Assemblea permanent d'equips de treball de la Bioregió Sud
Dimarts, 19 de desembre de 2017
Roure Blau - Cervera (La Segarra)
--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:
- estructura glocal prossumidora 2018
- seguiment i actualització de socis
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: Elena, Maria y Roger.
Equips de treball: Eines cooperatives i compres col·lectives
Acta: redacció compartida.
Torns: autogestionat.
Lloc: Roure Blau
0.
Breu repàs de l'acta anterior.
1.
Equips de treball:
1.1. Eines cooperatives
•Es resumeix l'estat de la cooperativa en co-creació de terapeutes i artesans: Ens falta una persona
para el consell rector. Està previst que entre finals d’aquest any i principis del proper es presentaran
els documents per a continuar amb el procés d’altes.
•Seguiment, actualització de socis auto-ocupats i noves altes: es desenvolupà des de gestió
econòmica global; la descentralització s’ha posposat fins a final del 1er trimestre 2018
•- Noves altes socis cooperatius: Gestió bioregional. Quota anual 30 um.
- Proposta quotes 2018:
Individual - Col·lectiu (màxim 3 persones)
Alta:
30
60
Cuota mensual:
60
60 + X (47,50 x persona)
•Petició de servidor: des de EnterCoop (projecte de gestió econòmica bioregional) se sol·licitarà un
servidor de uso bioregional a Dimensis.
1.2. Equips de compres col·lectives e intercanvis multi recíprocs (equips prossumidors)
•Central d'intercanvi Bioregional: l'Ecoxarxa de Cervera és, de moment el centre, a nivell de
comunicacions, de la vasta bioregió sud, es un bon lloc per a gestionar i ser el Rebost biosud de

enllaç amb les CABs bioregional. Noe (voluntari dinamitzador) disculpa la absència a la assemblea.
•Eines informàtiques:
◦Gestor de comandes i distribució Scadi. Estarà actiu fins a final de trimestre (nova data de
descentralització CAC). l'Ecoxarxa de Cervera se ofereix per gestionar la instància d'Scadi.
◦Grup Telegram comunicació i informació de productes inter-rebostos biosur (enllaços
d'ecoactiv@s de consum conscient).
• Estructura glocal prossumidora 2018 (primer trimestre)
S’ autogestiona des de el àmbit local (nuclis locals, ecoxarxes, rebostos, equips de consumo) y en
cooperació amb altres col·lectius.
- Proposta comandes: a cada rebost o grup de consum que efectuï una comanda col·lectiva en la
xarxa biosur se li proposa habilitar un fons de liquidesa (pagament avançat del consumo ) per a
evitar duplicar desplaçaments.
Propera assemblea permanent d'equips de treball 3er dimarts, 16 de Gener de 2017.
---- Fi------

