Assemblea permanent de la Bioregió Sud de la CIC
Dimarts, 19 setiembre 2017.
Sant Jaume de Ses Oliveres (Piera)
--Ordre del dia:
10:00: Benvinguda
11:00: GLOBAL:Revisió de temes globals
LOCAL: BREU repàs sobre l'activitat més destacada a les diferents xarxes locals.
11:30: Actualizacio temes administratius XIA (Salvia Hispanica)
12:00: Visita de projectes productius locals
- Queviures bé
- La Rectoria
13:30: Dinar (Pa&Porta: Cadascú porta algú, i ho compartim)
15:00: Regim intern
17:00: Cronograma per T4.
19:00: Fi de l'assemblea.
----Iniciem a les 11:00h.
Assistents: Lucie, Xarli, Noe, Maria, Roger, Elena i Natalia.
Xarxes participants: Roure Blau, Xarxa ECO, Ecoxarxa Anoia i Mestral.
Acta: redacció compartida pels assistents.
Torns: Noe.
0.
Breu repàs de l'acta anterior. Tot està clar. s'aprova l'acta anterior.
1.
GLOBAL
Després de la última assemblea de juliol, veiem que l'unic que queda del global és gestió
econòmica, informàtica, jurídica. La CAC al Sud està en procés de reestructuració, i la comissió de
comunicació/extensió s'ha reduït al mínim. Ja no n'hi ha comissio d'acollida territorial.
A transmetre a l'assemblea permanent global
Al Sud estem fent la descentralització, cosa que havíem accordat fer entre totes. Aixo es la nostra
maxima participacio al global : aplicar el que s'ha decidit fa 3 anys.
Entenem que no ni ha millor manera de participar del global que crear una eina funcional
(enxarxament local bioregional).
Al sud seguim cocreant les nostres eines i de moment no tenim temps per estar-nos relacionant amb
altres bioregions de la manera que ens demanen.
A exepció de la comissió de gestió econòmica que encara està en procés de descentralització,
actualment es troba en l'inici de la segona fase. Les persones que es troben en la comisió de la
biosud són la Maria, la Natalia i en Roger.
LOCAL
Roure Blau: Els intercanvis entre usuari@s són dinàmics només que a l'estiu ha baixat per què,
bàsicament fan intercanvis a nivell alimentacio i a l'estiu totes tenen feina a l'hort. Hi ha gent
interessada pel rebost i s'està pensant obrir-ne un a Lleida. No tenen un rebost organitzat como tal,
és més informal peró estan creant una llista de necesitats.
Xarxa ECO: Segueixen dinàmics els intercanvis a través de l'ICES i llista de correu: els dies de

rebost, els divendres i l'ecoespai els dimecres
Ecoxarxa Anoia: Està en pause, fins a noves participacions ecoactives. Actualment es troben en el
local "queviures bé" y segueixen fent intercanvis directes/multirecíprocs entre ell@s
Ecoxarxa Mestral: A l`agost han fet la 5a trobada (es reuneixen un cop al mes), a Pratdip i
L'Ametlla tenen un grup de consum que està dinamitzant altres grups de consum/rebostos.
Actualment tenen dos grups activos i 3 en procés.
EcoxarxaEbre: no estan presents però sabem que estan una mica en pausa també, deixaran d'obrir el
Panxample totes les setmanes. Mantenen la trobada mensual itinerant a les finques. Estan
començant a construir un forn de pa a una finca de Bitem per a ús col.lectiu.
EcoxarxaPenedes: no hi són. Estava en pausa però hi ha iniciativa para reactivar-la.
El proper 21,22 d'octubre hi ha la FESC. Ês la fira d'economia social i solidària de Catalunya. La
CIC i Xarxa Eco participaràn, és demana quines altres xarxes volen anar i si volen compartir
parada. Aquí s'utilitzarà moneda social però tot s'ha de cambiar a Ecosols (la moneda de la fira).
Xarli, Roger, Maria, Elena (1 dia), Angel (1 o 2 dies).
Mes info: http://fesc.xes.cat/
2.
A Tarragona, al registre, ens han tombat els estatuts. Ens deien que erem cooperativa de facturació,
que és il.egal.
Llavors hem anat a presentar els papers al registre de Lleida. Es veuen més oberts pero ens han
demanat una setmana per mirar-se els estatuts. El problema es que volen que sigui el president qui
presenti els papers. El dubte és si ens deixen ser cooperativa de consum+treball associat.
L'altre opcio seria muntar 2 cooperatives.
2.1.
Actualitzem informacio degut a la trucada del registre de cooperatives de Lleida.
Ens diuen que no podem ser cooperativa integral de consum i treball associat.
Debatim i pensem que lo mes senzill és muntar la cooperativa de treball associat. Seguirem fent
intercanvis entre les persones sense necessitat de ser de una cooperativa. Intentarem fer compres a
l'engròs via la cooperativa de treball a través de treballadors del gremi de restauració.
Com queden fora els treballadors agricoles i els consumidors pensem que lo més adient seria pensar
en un futur de muntar una cooperativa integral de agraria amb consum.
Proposem guardar la part de pressupost descentralizat de la CIC (1000€mensuals) per poder muntar
la cooperativa integral, un altre opció es aportar terres (de propietat). S'aprova.
Tindrem que presentar altres estatuts, podem agafar els estatuts estandars de internet i afegir els
gremis que volem.
Revisem el objecte dels estatuts ja aprobat per treure el que quedaria fora de la cooperativa de
treball i el que seria de la cooperativa integral (agraria/consum).
3.
Règim intern (les faltes lleus no estan desenvolupades (comtemplades) en els estatuts).
Faltes lleus: actituts no cooperativistes.
VALORS COOPERATIUS:
- Ajuda mutua
- Autorresponsabilitat
- Assamblearisme
- Horizontalitat
- Equitat

- Solidatitat
- Honestedat
- Transparència
- Responsabilitats socials/ECO
Es manifiesta el "què y com" es resol un conflicto.
Pas 1: qualsevol persona té la responsabilitat/deure de comunicar a la persona que no està tenint una
actitut cooperativista.
Pas 2: el conflicte si no és resolt o és reiterat farem ús de la consciència col.lectiva de la asamblea
per a resoldre'l.
Elena comenta que Kel va desplegar el valor "assamblearisme". Però de moment pensem que
deixar-lo més ampli ens deixa més marge.
4.
Cronograma per a setembre/octubre.
- Preparar els documents per a presentar al registre de cooperatives
- Fer una crida a personas que fan falta per als Consells rectors.
- Un nombre para la agraria:
-agroxia
-l'era
-el terròs
-arrel
-xeixa
Els noms els presentaran Xarli&Roger, i s'informaran del que fa falta per a la creació de la nova
eina.
La Maria introduirà al pad els estatuts de la Xia, haurem de revisar-los abans de dimarts i apuntar
cadascú els noms de les futures socies, representant de cada gremi. Informacio necessaria : nom,
DNI, gremi.
https://pad.riseup.net/p/estatuts
Proprera reunió 3er dimarts, 17 de octubre a la ecoxarxa del Mestral (Pratdip).
---- Final------

