
PROGRAMA:

Divendres
17:00 – 17:30 Benvinguda i presentació de la trobada.
Dir aprox lo de la carta de presentació. Explicar tot el cap de setmana i en particular apuntar-se 
a una de les eines comunes. Ho fa: __________

17:30 – 20:30 Presentació de les ecoxarxes
Presentació del mural. Fer el mural. Ho fa: ___________.
Cada ecoxarxa explica breument els seus trets distintius que puguin ser interessants a les altres.
Ho dinamitza: _____________.

Dissabte

10:00 – 14:00 Relació econòmica entre xarxes: exposició
És interessant que les ecoxarxes es relacionin econòmicament entre elles. Però això pot generar 
desequilibris que posin en perill l’autonomia i sostenibilitat de cada ecoxarxa. Cal arribar a 
acords que garanteixin el bon funcionament d’aquestes relacions.

10:00 – 10:15 Explicar quin és el tema que volem tractar durant el dia i posar exemples de 
perquè és important. Explicar com ho organitzarem: durant el matí exposicions i durant la tarda 
debats i acords. Repetir també la presentació del dia anterior. Ho fa: ___________.

10:15 – 11:00 _____________________. Exposició per Jordi , Xarxa ECO de Tarragona.

11:15 – 12:00 _____________________. Exposició per Vadó

12:15 – 13:00_____________________. Exposició per Susana Martín Belmonte, Economista 
independent i autora del llibre Nada está perdido.

13:15 – 14:00 Preguntes i debat al voltant de les exposicions.
Modera: _______________.
Flores

16:30 – 20:30 Relació econòmica entre xarxes: deliberació i acords.
16:30 - 16:45 Explicar la dinàmica de la tarda i quins objectius tenim. Ho fa: _______.
16:45 - 17:15 Problemes i avantatges de relacionar-nos econòmicament entre xarxes. Es fan 
grupets i cada grup enumera els problemes i avantatges que troba.

17:30 - 18:15 Propostes de solució. Es desfan els grups anteriors i es fan grups nous on a cada 
nou grup hi ha una persona de cadascun dels anteriors. Cada grup elabora una proposta 
detallada.

18:30 - 19:15 Exposició de cadascuna de les propostes.
19:30 - 20:30 Plenari i decisions.
Modera: ______________.



Diumenge

10:00 – 10:45 Relació entre ecoxarxes i CIC
Les ecoxarxes i la Cooperativa Integral Catalana són experiències nascudes paral·lelament i 
complementàries. En aquest espai la CIC exposarà les seves iniciatives i les diferents ecoxarxes 
compartiran la relació que tenen i volen tenir amb la CIC.

Fa l’exposició: ___________.
Presenta i modera: ______________.

11:00 14:00 Eines comunes
11:00 - 11:15 Explicació de la dinàmica i que la gent s’acabi d’apuntar a un dels grups. Ho fa: 
________.
11:15 - 12:15 Grups temàtics. Cada grup elabora propostes per a una eina concreta.
Grups: Legal, Central d’Abastiment (CAC), Software, Comunicació i coordinació, i atres que 
sortiran durant la trobada.
12:30 - 14:00 Posada en comú i acords al voltant de les eines comunes. 
Modera: ______________.

16:00 – 18:00 Acords i continuïtat
16:00 - 16:30 Repàs dels acords presos i concreció de com es porten a terme.
Ho modera: ___________.

16:45 - 18:00 Continuïtat de la coordinació entre ecoxarxes. Propostes i acords.

18:00  Comiat. Ho fa: ___________.


