
Acta Gesttap del 15/06/2012: 
 
Assistents: Xavi, Jaume, Enrique, Laia, Gemma, Arnau, Marta, Alicia, Quim, 

Jose. 

Comença la reunió a les 18,30. 

1.- Visita de Enrique i Quim al menjador social de Stako. 

Funciona un parell de dies a la setmana i té un tarannà assistencial. A les 

persones que hi assisteixen, se lis està plantejant  que es facin sòcies de la 

cooperativa de consum a canvi de “vales per menjar” i com a contrapartida 

assumeixin tasques concretes. Implica que el finançament s’encarirà als socis 

de la cooperativa de consum en que es recolzen pel finançament en 

aproximadament un 6%. 

Han fet alguna jornada reivindicativa dinant al carrer, per tal de fer palesa la 

necessitat i forçar que l’Ajuntament se’n faci càrrec (que ja en té 3 en 

funcionament, bàsicament per a gent gran). 

A partir d’aquí s’inicia un debat amb informacions complementàries del model 

del menjador de Ciutat Vella (Laia). 

A la pregunta de com hauríem de constituir aquest Servei a Palomar, es 

planteja lligar-ho amb el punt 2 de Banc del Temps (BdT), en el sentit de fer 

una 1ª fase en que anem comprovant com ens funciona aquest primer nivell de 

comprimís: Què podem oferir cada membre de l’assemblea? Quan  temps 

estem disposats a posar al Bdt? 

2.- En aquest punt de BdT, s’exposen alguns dels models: la Laia , en Xavi i la 

Gemma faciliten informació al respecte. Queda encarregada la Laia de fer una 

proposta de fusió per anar treballant de cara a la propera reunió del grup. 

Com a conclusió es decideix: per tal de veure com ens funciona el BdT , fer una 

“prova pilot” organitzant pel cap de setmana de juliol (1r. o 2n.??) un dinar a 

l’hort amb pautes de responsabilitzar-se segons oferta de BdT. 

S’insisteix molt que per tal que el menjador tingui continuïtat hem d’anar 

assentant cada fase, poc a poc. I definim un seguit de precondicions bàsiques 

per aconseguir aquest objectiu, com ara: 

 Que no tingui una funció assistencial, sinó que potencií l’autoestima, 

el treball cooperatiu i l’autogestió. 



 Per tant, que hi hagi una infraestructura estable, que possibiliti les 

instal·lacions de cuina, emmagatzematge, etc. 

 I per tant un sistema clar de finançament, que ajudi a la generació 

d’autoempleo i feines estables i autosuficients (amb temps). 

 Que estigui enxarxat amb tot el teixit d’economia social existent al 

territori (cooperatives de consum, mercats d’intercanvi,etc…). 

I tot això com a projecte col·lectiu, precisa d’un nivell d’implicació i 

responsabilitat que hem d’assegurar per que tingui la desitjada continuïtat. 

 

3.- Quant al Mapa de la Xarxa d’Economia Social de St. Andreu la Gemma 

ens aporta la feina que s’havia fet fa uns anys al respecte i en Xavi apunta 

la possibilitat de comptar amb l’aportació d’un profe de l’ UAB, que s’ha ofert 

i en aquest cas el proposaríem l’actualització d’aquest mapa  XES. 

 

Sense més temes a tractar quedem convocats per a la propera reunió el 

divendres 29 de juny a les 18hs. a Orfila. 


