
 Acta/Resum de la primera reunió d’espirulinàires.  21 de Gener del 2011. 

Assistents: Alejandro, Elena, Se, Helena, Joan, Eugenia, Òscar i Manolo. 

Organització territorial i interna de la Xarxa. 

Es considera crear el que és la Xarxa Internacional de Cultivadors d’Espirulina per la Sobirania 

Alimentària. Aquesta xarxa es dividirà en diferents xarxes que es poden estructurar amb 

correspondència a la bioregió d’actuació. Sense que això sigui un factor limitant. De moment 

sols es treballa amb una única xarxa, que en principi correspondria a la bioregió catalana. Des 

d’aquí es promocionarà la creació de noves xarxes.  

Per formar part d’aquesta xarxa internacional simplement s’haurà de respectar els objectius i 

principis bàsics de les espirulinàires. 

Com el nom és tan llarg (Xarxa Internacional de Cultivadors d’Espirulina per la Sobirania 

Alimentària) es considera escurçar-lo d’alguna forma... les sigles no convencen a ningú 

(XICESA) i a part perden el significat. La solució proposada és referir-nos a la xarxa com a 

espirulinàires. Queda un nom bonic, simpàtic i amè. 

S’estudiarà la relació que hi ha entre espirulina i sobirania alimentària. Ja que el concepte de 

sobirania alimentària és molt extens i es vol veure de quina forma contribueix realment 

l’espirulina a la sobirania alimentària. Es proposa d’el·laborar un document explicatiu. l’Helena 

es proposa per treballar-hi. 

Declaració de principis espirulinàires. 

Es reflexiona fins a quin punt l’espirulina és necessària amb una dieta mediterrània. D’aquí 

sorgeix la idea d’elaborar un document que expliqui com incloure l’espirulina a la dieta 

mediterrània. Si és necessària, fins a quin punt, etc. Ho hauria de fer una persona amb 

suficients coneixements de nutrició...No hi ha cap voluntari. 

Per les activitats i materials dels espirulinàires no es faran pagar res, d’entrada. Però això no 

vol dir que la xarxa no accepti i necessiti diners. El materials que disposa per repartir cada 

xarxa ho decidirà cada xarxa local. En l’actual es decideix de tenir kits bàsics de cultiu, que 

actuant amb coherència amb els principis, també s’entregaran de forma gratuïta a tothom que 

es consideri oportú. Per considerar una persona oportuna serà requisit indispensable el 

compromís d’aquesta persona a entregar l’inòcul de forma gratuïta a tothom que ho demani. 

També es valorarà positivament el respecte sobre els principis, així com si pot elaborar un breu 

seguiment del seu cultiu d’espirulina per després compartir-lo. 

Es fan algunes modificacions i es presentarà l’esborrany a la propera reunió per tal d’aprovar-

lo. 

Objectius 

Hi ha simpatia vers els objectius. Tot i això faria falta definir una mica millor la contribució de 

l’espirulina a la sobirania alimentària. I també es considera reescriure la idea del primer punt: 



“Set conscients del paper que pot tenir l’espirulina com a ésser de la natura en al nostra 

alimentació diària.” Ja que queda una mica abastracte. 

Organització econòmica 

Com bé diuen els principis espirulinàires per la documentació, material, que pertanyin a la 

xarxa no es farà pagar res. Les xerrades, tallers, etc, tampoc es faran pagar res. I pel kit bàsic 

de cultiu tampoc es farà pagar res, d’entrada. El kit bàsic de cultiu com a màxim podrà constar 

de l’inòcul, un bomba d’aire, tub de plàstic transparent 1L de menjar. El cost d’això ronda els 

22€. Tot i que es podria reduir. En dos o tres euros. 

Els diners que es recaptin mitjançant donacions, es destinaran primerament a cobrir despeses. 

Amb això s’inclou principalment els costs dels kits bàsics, el transport. No es considera el 

temps com una necessitat a cobrir.  

Si hi ha superàvit el 50% es reservarà directament per la Xarxa, l’altre 50% anirà a la 

persona/es que hagi propiciat aquella donació concreta. Si alguna persona “paga” amb altres 

coses diferents al diner, anirà directament a la xarxa si és aprofitable (plàstics, bombes, etc) o 

bé a la persona que se li hagi entregat.   

El balanços econòmics es  faran a finals d’any. Quan la temporada de recol·lecció hagi acabat. 

Àmbits i formes d’actuació. Es fa un breu repàs. 

Al web es fa un mitjana d’unes 10 a 12 visites diferents diàries. Ha augmentat bastant. 

Estaria bé que hi hagués més persones formades amb la capacitat de transmetre el 

coneixement del cultiu d’espirulina. 

Coses en marxa i tasques pendents. 

Les traduccions estan BASTANT ENDARRERIDES, tot i que ja han començat. Seria molt 

important que per l’equinocci de primavera estiguin enllestides. O almenys molt, molt 

avançades. 

Elaborar l’agenda d’activitats. S’està fent i s’anirà actualitzant mitjançant el web  

El pamflet informatiu s’està elaborant, però moolt lentament... Es ficarà una mica de presa a la 

persona que hi està treballant o es delegarà a una altra. 

Elaborar un relació entre l’espirulina i la sobirania alimentària. L’Helena s’ofereix com a 

voluntària, més persones seran benrebudes. 

Elaborar un document que expliqui com incloure l’espirulina a la dieta mediterrània, si és 

necessari, fins a quin punt, etc. Ho hauria de fer alguna persona amb coneixements suficients 

de nutrició. NO HI HA CAP VOLUNTARI/A 

Contactes: Van sorgint contactes arreu. A prop de Carcassone una persona, que creu 

fermament amb els principis de la xarxa s’ha ofert per explicar-nos com cultivar ell l’espirulina i 

col·laborar.  



 

S’opta per l’opció de reunir-se un parell de cops l’any: abans de començar la temporada, i 

l’acabar la temporada. Aquestes dates aproximadament coincideixen amb els dos equinoccis. 

Per la propera trobada s’intentarà fer en un altre lloc, amb dies pròxim a l’equinocci de 

primavera. No es concreta cap dia, s’informarà a través del web. 

Declaració de principis espirulinàires. Esborrant pendent d’aprovació 

La Xarxa Internacional de Cultivadors d'Espirulina per la Sobirania Alimentària 
neix amb l'objectiu de divulgar l'espirulina cultivada a petita escala i de 
forma artesana per tal de poder disposar d'una alimentació sana, saludable, 
autosuficient i de forma respectuosa amb l'entorn. 

Reivindiquem que l'alimentació és un dret propi de les persones, i no es 
poden considerar els aliments com a béns de mercat.  

L'espirulina ha contribuit, i contribueix, juntament amb altres 
microorganismes, en fer possible la vida amb aquest planeta gràcies a 
l'enorme captació de CO2 que ella transforma amb oxigen.  Gràcies a les 
seues propietats nutricionals  també ha contribuit, i contribueix, en facilitar 
una dieta sana i equilibrada, sent conscients que l’espirulina és prescindible 
per a tal.  

Considerem que l'espirulina forma part dels béns comuns de la humanitat, 
com l'aire, la terra, l'aigua, etc., que no poden entrar dins la política del 
comerç. Es per això que l'espirulina ha de ser distribuïda de forma gratuïta a 
tothom que així ho desitgi per tal de poder-la cultivar. 

 

Les activitats, materials, informació i documentació provinents dels 
espirulinàires sempre seran entregats de forma gratuïta a tothom que així 
n'expressi el seu desig i es consideri oportú. 

Creiem també que els intercanvis han de ser bidireccionals per tal de ser 
efectius. Des de la Xarxa sempre es dóna sense esperar res a canvi, 
proposant que sigui l'altra part qui escolleixi la reciprocitat d'aquest 
intercanvi. 

 

Les espirulinàires,    Gener 2011 

 


