Assemblea permanent d'equips de treball de la Bioregió Sud
Dimarts, 21 de novembre de 2017
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)
--Ordre del dia:
09:00h: Benvinguda
De 09:00h a 09:30h esmorzar
De 09:30h a 13:30 Assemblea. (amb descansos cada hora de 10min)
- Equip d'eines cooperatives
- Equips de compres col.lectives
Temas a tratar:
- estructura glocal prosumidora 2017/18
- proposta integradora CAC (acta oct)
De 13:30h a 15:00h Dinar col.lectiu
Per la Tarda: visitarem projectes autogestionats del poble (un bonic obrador)
De 17:00h a 19:00h Si cal seguirem amb l'assemblea, per acabar de tancar punts
--Iniciem a les 10:30h.
Assistents: Nuria, Susi, Sonia, Montse, Romi, Elena, Anais, Pepi, Toni, Gloria, Pinto, Olga, Noe,
Maria y Roger.
Xarxes participants: Roure Blau, Xarxa ECO i Priorat&SerraPrades
Acta: redacció compartida pels assistents.
Torns: autogestionat.
Lloc: Jardí de la Sònia, amb un sol fenomenal i totes en màniga curta
0.
Breu repàs de l'acta anterior. S'aprova.
- Presentació dels assistents i actualizació del procés de l'eina jurídica.
Entre els assistents hi ha persones de la zona que volen saber qué fem i com i qui estàn interessats
en formar-ne part.
1.
Equip d'eines cooperatives
Es resumeix l'estat de la nova cooperativa, s'exposen els impediments i els avantatges. Com que hi
ha moltes sòcies que no han estat en altres assemblees, es fa explicació exahustiva del que és una
eina cooperativa, aclarint conceptes passa mig matí.
1.1. Eina Terapeutes i Artesans
• consell rector: S'ofereixen del projecte d'Igualada per a un membre del consell rector, ens en
falten dos.
• socis: treballador, període de prova i afí, s'explica el què és i com s'encaixen
El consens general es que el projecte que tenim entre mans és ambiciós i viable, i es van polint
dubtes, idees (logo...)
1.2. Eina Agricultura/Terres, es deixa per més endavant
• consell rector, socis,...

2.
Equips de compres col.lectives e intercanvis multireciprocs de la soberania alimentaria
• Voluntari: Noe
• Central d'intercanvi Bioregional: Cervera
• Eines informatiques:
◦ Grupo Telegram_comunicació i informacio de productes inter rebostos biosur (enllaços
d'ecoactiv@s de comsum concient).
◦ Gestor de comandes i distribució_Scadi ?... esperem codi lliure.
No s'aprofundeix massa en el tema, però es creu que l'Ecoxarxa de Cervera és, de moment el centre,
a nivell de comunicacions, de la basta bioregió sud, i al estar enllaçada amb Tarragona, l'eix,
Solsona... es un bon lloc per a gestionar i ser el Rebost biosud que demana la CAC.
Encara que s'hagi ofert Vilafranca, que no assisteix a l'assemblea, i sense vetar la possibilitat que
n'hi hagin dos, des de bioregió sud es creu més convenient que sigui Cervera qui gestioni la
instància d'Scadi en la CAC.
Proprera assemblea permanent d'equips de treball 3er dimarts, 19 desembre 2017.
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