Assemblea Permanent d'equips de treball Bioregional Sud
Dimarts, 16 de Gener de 2018
Lloc: ECOespai-RQR_Tarragona
--Ordre del dia:
09:00h: Benvinguda
De 09:00h a 09:30h esmorzar
De 10:00h a 14:00h Temes d'equip de treball (amb descansos cada hora de 20min).
- Equip d'eines cooperatives
- Equip de compres col·lectives
Temes a tractar:
- sobirania economica
- sobirania alimentaria
- seguiment i actualització d'usuàries
- descentralització
De 14:00h a 16:00h Dinar col·lectiu
De 16:00h a 18:00h Si cal seguirem amb l'assemblea, per acabar de tancar punts.
--Iniciem a les 10:30h.
Assistents: Roger, Lucie, Xarli, Jordi i Maria.
Assistència remota: Es proposa per telegram BioregioSud que qui vulgui assistir, per mumble o bé
per telèfon,que el truquem nosaltres. Ningú assisteix
Equips de treball: Eines cooperatives i compres col·lectives
Acta: redacció compartida.
Torns: autogestionat.
Lloc: ECOespai
0.
INTRODUCCIÓ:
Aquesta assemblea intentarà fer una valoració i resum de totes les darreres assemblees, la valoració
es sobre recursos i estat actual.
1.
SOBIRANIA ECONÒMICA
En aquests moments la sobirania econòmica de la Bioregió es compon d'un equip de Gestió
Econòmica, que depén del global fins al 30 d'Abril com a màxim.
A partir d'aquest moment, quan s'hagi fet el traspàs de sòcies, neixerà ENTERCOOP (gestoria
ètica), projecte dins de la Bioregió, amb el desig que sigui autosostenible, treballant per la Bioregió
amb preus competitius, no es pretén parasitar econòmicament la Bioregió.
1.2.
UNITATS MONETÀRIES
Reflexió: Com que les EcoXarxes estan composades per persones lliures, cada individu pot fer
servir la unitat monetària que vulgui, tenim diferents necessitats i, per tant, utilitzem cada unitat
monetària segons aquestes.
En la nostra realitat hem vist que les UM utilitzades per les persones de la bioregió (EcoXarxes,
Autoocupats, col·laboradors...) són:

A. Moneda Fiat
B. Moneda social alternativa (intercanvi multirecíproc) o complementària, entesa aquesta
complementarietat com l'ús en diferents percentatges de moneda fiat i moneda social, segons
necessitats
C. Criptomonedes, entre elles la que més s'acosta a la revolució integral: el Faircoin.
L'intercanvi directe, tot i que no és una moneda, està molt utilitzat, sobretot entre membres de la
mateixa ecoxarxa.
1.3.
PLATAFORMES INFORMÀTIQUES COOPERATIVES
Actualment tenim a la nostra disposició les següents eines:
• Llistes de correu
• Nabú
• Project
• Mercat cooperatiu
• Fem Feina
• ICES
• GCI
• SCADI
• coopfunding
• Eines de faircoop
• Webs coorporatives, globals i bioregionals
Gairebé tots basats en software lliure.
1.4.
SISTEMA ECONÒMIC ALTERNATIU AUTOSOSTENIBLE
En aquests moments estem utilitzant un sistema multimoneda, enteses com a eines diferents que
utilitzem per a cobrir diferents necessitats:
• Intercanvi
• Moneda FIAT
• Moneda Social
• Criptomoneda
Es gestionen de manera diferent i tenen usos diferents.
Si ens imaginem el sistema econòmic com una ceba, primera capa exterior trobem la moneda fiat, la
més utilitzada a nivell mundial, controlada pel capital
En la segona tenim la criptomoneda, l'últim sistema monetari, totalment virtual.
En la tercera capa hi ha la Moneda social, utilitzada a nivell glocal, creada per les necessitats.
En la quarta capa tenim l'intercanvi directe, cada cop més utilitzat i basat en la proximitat de la gent
y la confiança
En el cor de la ceba trobem l'ideal, el donar, sense condicions.
No tenim una manera de fer les coses, el nostre sistema és descentralitzat, resilent, sostenible,
arrelat a l'entorn i amb un gran avantatge que moltes vegades no es percp: si un sistema cau, els
altres el poden substituir.
També constatem que és un sistema orgànic, canvia i evoluciona segons les necessitats-possiblitats.
En aquest entorn a la bioregió tenim LA DESCAPITALITZADORA, projecte autònom creat amb

l'objectiu d'assessorar, dinamitzar i capitalitzar projectes econòmics locals, amb un fons de
dinamització de projectes productius.
Els divendres està a disposició de les sòcies a Tarragona, per informar i rebre projectes.
També tenim l'intercanvi directe que es dóna de forma natural entre membres d'una EX, passant
després a l'esfera econòmica de les eines jurídiques per a fer ús de la moneda FIAT.
A nivell més ampli existeixen les relacions bioregional (utilitzant totes les monedes)
2.
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
A nivell global existeix la CAC, però a nivell bioregional, des del tercer trimestre es va decidir optar
per uns model de central d'intercanvi i compres conjuntes enlloc d'un model de Central
d'Abastiment i distribució. Tot això està explicat en les actes d'Agost, setembre, octubre, novembre i
desembre.
2.1
Estructura glocal prosumidora 2018
En el 2018 volem promoure el prossumisme. Hi ha tres punts:
• Rutes d'abastiment i distribució bioregional autosostenibles, entenent que primer s'aprofiten
les trobades mensuals, els viatges personals i finalment els porjectes de distribució en
l'àmbit d'alimentació.
• Actualment tenim rebostos autogestionats a nivell local, no conectats a nivell bioregional de
forma habitual però si ocasional (trobades i necessitats). Podria ser bo enfortir aquests
enllaços per facilitar la periodicitat.
• El funcionament de cada rebost es diferent en cada EX, però es creu necessari establir uns
criteris de funcionament mínim per facilitar la futura estructura glocal.
Els criteris mínim són:
- Productes locals, sense químics, ecològics (encara que no tinguin segell)
- Intercanvi directe
- Us de la moneda social
- Compres col·lectives recolzades/col·laborant amb les eines cooperatives
- Que l'intercanvi entre rebostos sigui sense marge de sostenibilitat sempre que hi hagi
reciprocitat
- Cada rebost decideix tenir un fons de liquidesa per a les comandes col·lectives en euros, que
es paguen al moment de fer la comanda, per tal d'evitar que ningú hagi de suportar una gran despesa
personal en euros.
- Les compres col·lectives estaran recolzades per les eines jurídiques.
2.2.
Formes de comunicació
Actualment la forma de comunicació es via Telegram a través del grup de comandes col·lectives, on
hi ha una persona com a mínim, de cada rebost/grup de consum, que fan de pont bidireccional ente
grups.
Cada grup decideix de forma autònoma com comunicar-se entre els seus membres.
Tenim en estudi l'ús d'altres plataformes (Karakolas, SCADI, botigues virtuals...)
•

Normes d'ús del Telegram, grup de Comandes Col·lectives
- Els enllaços comparteixen productes

- Deixar 24 entre anuncis
- Les ofertes es gestionaran per part de qui les proposa
- Es posaran les normes d'ús a la capçalera del subgrup
2.3.
Ruta valència-catalunya (interconexió entre bioregions)
S'han establert relacions comercials/intercanvi amb la bioregió de Dènia (Marina Alta), oferint
consolidar una ruta entre les dues bioregions.
La bioregió demana més informació, sobretot en els següents punts:
- Productes que tenen
- Preus del transport si recullen productes per nosaltres en la seva ruta
Veiem que cal quadrar la seva ruta amb les nostres (que en aquests moments no tenim)
El divendres 19 de gener fan la segona ruta, fins a Tarragona, en Roger parlarà amb ells per resoldre
els dubtes que tenim i que tractarem la propera assemblea
2.4.
Obrador col·lectivitzat
Un obrador va tancar fa uns mesos, es va passar per llistes i hi van haver propostes, que al final van
quedar en res, però van visualitzar la necessitat real que hi ha de tenir un obrador.
Es proposa fer una crida per llistes per demanar un grup de treball per desenvolupar el tema.
2.5.
Compres col.lectives
Des de la bioregió es posaran a disposició dels usuaris, per les compres, les eines jurídiques.
3.
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ D'USUÀRIES
Cooperativistes, autoocupats y ecoxarxer@s
Ja s'ha finalitzat l'actualització de sòcies cooperatives i autoocupades. L'està fent GE (que a partir
d'abril serà ENTERCOOP) i segueix el seu procès normal, que acabarà a finals de trimestre.
En aquest 2018 considerem que cal fer un mapeix de les ecoxarxes: persones que la formen, com
estan a nivell d'intercanvi, de moneda social i es proposa implementar el protocol d'intercanvi
recíproc.
En aquests moments tenim constància de les següents ecoxarxes: Conca, Anoia, Vilanova, Pirineu,
Roure blau, Tarragona, Penedés, Ebre.
Contactarem amb cada una (ens repartim els rebostos en funció de si hi ha algún contacte) per saber
l'estat actual.
4.
DESCENTRALITZACIÓ
El tema més urgent es tenir un servidor propi, amb els serveis de: correu, llistes, domini propi i
intranet, documents en línia...
•

Dimensis ofereix: servidor per 30 euros al mes i 20 UM per administrar i servei tècnic.
Aclarim que hi ha coses de manteniment, rutines... que no tenen complicació tècnica, que el
mateix equip d'ENTERCOOP podrà gestionar.

Aquest cost l'assumeixen les sòcies autoocupades de forma solidària. S'aprova la proposta de
Dimensis.
4.1.
TEMES GLOBALS
Resposta a les comissions d'informàtica i de comunicació i CAC.
• INFORMATICA:
Des de la comissió d'informàtica global no s'ha atés la petició de la Bioregió, feta el novembre i
repetida el desembre, del pla de descentralització d'aquesta comissió per tal de poder estudiar la
seva viabilitat econòmica. Degut a aquesta manca de comunicació, decidim prescindir del servei
global i contractar els serveis de Dimensis.
• COMUNICACIÓ:
Creiem necessàries les plataformes globals Mercat cooperatiu, Fem feina.
També veiem que hi ha eines de comunicació que són necessàries sempre que hi hagi acord amb els
continguts per part de les tres bioregions.
També constatem que no s'ha passat el cost real d'aquestes eines a la Bioregió.
Des de la Bioregió ratifiquem al Roger com a enllaç de comunicació i entenem que si el nostre
enllaç ho és de forma voluntària, no hem d'assumir els costos de comunicació de les altres
bioregions.
Per la gestió de les eines els portaveus bioregionals demanaran a la persona que gestiona aquestes
plataformes (l'Elleflane), per tal de saber els costos de manteniment de les mateixes.
• CAC:
Recordem que en l'Acta d'agost de 2017 vam contestar a les preguntes que la CAC ens formulava,
amb un NO com a resposta a totes les qüestions plantejades, arribant a la conclusió que la CABSUD
deixava d'existir.
Posteriorment es va rebre una contraproposta de la CAC, que es va contestar a l'assemblea de
Pratdip al setembre. En aquest assemblea, a la que van assistir a la tarda el grup CAC, es va oferir el
Rebost Vilafranca per dinamitzar el grup BRSud.
En les actes posteriors no hi ha cap ratificació a cap de les ofertes plantejades des de CAC.
Avui ratifiquem:
- El model CAC no és aplicable a nivell Bioregional.
- En cap moment es va dir que es cedia el fons de liquidesa a CABNORD, tornant avui a ratificar
que es tornava al global, per tal de saldar comptes.
Independentment de la decisió BRSud, el Rebost Vilafranca ha decidit continuar amb el model
CAC, és la seva decisió i la BRS no es fa càrrec de cap gestió ni de cap magatzem ni administra
comandes a CAC des de l'Agost.
Els intercanvis amb altres bioregions no són la nostra prioritat.
Donem carta blanca a que la CABNORD es relacioni directament amb els productors del territori,
respectant els principis de reciprocitat.
Referent a SCADI, volem una eina de codi lliure, i en aquest moment, tot i el compromís de fer-ho,
encara no hi és, per la qual cosa buscarem altres alternatives.
Els portaveus bioregionals van demanar que la plataforma SCADI no es tanqués fins a l'Abril,
demanem en aquest temps i abans que s'eliminin dades, un backup de tots els rebostos de la
bioregió sud, per quan l'eina sigui de codi lliure.

• Contestem les preguntes que CABNORD fa a la Bioregió a través dels portaveus.
Constatem que en aquesta assemblea falta en Carles.
1. Qui gestionarà el grup R. BRGSUD? Ningú, ja que no hi ha rebost CABSUD
2. Hi haurà magatzem CABNORD a Cervera o a Vilafranca?A nivell Bioregió Sud no hi ha
magatzem des de l'agost. Si CABNORD vol un magatzem en territori de la BRSud es lliure
d'escollir i gestionar-lo com cregui convenient.
3. Quin serà el punt d'entrega i recollida en els intercanvis amb CABNORD? La BRNord es
sobirana per decidir on i amb qui recull els seus productes. Per experiència, no tenim punt d'entrega
perquè des de l'Agost no es fan comandes a través d'SCADI.
En els futurs intercanvis ja es decidirà quin es el punt de trobada, entenent que l'intercanvi es moure
el producte en dues direccions.
Propera assemblea permanent d'equips de treball 3er dimarts, 20/02/2018.
---- Fi------

