativa, per això s’ha cregut convenient 
explorar la via de crear una nova associació; per intentar 
professionalitzar-nos i tirar endavant aquestes i altres idees amb 
més eficàcia. 

Aula ambiental: 
Seguint amb l’anterior asamblea (veure anterior acta per més info), 
sembla que l’Aj. de Barcelona no ha donat el suficient suport per 
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aquest projecte per una sèrie de motius. Tot i així, sembla que 
l’escola Nabí esta animada amb la idea. S’ha arribat a fer un pla 
pedagògic, però no s’ha acabat fent. 

Cercle compostaire: 
En el cas del cercle compostaire si sembla que tira endavant. Es 
una màquina acceleradora de compostatge on es pot fer compost 
cada dia dels 24kg de residus orgànics que produeix l’escola, 
podent-se acabar de curar i utilitzar posteriorment al hort de 
Cpujades. Es considera que l’educació es una baula molt potent de 
la transició agroecològica impulsada per part de Cpujades, ja que es
molt eficaç i implica a actors (nens/es, mares, pares, docents, etc.) 
molt importants. Això s’ha fet conjuntament amb Tarpunta 
mitjançant un goteo on es vol arribar a 2.500€ (s’ha arribat a 
1.800€). 

Aquest cap de setmana s’anirà a l’hort amb els pares i mares del 
Nabí i després al cívic on s’explicarà com funciona la màquina de 
compostatge, perquè serveix, la importància de compostar, etc. 

S’agraeix molt si es pot fer una petita donació personal a aquest 
goteo.org. 

+ info per aportacions: https://www.goteo.org/project/cercle-
compostaire

Des de l’assamblea es proposa mirar de cedir un espai del hort a 
l’escola, apart de utilitzar el compost. També, ja que hi han alguns 
fons disponibles, s’acorda aportar com a Cpujades una petita 
donació per aquesta iniciativa.

Mercat i nou espai:
S’explica l’estat de les negociacions sobre el nou espai al mercat. 
S’esta esperant la documentació per presentar a l’ajuntament. 
Tancarán el c.civic durant 3 mesos per obres i segurament passaran
tots els serveis del cívic al mercat. En principi hi haurà una 
inauguració de l’espai mercat a l’octubre. 

Es comenta sobre l’acció duta a terme en el marc d’aquest procés 
on s’han grapat teles pel barri. Es demana tenir present que les 
teles acríliques i les grapes utilitzades poden malmetre als arbres i 
escampar-se pel parc. 

9.Comissió esdeveniments

Com a valoració de la fira agrícola, la comissió explica que ha sigut 
tot un èxit. Les paradistes, Collserola pagesa i altres associacions 
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han comunicat que estan molt contentes amb com va anar. Es va 
encertar molt en el dia i es van complir tots els protocols COVID 
exigits. 

Existeix una base de dades a paper sobre els participants de la fira 
on hi ha prop de 300 persones interessades en esdeveniments 
semblants a la fira. Hi ha voluntàries per passar aquesta base de 
dades a ordinador per poder-la utilitzar en un futur. 

10.  Comissió proveïdors

La comissió de proveïdors s’ha reunit i han parlat sobre:
Nous proveïdors: S’ha acordat portar Cerveza Senglaris (sense 
deixar de tenir Florestina). També es proposarà portar un proveïdor 
anomenat Gibrell, sobre productes de neteja, paper higiènic, etc. A 
diferència del que teníem abans, no haurem de gestionar les 
divisions per cv ja que venen en lots unitaris. 
Duplicitats:  Hi ha varis productes repetits entre diferents 
proveïdors i la comissió ha acordat prioritzar aquells que siguin de 
proximitat. Entren dins d’aquest grup els ous (Eugeni i Rural), la 
mel, llimones, oli, entre d’altres.  S’obre una ronda de discussió 
sobre aquestes duplicitats i s’acorda votar en un futur. 
Altres: Es descarta el proveïdor de licors. Es comenta la possibilitat 
de incorporar un calendari de proveïdors a l’aixada, que queda com 
a possible idea per la comissió d’informàtica. 

11. Asamblea presencial / Dinar retrobament 
a l’hort

S’acorda fer la següent asamblea en format presencial. Per tal de facilitar 
l’assistència es farà en diumenge en comptes de dimarts. Per tant, la 
propera asamblea serà el dia 11 de juliol al hort. 

Per altra banda, una sòcia ha proposat fer un dinar de retrobament a l’hort
per celebrar la vida i veure’ns. En un principi es va proposar diumenge 
perquè sembla més festiu, però hi ha veus que van demanar un dissabte. 
Hi ha un doodle entre el 19 i 20 de juny per correu per veure disponibilitat 
i decidir el dia. 

Link al doodle: https://doodle.com/poll/yzbtinybztstp29e 
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Propers passos i acords:  

 Aprovada una aportació com a Cpujades 400€ al goteo de La Rural per fer 
una sessió de grup en formació agroecològica. 
https://www.goteo.org/project/la-rural#

 Aprovada una aportació com a Cpujades una donació al goteo del cercle 
compostaire. https://www.goteo.org/project/cercle-compostaire

 Aprovat el canvi a un manteniment de web nou més barat. 
 Aprovada la incorporació d’un control de negatius per evitar arrossegar 

comptes en negatiu i bloquejar les comandes quan es doni el cas. En cas 
que sigui possible, també un calendari de proveïdors a l’aplicatiu. 

 Convocada una asamblea extraordinària el proper 8 de juny a les 
19:30h per resoldre un tema de cures fruit d’un conflicte sorgit durant una 
activitat de la cooperativa.  

 Convocada una reunió festiva presencial el 19 o 20 de juny al hort, 
segons doodle:
https://doodle.com/poll/yzbtinybztstp29e

 Convocada següent asamblea presencial el proper 11 de juliol al hort.
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