
Acta GES 27-07-2012

Ordre del dia

1. Pluja d'idees/proposta/elaboració/aprovació del text: Compromís Ètic i Protecció de Dades

2. Recordatori de la reunió de Dilluns

3. Sopars de traje a l'agost i aquí me planto. Com muntem lo de l'agost: difusió, planificació...

4. Mercat intercanvi setembre

5. Treballar la xarxa de contactes amb experiència: altres bancs del temps, altres mercats 
d'intercanvi...

6. Propostes d'Estratègia Comunicativa:

1. Que hi hagi difusió permanent de la web de intercanvis.net

2. Millora del portal de intercanvis.net/stap

3. Publicació dels llistats d'oferta i demanda

7. Sobre les millores de la catalogació de oferta/demanda

8. Annex [programes per les Bases de Dades]

1. Pluja d'idees/proposta/elaboració/aprovació del text: Compromís Ètic i 
Protecció de Dades

Una mateixa persona es fa responsable de la tasca. La primera versió del fragment Protecció de Dades 
la redactarà ell on explicarà detalladament com s'administren les dades personals.

Extreurà Compromís Ètic d'algun Banc del Temps en funcionament

2. Recordatori de la reunió de Dilluns
A destacar:

• cal afegir categories per oferta i demanda
• s'enllacen 4 persones
• es millora la base de dades de seguiment

Detalls a l'acta de Dilluns 23 de juliol (reunió extraordinària)

3. Sopars de traje a l'agost i aquí me planto. Com muntem lo de l'agost: 
difusió, planificació...

Aquí me planto

http://intercanvis.net/
http://intercanvis.net/stap


Proposem que es faci a la plaça davant del lloc de Aquí me planto entre C/Basònia amb C/Riera a 
seleccionar un dels dies següents: 11,12,18,19. Cadires i taules de la Gordíssima.

1. Una persona assumeix parlar amb A (i en funció a veure quin dia és)

2. Passem a la llista responsabilitat sobre qui podrà venir

3. Fem una crida a Asblea i altres grups

Sopars de traje

1. A la propera asblea proposem que a següent (7 d'agost) hi haurà sopar de traje / pa i porta. Quin 
lloc és preferible? Pl.Orfila o Pl.Comerç

2. Demanem alçada de mans per qui voldrà participar (responsabilitat). Al final de l'asblea ens 
reunim per parlar una mica sobre què portarem com orientem el menjar

4. Mercat d'Intercanvi Setembre
Les persones més animades en gestionar-ho no hi són. Tot i així proposem nous avenços en el com:

• Secció Gordíssima: Moure una mica l'inventari de Botiga de roba + Llibreria de cara al mercat

• Proposta: Setmana abans penjada de cartells amb l'enunciació experiència transmessa de Suport 
Mutu

• Trocandreu: contactar ja amb ells

Nota: L'IVA passa del 8% al 21% l'1 de setembre, potser es pot utilitzar en la idea del cartell

5. Treballar Xarxa de Contactes / Experiència d'altres Bancs del Temps / 
Consellers

Tenim:

• Economista social UI15M  .

• Sergi de Gràcia, ens oferia veure el BdT del seu barri. Tanquen persiana a l'Agost, però potser 
podem quedar amb algun gestor

• Xavier d'intercanvis.net / Contactes a Interxarxes...

6. Estratègies Comunicatives

1. Que hi hagi difusió permanent (pastilla al menú de la dreta) a la web de intercanvis.net

2. Millorar del portal de intercanvis.net/stap

3. Publicació dels llistats d'oferta i demanda a la web del grup

Aprovades les propostes!

Extra: Grup de Facebook. Vàlid com a extensió. És a dir, moment en què el Banc del Temps ja 

https://twitter.com/enrikpina
http://intercanvis.net/
http://intercanvis.net/stap


funciona a l'ASTAP i es proposa extensió/invitació a altres col·lectius, persones, comerços

Al ser una eina privativa no pot obligar directa o indirectament la persona a utilitzar-la. Una persona 
s'ha responsabilitzat de portar-ho endavant arribat el moment.

7. Sobre les millores de la catalogació de oferta/demanda
Qui ho ha fet s'ha fet un currasso!! :-)

Considerem però que el text original d'oferta/demanda ha de romandre.

Les categories/subcategories s'han d'aplicar quan siguin necessàries: hi hagi suficients ítems. Sinó es 
mantindran en la més genèrica.

Un panellet està encarregant-se del disseny d'una catalogació flexible d'oferta/demanda. Sort panellet!

8. Annex
Ús de software lliure!

LibreOffice Base com a software fonamental. Podrà ser fàcil d'incorporar dades quan estiguin 
disponibles els formularis.

De moment no funciona massa bé, però s'entén que la cosa millorarà.

MySQL Workbench

En un disseny de bases de dades més professional o complet. Està MySQL Workbench. LibreOffice 
Base permet importar projectes amb aquest format

Des d'Ubuntu:

a terminal

sudo apt-get install mysql-workbench

Des de Windows:

1. instal·lar mysql server

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

2. instal·lar mysql workbench

https://www.mysql.com/products/workbench/

https://www.mysql.com/products/workbench/
https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
https://libreoffice.org/
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