
Acta Grup Economia Solidària de l'ASTAP 20-07-2012
Ens reunim 6,7 persones.

S'aprova protocol orientatiu d'actuació per fer els enllaços
S'ha fet el primer contacte pel Banc del Temps. Els passos a seguir funcionen:

0. Control·lar que les persones tenen interessos en comú i horaris compatibles.

1. Se'ls convoca per després de l'ASTAP en presència d'un administrador de xarxa (membre del 
Grup Economia Solidària).

2. Intercanvi de formularis per saber de l'altre persona.

3. S'arriba a un acord de servei/intercanvi

4. S'estableix una reunió per comentar l'experiència. Un “què tal”, suggeriments.

Protecció de dades
Les úniques dades públiques seran la oferta i demanda de cada usuari
És a dir, que les dades personals NO es publicaran a la web.
Per les gestions dins del grup es necessiten aquestes dades, la solució es donar un identificador a cada 
usuari/formulari i treballar amb una base de dades que relaciona l'identificador de document amb 
ofertes i demandes de l'usuari. La consulta de dades personals es fa, per tant, en el formulari original 
(paper).

Redacció de Document de Protecció de Dades i Compromís Ètic
S'ha de redactar un document que parli sobre com es gestionen les dades personals i com ha de ser el 
compromís ètic. Aquest ha d'anar firmat per tota que sigui a la xarxa. Com que ja hi ha gent dins, al 
proper contacte se li ha de demanar.

Documents administratius al grup
Són necessaris 3 documents.

Dos d'ells són 2 formes de veure la mateixa informació:

• En format fitxa, és a dir, un usuari amb la seva oferta/demanda
En format llistat d'ofertes i demandes. Al costat de cada oferta/demanda en parèntesi 
l'identificador.

L'altre és un històric dels intercanvis plantejats. En principi consta de:

Identificadors que han participat. Data i nº de comanda.



Massa informació!
Amb els 21 formularis que ja tenim, la tasca de realitzar els enllaços manualment esdevé complicat. Un 
membre es responsabilitza de digitalitzar els formularis.

Esdeveniments
• Mercat d'Intercanvi d'Objectes el 8 de Setembre amb temàtica Acadèmica (escoles,universitats): 

quaderns, llapissos, bambes, bolis, etc.

• Proposta a l'Assemblea del proper Dimarts: Per les assembles de l'agost sopars a la fresca de 
“pa i porta”, “de traje”. Que cadascú porti alguna cosa.

Altres
• Un membre ha proposat pujar a Internet una taula de oferta/demanda amb l'identificador de 

usuari/formulari. De forma que processa la sol·licitud a través del correu de gecostap amb 
gmail.com
El problema és que això generaria moltes sol·licituds inassumibles pel grup.

• Es deixa per més endavant el debat sobre si els membres del grup haurien de participar a la 
xarxa o no.

Properes reunions
Reunió Extraordinària el Dilluns 23 de Juliol a les 19.00h a l'entrada i interior de la biblioteca (zona 
sofàs i diaris). Les dades estaran passades a l'ordinador en forma de llistat oferta/demanda de forma que 
serà més fàcil relacionar les persones, tasca assignada per a aquella reunió.

Es convoca la propera reunió habitual pel Divendres 27 a les 18.00h a Plaça Orfila
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