ASSEMBLEA PERMANENT BIOREGIONAL SUR DE LA CIC
DÍA I HORA: diumenge, 9 d'abril de 10:00 a 19:00 hores
LLOC: Can Marçal (Penedès).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre del dia :
0- Aprovació acta assemblea bioregional permanent anterior
1- LOCAL: BREU repàs sobre l'activitat més destacada a les diferents xarxes locals de la
bioregió sud
2- BIOREGIONAL:
- Acollida territorial
- GE i laboral + proposta per la permanent global del soci col·lectiu auto-ocupat QLG serveis
integrals
- CAB Sud
- Comunicació i extensió
- Informàtica
- Fires
3- GLOBAL: Revisió de temes globals que ens traslladen altres bioregions
- Coordinació Global Confederada (descentralització de la comissió de Coordinació global)
- Ampliació de Comunicació i Extensió
- Eines econòmiques i projectes productius
4- XIA, SCCL. Revisió documentació i tasques per a la creació de la cooperativa bioregional
5- Reflexions i debat sobre bioregió sud
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assistents : Carles, Octavi, Roger, Lucie, Kel, Maria, Eloi, Aleix, Helena, Heura, Xarly, Naida,
Natalia, Jordi.
Connexió remota :
Xarxes participants : Anoia, Ebre, Roure Blau, Penedes i Tarragona
Gènere : 6 dones, 8 homes
Acta : Maria, Roger, Lucie

Torns : Octavi
Temps : Kel
Dinamització : Heura
1- LOCAL: Breu repàs sobre l'activitat a les diferents xarxes locals de la bioregió sud
Xarxa ECO TGN: Bon estat, continuen amb projectes col·lectivitzats (olivera) i autogestionats
(rebosts i ecoespai). El cap de setmana del 12-14 de maig hi haurà la Conferència Internacional de
monedes socials a Barcelona; i el 20 de maig la Festa del Comerç Just i Banca Ética a Tarragona
(rambla nova)
ECOxarxa Penedès: 22 abril II mostra biocostrucció i permacultura, i l'11 d'abril es farà el balanç
del primer trimestre del grup motor del rebost de Vilafranca. El 29 d'abril participarem a la Fira
Xarxa de la Terra en Sant jaume Sesoliveres, Piera.
ECOxarxa de Cervera (Roure Blau): Bé, segueixen avançant
ECOxarxa Ebre: s'ha traslladat el banc de llavors al local Panxample, engegant projecte de forn
cooperatiu a Bitem; el 22 d'abril es farà la II trobada de Terres del Mestral, amb una sortida en
vaixell a l'Ametlla de Mar.
ECOxarxa Anoia: Jornada de repàs anual, s'està buscant un nou local per reagrupar forces (ara tenen
dos locals i això divideix esforços), necesiten ajuda per difondre i dinamitzar la moneda social,
llistes de correu, fires,... El 14/05/16 Hack the Earth en Calafou, i el 22 d'abril parada a la Fira Sant
Crist de Piera, el 29 es participarà a la Fira Xarxa de la Terra en Sant Jaume Sesoliveres.
Podeu trobar informació sobre les activitats a la secció d'activitats del blog de la Bioregió Sud:
http://bioregiosud.cooperativa.cat/category/activitats
També trobareu informació als blogs de les respectives xarxes locals:
http://bioregiosud.cooperativa.cat/xarxes-locals/
2- BIOREGIONAL:
- Maria va acollir a un nou projecte de Lleida, que tenen una pastiseria a on es podria fer servir
una sala i un terreny amb un projecte actual de camping. Volen enxarxar-se i necesiten recolzament
jurídic per iniciar el projecte de camping
Debat i accord :
- Els projectes que es recolzen des de la bioregió han de cobrir una necesitat bioregional.
Es demana filtrar les propostes i projectes que no encaixin, abans de presentar-los i evitar invertir
temps
- Acollida territorial
S'han fet diverses xerrades al Penedès, Anoia i Tarragona. Xarli canvia la ubicació de les
acollides setmanls i ara es faràn a l'Ateneu Popular X. C/FERRAN, 14, VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
A Tarragona es continúa acollint tots els dijous a l'Ecoespai.
A Anoia segueixen les acollides els dijous a Piera.
Reciprocitats:
Lucie comunica que redueix dedicació a 5h, per projectes personals. Es concentrarà a Acollida
territorial. L'assignació es col·lectivitzarà per altres necessitats de la Bioregió, donat que les tasques
estàn pendents de fer o les ha de cobrir una altra persona. En el punt de la XIA concretarem a on es
destinaràn les hores de dedicació amb assignació col·lectivitzada.
- GE i laboral
Des del Global s'està acabant els protocols d'altes i a partir de Juny es volen iniciar les altes de
projectes productius.

Es comenten dubtes sobre la possibilitat d'iniciar altes al Juny, com es gestionaràn i si es faràn de
forma descentralitzada o global. Tot dependrà si tenim les eines a punt i la gent empoderada.
Els protocols estàn fent-se amb la participació de totes les bioregions. No es qüestionen els
protocols. Es deixa el debat per quan es parli de la nova eina jurídica de la bioregió sud.
El soci col·lectiu auto-ocupat QLG serveis integrals comunica que ha demanat una subvenció
cultural a la Generalitat per a la internacionalització de la companyia PuntMoc. La subvenció s'ha
demanat a nom de Inter.
Com a bioregió s'agraeix la transparència en compartir la informació, però es planteja debat sobre
si la nova cooperativa ha d'acceptar o no subvencions. Es comenta que hi ha hagut alguns casos
semblants a l'històric de la CIC, que han demanat subvencions (no estem segur que hagi sigut amb
aprovacio de l'assemblea). Es considera que caldrà tractar a la XIA quin és el posicionament polític,
i si considerem que podem exercir accions puntuals de descapitalització de recursos
d'administracions públiques, com a actes de desobediència i financiació de projectes productius.
- CAB Sud
S'explica la planificació que es va fer el dijous passat a la reunió de Tarragona, i com està el
procés de descentralització. L'acta es pot consultar aquí :
https://free.primarypad.com/p/2BKtLeff6m
S'explica els motius pels quals no s'han reflectit les hores dedicades a la planificació global. La
Bioregió recolza la tasca feta per totes les companyes.
Helena i Kel comuniquen la seva reducció de dedicació per compartir part de la seva assignació
amb altres projectes de la CAB Sud o Firem.
Es decideix que s'aprova la proposta de gestió de l'arròs.
S'inicia un debat sobre el que va succeïr a la darrera planificació de comissions i sobre com es
van presentar les informacions sobre la dedicació de diverses companyes de la CAB Sud. Es
considera que hi ha hagut diversos malentesos, i que CAB Sud no ha transmés correctament algunes
informacions de l'acció bioregional, al temps que la CAC global tampoc s'ha preocupat de conèixer
l'estat i funcionament de les tasques descentralitzades. Es comenta que el canvi de criteri
organitzatiu respecte dedicacions i assignacions que es van aprovar com a partides bioregionals i
que ara s'han considerat globals, ha contribuït a generar un problema organitzatiu intern a la
CAC/CAB, però ja s'ha aclarit.
- Informàtica
Informatica global va comentar a la planificació de comissions que no ha desenvolupat un plà de
descentralització, ni el projecte de serveis de hosting i que algunes tasques s'estàn realitzant amb
dificultat i sense coordinació.
La BRSud de la CIC decideix autogestionar els seus recursos de hosting informàtic: espais web,
correu electrònic, llistes de correu, etc. S'aprova que Jordi comenci a oferir servei de hosting a la
nova eina jurídica bioregional La XIA, i que aquesta pugui oferir serveis de hosting "marca blanca"
als seus socis, pagant la quota corresponent, en euros, MS o faircoins.
- serveis d'allotjament web, certificats digitals i dominis
- servei de correu electrònic, llistes de correu, etc.
https://www.dimensis.com/ecodim-server.html

Pel que fa a les despeses del servei informàtic de hosting personalitzat per La XIA, Jordi
comparteix el mateix document que ja va proposar a la Coordinació global de la CIC.
S'aprova demanar a la propera assemblea permanent global que el recursos informàtics de La
XIA (xia.cat) es considerin als mateixos efectes organitzatius que el domini @cooperativa.cat.
Específicament, pel que fa a la possibilitat dels usuaris de correus @laxia.cat de rebre convocatòries
oficials, ordres del dia, actes, accés al centre de documentació i altres eines cooperatives comunes,
llistes de correu, etc.
- Fires
Es tractarà al punt de La XIA
Es canvia l'ordre del dia de la tarda, es tratarà primer la XIA i després els temes globals pendents.
4- XIA, SCCL. Revisió documentació i tasques per la creació de la cooperativa bioregional
6 persones de BRSud es van reunir amb la comissió de jurídica per demanar informació sobre la
figura legal de les cooperatives i els seus estatuts.
Es tracten diversos temes:
llibre de socis, eines que cal fer servir
sistema de numeració de factures
xarxa de moneda social --> quina és la seva funció i utilitat per la nova cooperativa? ...
dinamització intercanvis i moneda social o llibre de socis ...
seu social, domicili fiscal, eines del sistema (comptes bancaris,...)
eines o sistemes per dimamitzar intercanvis i la moneda social
eines comunes (GestióCI, CAC, PROPRO, ...)?...
Següents pasos:
- Acte constitucional ---> Propera assemblea el 7 de maig a Cambrils
- Revisar estatuts i resoldre dubtes amb Jurídica ---> s'obrirà un pad
http://free.primarypad.com/p/estatuts
Temes pendents del matí:
Reciprocitats: Helena (CAB) i Lucie (Acollida): es decideix mantenir l'assignació per recolzar
projectes bioregionals sense assignació com Firem i PROPRO (Octavi, Bea i Xarly), garantint que
es realitzen totes les tasques previstes.
S'accepta activar el pressupost bioregional de 1000 um mensuals. Els dos primers mesos es farà
servir per les despeses de constitució de la nova cooperativa bioregional. Aquestes despeses seràn
aprovades en assemblea bioregional permanent.
3- GLOBAL:
- Coordinació Global Confederada (descentralització de la comissió de Coordinació global)
A partir d'una proposta de descentralització de la comissió de coordinació global que va presentar
Jordi Flores a l'assemblea general global de desembre 2016, la bioregió nord ha debatut sobre com
dur a la pràctica una coordinació global confederada entre totes les bioregions de la CIC. La
proposta bàsica consisteix en que cada bioregió escollirà a dos portaveus bioregionals coordinadors

que participaràn en diverses reunions virtuals (setmanals) i una reunió presencial (mensual).
Aquestes reunions es podrien fer a diferents ubicacions, de forma rotativa.
La participació a la Coordinació Confederada serà doncs rotativa i escollida des de les
assemblees bioregionals. No es preveuen assignacions per exercir tasques de coordinació, però si
que es pagaràn les despeses de transport.
Arran de la decisió de Jordi Madorell de deixar de realitzar diverses tasques de la coordinació
organitzativa de la CIC, i de les diverses renúncies i reducció de la dedicació d'altres membres de la
comissió de coordinació global, es decideix que cal adaptar urgentment la comissió al nou format
de comissions descentralitzades i confederació de bioregions. També es decideix ampliar la
proposta inicial per encabir la dinamització de les convocatòries, ordres del dia, assemblees
permanents globals, actes i gestió del centre de documentació de la CIC. Aquestes tasques es
proposen que també es realitzin des de l'espai de coordinanció confederada i que siguin
dinamitzades de forma rotativa per cada una de les bioregions com a responsable.
Consideracions de la Br Sud:
1- Es considera que les assemblees permanents globals es poden limitar a realitzar-se de forma
trimestral, donat que cada bioregió ja organitza assemblees permanents bioregionals mensuals i que
les portaveus bioregionals ja exerciràn tasques de coordinació amb periodicitat mensual. En tot cas,
es pensa que podrien organitzar-se les tres següents reunions (una a cada bioregió: Est, Nord i Sud)
i abans d'estiu decidir que les assemblees permanents globals passin a ser trimestrals.
2- Respecte a la proposta afegida per la Br Nord sobre els criteris de reconeixement de noves
bioregions de la CIC, es veu necesari tenir uns criteris que defineixin a les bioregions, i estem
d'acord amb la proposta, però es demana que no es facin servir per excloure i dividir l'acció de la
CIC al territori. Cal ser flexibles i estudiar els diferents casos.
3- S'inclou també una petició des de la Br Nord de considerar el criteri de la paritat de genere a la
nova coordinació confederada formada per portaveus bioregionals. A la Br Sud es considera que cal
reflexionar sobre què és allò que volem garantir, preservar, considerar ... des d'un enfoc qualitatiu i
intergenere. Estem d'acord en que la paritat de genere és important, i cal posar-hi atenció, però sense
que hagi de ser un criteri determinant o condicionant.
4- Respecte la proposta que els càrrecs dels portaveus coordinadors bioregionals siguin per un
compromís mínim d'un any, a la Br Sud considerem que no és imprescindible. De fet, no es presenta
cap voluntari per dur a terme aquest rol durant un termini tant llarg, donat que totes exercim
diverses tasques, tenim compromisos locals i familiars. S'aprova que totes les portaveus tinguem un
nivel d'empoderament semblant, que ens permeti exercir tasques de coordinació de forma rotativa,
segons disponibilitats. La Br Sud es compromet a participar a la Coordinació Global Confederada, i
a garantir la realització de les tasques que li pertoquin.
Es proposa realitzar una reunió virtual per Skype (de portaveus de la Br Sud) abans de la propera
assemblea permanent del dia 24 d'abril per posar en comú la veu bioregional sobre els diferents
punts de l'ordre del dia. Es concreta que la reunió sigui el dijous 20 d'abril, de 10:00 a 12:00h.
Per afegirse al grup aneu a aquesta direcció : https://join.skype.com/lYSUNmwmNo24
- Ampliació de Comunicació i Extensió
Jordi informa que hi ha hagut malestar entre les companyes de la comissió de Comunicació i
Extensió arran del bloqueig que va tenir la proposta d'incorporació d'Elleflane, com a membre de la

comissió amb assignació global. Els arguments exposats són els següents:
- No es va presentar correctament quines eres les tasques a realitzar, posant atenció en temes de
disseny, gestió técnica de diverses webs d'eines com mercat cooperatiu, feina cooperativa o la
revista Lo Comunal.
- No es va considerar que la proposta d'incorporació tenia el vist-i-plau de la comissió global de
Comunicació i Extensió, com a proposta de descentralització, segons els requeriments de la
planificació anual i el procés de descentralització i coordinació de la comunicació de les bioregions.
- No es va considerar que la Br Nord va recolzar la incorporació d'Elleflane per a la gestió de les
eines previstes a la proposta.
- No es va considerar que Jordi Flores, per part de la Br Sud, també s'incorpora a Comunicació i
Extensió, amb una situació semblant, i que en ambdos casos la incorporació no suposa cap
increment de pressupost, donat que ja estaven rebent una assignació superior a les seves anteriors
dedicacions fins al gener de 2017.
- No es va considerar que les assignacions de totes les persones que participen a les comissions
actuals estàn reflectides com a globals en el pressupost de la CIC.
- No es va considerar la petició de suport que ha fet la companya Elleflane, després que es tallés
l'assignació econòmica entre la CIC i el projecte comú XCTiT.
Després d'exposar tots els arguments i ha consens en recolzar la incorporació d'Elleflane a la
nova comissió de Comunicació i Extensió Confederada, amb una assignació global.
- CAC --> propuesta de descentralizacion de los recursos de la CAC
No hi ha consens per recolzar la proposta de distribució algorítmica del pressupost de
recolzament de la MS a la CIC, així com el repartiment d'aquest pressupost en rebosts i productores,
ni el repartiment del fons de liquidesa de la CAC. Es considera que la distribució ha de ser
proporcional i equitativa a les tres bioregions de la CIC, i que cal tenir en compte diversos criteris
de foment i dinamització de rebosts, afinitat de productores, acceptació de MS, abastiment de
necessitats, etc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

