
Comezamos ás 11:30, 23 de setembro 2018

Xavi, Antía, Marta, Diana, Eduardo, Daniel, Ánxeles, Héctor, Cris (9/16)

Acta: Daniel
Modera: 

1. Avaliación da acta anterior:

- Visitas: Non se conseguiron os obxectivos, falta Redondela-Vigo. Visitas de última hora.
Pásase espontáneamente a sacar ideas de: 

• Falar con Nati-Árbore para facer as visitas. 
• Recoller as visitas espontáneas como válidas para certificar
• Acabar el ciclo primero de visitas este ano
• Que os novos inicialmente visiten máis a miúdo que os que levan máis tempo, para 

coñecer a xente, coñecer os espazos…
• Aproveitar a axuda mutua

2. Comezo de organizar a orde do día ás 12:

• Grupos de persoas, Altas, Baixas… 
◦ <Actualizar a web coa info>

▪ Horta do Val (pausa)
▪ Cesta Fresca sigue un rato como productores
▪ EcoEnvío e Aldea seguen e ambiarán de nome
▪ Uggio, os de Cangas 
▪ Xoaniña baixa Diana Kike
▪ Froitas da Casa Ramón
▪ Elsa Pereiriña preguntarlle e (hibernar)
▪ Cris quitar 
▪ (Roberto) Marcos Baixa
▪ Abreavella Nanda foise

▪ Engadir Eduardo
▪ Vidhara

- rolda
dianamariaf@gmail.com
 haviojea@gmail.com
pequenogz@gmail.com
puntxi38@gmail.com

Preguntarlle quen é: unuallpa@riseup.net

mailto:dianamariaf@gmail.com
mailto:haviojea@gmail.com
mailto:pequenogz@gmail.com
mailto:puntxi38@gmail.com
https://lists.saramaganta.info/cgi-bin/mailman/options/spgagavela/unuallpa--at--riseup.net


• Xente por zonas:
◦ Morrazo: Héctor, Verxel, Estela e Lucas
◦ Redondela: Ugio, Belén, Xaquín, Ramón, Elsa (hibernand)
◦ Vigo: Árbore, Eduardo, Aldea
◦ Val Mi: DesPensa, Diana, Vidhara (Ricardo hibern)
◦ Condado: Marta, Antía (non se lle visita) (Ricardo hibern)
◦

▪  Regulamento disciplinario
Refexionar cand oa xente se vai, que está faltando.
Nunha asamblea anual, remirar. 

• Mercados
◦ Toxo

▪ Avaliación. Véndese pouco pero hai medidas. Partiicpación e 
difusión ben.

◦ 4Ponlas?
▪ Mírase para máis adiante, cando haxa máis producciń, de solicitar 

que A Gavela sexa socia. A través de Estela. Para ~Marzo (asamblea 
xaneiro)

• Mostra do posible
◦ 6 a 7 sabado 6
◦ https://ethercalc.org/mostra%20do%20posible%202018
◦ Charla: Falan Cris e Antía con Suso
◦ Antía ofrece bolsas
◦ Daniel pon noticia

• Contas:
◦ Manda Diana ao mail

• Follas de visita:
◦

• Próxima asambleas_ 20 de xaneiro, pa chegar ás 10:30. 
◦ Convidar grupos de consumo
◦ Mercados, loxística distribución
◦ Taboeiro Eduardo
◦ Visitas
◦ Redes sociais
◦

Outros puntos pendentes… 

https://ethercalc.org/mostra%20do%20posible%202018


• Comercializar / Marketing
• Axuda mutua
• Voces necesarias de sentires e Visión
• Visitas (aprázase pro non urxente)

◦ Faise a Ricardo?
• Eduardo ofrécese a facer tablón con fotos súas das nosas hortas para mellorar os 

postos


