Assemblea permanent de la Bioregió Sud de la CIC
Dimarts, 17 de octubre de 2017.
Pratdip (Baix Camp)
--Ordre del dia:
09:30: Benvinguda
10:00: LOCAL: Repàs sobre l'activitat més destacada a les diferents xarxes locals.
13:30: Dinar (Pa&Porta: Cadascú porta algú, i ho compartim)
16:00: GLOBAL: Revisió de temes globals
- Aureas
- Estrucctura Local&Global (glocal)
- CAC
19:00: Fi de l'assemblea.
----Iniciem a les 10:30h.
Assistents: Maria, Helena, Natalia, Roger, Dani, Follo i Xarli. Tarda: Carles i Aleix.
Visitants: Marta i Vado
Xarxes participants: Roure Blau, Xarxa ECO i Mestral
Acta: redacció compartida pels assistents.
Torns: autogestionat.
0.
Breu repàs de l'acta anterior. S'aprova l'acta anterior.
- Roda de reflexio per la baixa asistencia.
Fruit de la baixa assistencia d'avui hem reflexionat sobre l'historic de la bioregio i en quin punt ens
trobem ara. Vam començar enfocats en cobrir necessitats reals i generar un projecte comu. Amb el
temps ens hem anat centrant en temes d'eina legal, i l'assistencia a baixat. Proposem tornar als
origens, i transformar les assemblees permanents en trobades bioregional, festives,
d'enxarxament i d'intercanvi. I que les assemblees permanents d'equips de treball siguin per
tematiques, centrades en interessos concrets dels socis. Separades en : artesans, firaires,
alimentacio... I reconeixer que l'eina legal es simplement una eina mes tractada en els seu espai.
Proposem la primera trobada en aquest format per al solsctici d'hivern.
1.
LOCAL
Aquest punt es posposa a la tarda ja que vindran mes ecoxarxes.
- pausa
2.
GLOBAL
2.1
Espacis comuns-Aurea.
Havent llegit la carta que ens han enviat des de l'EcoXarxa del Poblet, entenem que es una desicio
que influeix especcificament a la bioregio est. Recolzem projectes d'autogestio locals sempre i
quant siguin fruit de desicions assamblearies. Des de la bioregio sud considerem espais comuns tots
els llocs on ens reunim i sabem que la gestio es de cada EcoXarxa, NAL, Ecorebost, Persones
individuals... per tant, no tenim la necesitat ni volem sostenir espais a nivell bioregional.

2.2
Comisions bioregionals.
En assembleas bioregionals anterios varem decidir no mantenir l'estructura de comissions en
assignacions, si no projectes autosostenibles. Despres de l'enquesta global, a bioregio sud
l'estructura va quedar reduida a gestio economica. Si entenem que gestio economica nomes
gestionara la relacio amb la moneda fiat, proposem canviar el nom a eines cooperatives, ja que
d'aquesta manera entenem que es una eina de relacio amb el sistema capitalista neoliberal.
2.2.1
Estrucctura local.
Decidim de canviar el nom per el d'Equips de treball bioregionals, i ens donem fins a la proxima
assamblea perque cadascu fagi la seva reflexio de quines necesitats reals necesitem cobrir, i tractem
aquest punt de nou. Actualment tenim el equip de treball de compres col.lectives.
2.2.2
Estrucctural global a partir del 2018
Actualment estem ajustant la nostra estructura bioregional, quan la nostra i les altres bioregions
haguem reajustat les estructures a les nostres realitats, veurem com es realitza l'encaix. Per tant,
l'any 2018 sera un any en continua construccio, lo que ens fa dificil imaginar un escenari a futur.
2.2.3
Actualitzacio sobre l'Eina juridicca La XIA SCCL:
Com sabeu hem tingut problemes perque ens han tirat enrere l'eina, amb lo cual donem per tancat el
tema i s'estudiara en reunions d'equip de treball el seu futur. Per tant, a les trobades bioregionals no
tractarem mes aquest tema, i el releguem a l'equip treball propi de l'eina cooperativa.
2.3
CAC
Punt de descentralitzacio de la CAC
Resum del debat sobre la proposta de la CABNORD a la BRGSUD (descentralització CAC)
La CABNORD presenta la proposta a la BRGSUD (DOC)
Primer mirem d'aclarir la resposta de la BRGSUD a les preguntes que va enviar la CAC-CCGC a la
anterior assemblea BRGSUD.
1- BRGSUD confirma que no vol usar el fons de liquidesa de la CAC que li correspon (30% del
total)
2- BRGSUD confirma que no vol usar el fons de recolzament de la CAC que li correspon (30% del
total)
3- Punts de la Proposta de la CABNORD:
3.1: Proposta de crear un grup anomenat 'Rebost BRGSUD' a CABNORD (SCADI), per tal que
sigui el canal per l'intercanvi entre amb dues bioregions.
Hi ha debat. Algunes veus defensen que els intercanvis entre brgsud i cabnord s'han de reduir a
pocs productes i que, per prioritzar la distribucio local de la brgsud, els grups de la brgsud no han de
poder reservar els productes de la llista CABNORD. Si aquesta opinió preval, ens sembla que el
millor fora que no hi hagués cap canal d'intercanvi integrat a CABNORD(SCADI), i que brgsud
podria actuar com a proveidor de la CABNORD, de manera que aquesta simplement hauria de fer
cada comanda, i les gestions es podrien fer per telefon o per correu, tal com cabnord fa amb els seus
proveidors.
Aquesta idea agrada, però falta atendre els grups que sí voldrien seguir utilitzant SCADI. De la
BRGSUD, els grups que actualment segueixen fent comanda via SCADI a la CAC son R

Vilafranca, R Pirineu, R. Lo Cau de la Figuera. A més R. Vilafranca s'ofereix a dinamitzar el grup
'R. BRGSUD' si es crea, ja que vol donar continuïtat al model BRGNORD i a l'hora al de
BRGSUD.
Una proposta integradora es que:
1/ per alguns productes (arròs, oli, fruits secs, etc...) que es mouen en més quantitat, BRGSUD
sigui el proveidor de CABNORD, i això no es gestioni desde CABNORD(SCADI)
Donat que BRGSUD no disposarà (almenys inicialment) d'un fons de liquidesa propi, podem
acordar per cada comanda d'aquests productes per part de la CABNORD, que aquesta avanci els
diners.
2/ i, al mateix temps, crear el grup 'R. BRGSUD' per permetre que els grups que ho vulguin puguin
fer comanda i oferir productes a CABNORD
En el cas que es creï aquest grup, i que per tant BRGSUD pugui participar a CABNORD amb els
mateixos compromisos i avantatges que la resta de grups de la CABNORD,
CABNORD demana a BRGSUD que li cedeixi la gestió del fons de liquidesa i el fons de
recolzament que li correspon (30% del total)
Sigui quina sigui la solucio final, la CABNORD demana que sigui l'assemblea BRGSUD o un
portaveu/referent d'aquesta, qui sigui l'interlocutor amb la CABNORD per coordinar comandes; es
demana un únic responsable de coordinacio d'intercanvis amb CABNORD, elegit per BRGSUD,
per tal de reduir confusions i malentesos.
En el cas que es creï el grup R BRGSUD, s'entén que es un grup virtual i que es la BRGSUD qui ha
de decidir qui el gestiona . Si la persona o equip que el gestiona no es la mateixa que aten les
comandes de la CABNORD fora d'scadi, aquestes dues haurien d'estar coordinades.
També es comenta que es molt desitjable que el punt d'intercanvi amb la CABnord sigui un espai
amb un mínim conford per resoldre imprevists (Espai tancat, net, preferentment apte per
emmagatzemar productes, ben comunicat, etc...). El punt d'entrega pot anar canviant, mentre
ambdues parts estiguin d'acord i sigui adequat a nivell logistic.
Quedem que en consensuar aquest resum, BRGSUD l'incorporarà a l'acta de la seva assemblea i
debatrà aquest tema a la propera assemblea. També quedem que la CAC enviarà un mail a tots els
responsables de grup i de perfils de productor per comunicar aquest tema (descentralitzacio de la
CAC – BRGSUD)
Valorem la possibilitat que ens tornem a trobar per arribar a l'acord final a la propera assemblea
brgsud, que es podria fer a R. Lo Cau_Almacelles (han demanat una reunió amb la CAC)
Proprera assemblea permanent (d'equips de treball) 3er dimarts, 21 Novembre 2017.
---- Fi------

