ASSEMBLEA PERMANENT BIOREGIONAL SUR DE LA CIC
DÍA I HORA: Diumenge, 7 de maig de 10:00 a 18:00 hores
LLOC: Mas del pi de l'Arturu, Cambrils.
-------------------------------------------------------------------------------------Ordre del dia :
Benvinguda a l'espai i presentació de la possibilitat de cessió, sense entrar en
projectes concrets.
0- Aprovació acta assemblea bioregional permanent anterior.
1- BIOREGIONAL:
Repàs i aprovació dels estatuts http://free.primarypad.com/p/estatuts
• Acta constitucional XIA, SCCL
• Revisió tasques pendents
Debat sobre la política de la futura eina (àmbit de facturació geogràfic,
subvencions, activitats cobertes, a que destinarem els nostres fons
econòmics?)
• Presentació protocol firem.
•

2- LOCAL:
BREU repàs sobre l'activitat més destacada a les diferents xarxes locals de
la bioregió sud.
Petita dinàmica de pluja d'idees/identificació de projectes encaixables al Mas
del Pi de l'Arturu.
3- GLOBAL:
Revisió de temes globals que ens traslladen altres bioregións
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciem a les 11:20h
Assistents: Maria, Xarli, Anna, Octavi, Helena, Gessamí, Chirstian, Lucie,
Roger, Eloi, Heura, Anais i Javi.
Connexió remota: Os
Xarxes participants: Roure Blau (Cervera), Xarxa ECO TGN, Ecoxarxa Anoia,
Ecoxarxa Ebre, Ecoxarxa Penedes
Acta: Eloi, Xarli i Roger

Torns: Lucie
Temps: Os
Dinamització: Heura
-------------------------------------------------------------------------------------Ordre del dia:
Inici 11:22h
Benvinguda a l'espai i presentació de la possibilitat de cessió, sense entrar en
projectes concrets.
S'explica la situació actual del mas, les necessitats y ofertes en els espais
amb els quals conta. Es presentara el projecte en PDF.
S'ofereix també l'espai com a seu social de la XIA, es parlara al punt que toqui.
1. Aprovació acta assemblea bioregional permanent anterior. Aprovada
2. BIOREGIONAL:
•

Repàs i aprovació dels estatuts: http://free.primarypad.com/p/estatuts
Es proposa assessorar-nos pel col·lectiu ronda a traves de CoopCamp
( www.coopcamp.cat ) fora de l'oficina de jurídica de la CIC.
Roger y Maria s'han apuntat a un curs de coneixements per a la
gestió i l’assessorament professional a cooperatives; ens passaran el
PDF.
Hem repassat els primers articles que tenen major rellevància i acordem
que els demés punts no els tocarem de moment, ja que son iguals a
totes les cooperatives i els hem d'acceptar per força. Queda a la
responsabilitat de cada una llegir-se els estatuts atentament i proposar
canvis si es creuen convenients.

•

Propostes consell rector:
President: Octavi
Vicepresident: Roger
Secretari: Xarli
Vocals: Eloi, Helena, Kel, Lucie, Anais, Carles (comentarem a les demès
companyes de la Bioregió sud per si se sumen a vocals)

•

Propostes d'eines bancaries: veiem que tenim necessitats de varis tipus
de serveis bancaris. En primera instancia proposem una banca ètica
(Fiare o altres)

•

Acta constitucional XIA, SCCL
Quede aplaçada per un altre dia.

•

Revisió tasques pendents
1. Maria presenta el punt a l'ordre del dia de la permanent per activar
l'assignació de la bioregió.
2. Maria enviara la informació necessària per l'obertura d'una conta
bancaria (Roger i Xarli s'encarregaran). Es proposa caixa
d'enginyers.
3. Maria i Xarli contacten amb Coopcamp per polir els estatuts.

•

Presentació protocol firem.
Octavi envia la proposta per adjuntar-la. La idea es assistir a les fires
amb una paradeta que contingui tots els projectes de la cooperativa que
vulguin assistir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A les 19:50 donem per acabada l'assemblea y els punts no tractats es
deixen per la pròxima assemblea que serà la segona setmana de juny,
acollira de Cervera. Dissabte o Diumenge?

