
Reunio decreixement, 21h, carboneria 12 persones

Ordre del dia
1 relacio medi ambient, xarxa rural, acampada, entesa
2 accio del 26 nov, dia sense compres
3 Can decreix + un supplement bicicletada gratuit!!!!

1- la Gemma ens presenta la commissio mediambient
la commissio mediambient te ara un grupet mes petit
pero fa activitats de lloc internet: "el mundo cambiara": un mapa d'alternatives
també esta envolucrat amb la xarxa de cambi rural
300 contactes en aquesta commissio
ens presenta també els resultats de la trobada de ca l'afou. Els temes prioritaris seran: credit sense interes, 
medio ambient, democracia 4.0, consulta popular, deuda

es necessita mes cohesion dins del movement, per aixo els contactes personals son molt importants
dins dels barris es passa tambe coses interessantes com a St marti en la linya de les ciutats en transicio
doncs es profila al menys una coalicio entre entesa, xarxa del decrecement, recerca i decreixement, 
decreixementacampadabcn, mediambientacampada o mes: estem junts

2- "Dia sense compra" a plaça catalunya

idea: incluir la critica del consum en el 15M

la idea es fer un mercat d'intercambi el 26 nov plaça catalunya
que inclueix accions complementaries

Problem: es fa un mercat també d'aquest tipu diumenge vinent organitzat per l'ecoxarxa: al fi s'ha decidit que 
continuem la nostra initiativa i que utilitzarem aquest diumenge per la promocio del mercat intercambi 
decreixentiste (boca boca, recollida de mails, diffusio folletons?) que vindra despres

accions complementaries:
pegatines
teatre-forum
Folleto amb oferta d'estalviar 100euros si no compres res
tallers de coneixement
Castells
batucada (Itziar)

Salva contacta barbara
Itziar pregunta si hi ha diners de la Xarxa del 15M
Andrea busca manera per fer impressions

Brainstorm pegatines:
(*) felicitat no inclosa
Ho necessitas?
tu compras, els guanyen, qui perd?
Compras, et fa mes lliure?

S'acorda possar 26 de novembre dia sense compren (sense l'any, per si en sobren)

proxima reunio, dimarts 8 de novembre a les 18.30, Rimaia?? si us plau confirmacio rapid

3- Can decreix

hi havia una trobada "Beyond our Backyard" amb molta catalans internacionals en Kassel, alemanya.
http://www.agroecol.eu/ pero hi haura altres trobadas sobre agroecologia i decreixement en Cervera de la 
Marenda i Barcelona l'any vinent

una cosa es un projecte de Centre del decreixement en Cervera de la Marenda

http://www.agroecol.eu/


Lloc de transition, entre industria I camp, entre mar I montanya, entre França I espanya

- per a Recerca i accio
- per a Agroecologia pràctica (incloent-hi art) : 3000m2 per a l'agroecologia (permacultura, recollida d'aigua, 
energia solar, eolico, transformació alimentària, reparació de bicicletes, costura, etc..)
- per a donar suport i difondre: activisme

per el suport mutu entre les 4 estratègies: oposició, alternativa, adaptació i recerca, de local a global i entre 
aquells amb peu dins i a fora d'institucions

Principies de Open Space +  Procés Grupets-Assemblea

Primera etapa: preparar una trobada en juny 2012:
1- curs de permaculture in situ 2- seminaris públics al poble 3- Reunió

a resoldre:
Qüestions d'adquisició!
resolent l'estructura formal
fer un pla
preparar el lloc: neteja, electricitat, llocs per dormir, per treballar, internet, aigua, bany sec etc

Ara n'hi ha gent envolucrada de
Catalunya, Alemanya, Portugal, Polònia, Romania, França

(4- per info: Bicicletada decreixentiste (Barcelona venezia) per la costa entre juliol i septembre 2012

També estem preparant una bicicletada entre Barcelona i Venezia, para el decreixement, tindrem 2 volontaris

es en la continuacio dels bike tours de ecotopia
http://www.ecotopiabiketour.net/

preparacio del trajecte en catalunya) 

http://www.ecotopiabiketour.net/

