ASSEMBLEA PERMANENT EXTRAORDINÀRIA BRSUD
DÈFICIT ESTRUCTURAL CIC / IMPACTE EMOCIONAL – RELACIONAL
Data: dimarts 30/05/2017
Hora: 10:45 a 14:15 hores
Lloc: ECOespai RQR (Tarragona)
Assistència: Helena, Kel, Carme, Christian, Natalia, Xarli, Jordi
En connexió remota: Lucie
Tema principal: com sortir de la situació deficitària en € i MS a la CIC
A l’ordre del dia s’ha adjuntat l’enllaç a les diferents propostes de reducció de despeses i generació d’ingresos que ja es
van treballar al grup de treball de sistema econòmic a començaments d’any. Lucie ha aportat una proposta sobre com
ajustar les assignacions i estructura de la nova cooperativa bioregional al pressupost disponible, dedicant 1/3 del
pressupost per assignacions i la resta per dinamització de projectes productius i altres àmbits com el sistema mutualista.
Jordi ha aportat una nova proposta per avançar en l’ús d’eines bancàries alternatives com a nou servei cooperatiu i font
d’ingressos. I Carles ha destacat que cal reforçar i estabilitzar processos locals, promoure projectes productius viables i
l’autoocupació, així com consolidar rutes sostenibles i mantenir el principi de reciprocitat amb productores.
Abans d’entrar a comentar aquestes propostes, pensem que és prioritari compartir la nostra visió sobre la situació actual
i sobre com pensem que hauria de ser la nova cooperativa bioregional, per tal d’enfocar les propostes cap a aquesta
visió i objectius.
1 – Visions de la situació actual i l’evolució a partir d’ara
- Dedicar les enèrgies a la construcció de La XIA, anar fent la transició des de la CIC. La XIA serà l’evolució natural
de la CIC a la bioregió Sud.
- La XIA ha de ser com un segell de confiança, una marca de prestigi, una garantia de saber fer.
- La XIA són les sòcies, no és una estructura cooperativa. Ens hem d’encarar a facilitar que totes les sòcies puguin
cobrir necessitats i construir conjuntament un projecte comú.
- Sóm allò que fem, no allò que diem i no cumplim. Cal respectar valors i establir criteris per implementar-los
correctament (és important cuidar els detalls).
- Hem de ser transparents, transmetre les informacions de forma clara i completa, i garantir l’accés a la documentació.
- Les necessitats s’han de cobrir des de dintre, prioritzant el consum a sòcies, productores afins, etc. tot dinamitzant
circuits interns i fluxes en moneda social.
- Hem de ser conscients de fins a on podem arribar, quins límits tenim de gestió de projectes, sòcies, comissions,
assignacions, ...
- La XIA ha de definir clarament quina és la distribució que es fa de les aportacions de les sòcies i com es fan servir per
construir un sistema de suport mutu, enxarxament, abastiment, gestió econòmica, dinamització de projectes, sistema
mutualista, etc.
2- Propostes econòmiques
2.1- Rescatem Ecocoop
- Cal activar fonts d’ingressos en MS que eliminin el dèficit i permetin rebaixar el deute de la CIC en MS
- Reduïr despeses en MS. Deixar d’emetre MS en negatiu pagant assignacions. (Diverses persones manifestem que
renunciem voluntàriament a les nostres assignacionsn en MS: Helena, Jordi, Lucie ja fa dos mesos que no la cobra).
Comentem que la solució al dèficit en MS de la CIC no és que les persones que participen activament en la
dinamització de la CIC renunciin a la reciprocitat per la seva dedicació, però estem d’acord en que cal fer una acció per
prendre consciència de la gravetat de la situació (el balanç negatiu dels comptes públics de la CIC duplica la capacitat
pressupostària anual de la CIC en MS i s’acosta al 40% del volum de transaccions anuals de tota la xarxa COOP).
Aquesta acció només servirà per reduïr el dèficit, però hem de reflexionar sobre la urgència de generar valor i confiança
en la moneda social ecocoop, per recuperar aquesta eina i construïr una xarxa d’intercanvis, proximitat i confiança amb
una oferta real de productes i serveis que permetin abastir les necessitats de les persones.
2.2- Gestió de sòcies autoocupades
- Reactivació de les altes a les figures legals globals, segons els criteris que ja haviem consensuat, fins que tinguem La
XIA disponible i fem les altes directament a la cooperativa bioregional.
- Prioritzar la constitució de La XIA, per iniciar altes a finals de 2017.
- Iniciar formacions entre els membres de La XIA per empoderar-nos en tasques necessàries pel funcionament de la
nova coperativa.

2.3- Definició de quotes de sòcies i finançament d’eines
- És important que totes financiem una estructura de serveis i recursos comuns (quota general)
- Al mateix temps, poden generar-se serveis i eines concretes que puguin tenir unes quotes per servei, per ajudar a
autosostenir una eina o servei o assignació bàsica per la seva dinamització.
- Transparència i coherència amb els serveis i eines que oferim
2.4- Explicació de la proposta de noves eines de pagaments FairPayCIC i fons de liquidesa a CASX
Jordi fa una explicació destacant que la proposta parteix del dipòsit a CASX de 3 fons de faircoins convertibles a euros,
per import de 12.000 euros, per garantir la liquiditat de la CIC a curt termini, pel que fa al cobrament de factures de les
sòcies autoocupades i el cobrament d’assignacions dels membres de les comissions de la CIC.
La proposta facilita:
- la reactivació de CASX i la seva coordinació descentralitzada amb les bioregions per gestionar 3 fons bioregionals.
- la descentralització d’una part dels ingressos de GE (cobraments per tarjeta) i la seva autogestió bioregional.
- oferta de nous serveis de gestió de cobraments, transferències bancàries i disposicions d’efectiu per sòcies.
- nova font d’ingressos a partir dels nous serveis ofertats.
Hi ha consens en que es tracta d’una proposta que cobreix necessitats, aporta liquidesa immediata i ens ajuda a avançar
en contrucció d’un sistema alternatiu que ens permeti exercir la nostra sobirania econòmica.
2.5- Impuls del sistema mutualista
Sense entrar en detall comenta que estem d’acord en que la nova cooperativa de la bioregió sud ha de comtemplar la
construcció del sistema mutualista com a un dels seus objectius estratègics.
3- Assemblea constitució La XIA, SCCL.
Es proposa canvi de la data de l’assemblea de constitució La XIA, SCCL. Es parla del dimarts 20 de juny, però es
necessari fer una consulta a tothom per garantir el màxim de participació presencial.
Conclusions
Fem un canvi de mentalitat i decidim que ja estem treballant com a XIA i que ens posem una data per fer la transició i
descentralització (gener 2018), però que a partir d’aquesta data començarem a participar com a XIA, SCCL. en els
àmbits de coordinació o confederació que es mantinguin a la CIC.
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