
I TROBADA BIOREGIONAL SUD

El passat  23 de novembre del  2014 vam reunir-nos a la  finca Mandarina Barrugat  de Bítem,
aprofitant la collita i recollida de cítric per a la Ruta de la CAC, l´EX Ebre, XE Tarragona, EX Anoia,
EX La Conca, EX Penedès i EX Vallès Oriental. Juli, Xarly, Roger, Chuchi, Helena, Joan Carles i
Aina, Carles, Raúl, Sònia, Stefan, Lucie ... per tal de fer la I Trobada Bioregional Sud. 

I TROBADA BIOREGIONAL D´ECOXARXES
23 DE NOVEMBRE 2014 - Finca Mandarina BARRUGAT – BÍTEM

PLANIFICACIÓ JORNADA

930h ARRIBADA A LA FINCA

10h INICI DE LA COLLITA DE MANDARINA I/O TARONJA*

14h DINAR a la Finca (PA I PORTA - portar dinar i altres per compartir)
Porteu productes ecològics locals per a intercanviar 

1530 a 18h TROBADA BIOREGIONAL**
La primera part de collita col.lectiva (qui vulgui participar), serà per completar la comanda de la 
CAC, que us abonarà 0,20eco/Q collit i encaixat. La part final, serà per a les vostres collites 
pròpies, a 0,45uM/Q - 50%MS (tracte directe amb la productora)
1830h COMIAT

PROPOSTA BÀSICA

· SITUACIÓ ACTUAL DE LES EX ... DE LA BIOREGIÓ SUD: PROCÉS LOCAL, PRODUCTORES,
CONSUMIDORES, PROJECTES ...

· GESTIÓ ECONÒMICA BIOREGIONAL / FORMES DE FINANÇAMENT / DESCAPITALITZACIÓ /
INTERCANVIS, MONEDA SOCIAL ...

· XARXA DE TRANSPORT / DISTRIBUCIÓ SUD - NORD - SUD 

· OPORTUNITATS PER REFORÇAR VINCLES I ENXARXAMENT

· PROPOSTES 2015

Cada  EX  presenta  les  dades  més  rellevants  en  quant  a  participació,  situació  actual,
cooperactivisme,  moviments i  saldos de la MS, propostes,  projectes en curs,  activitats ...  En
general, a part d´aquells espais de participació més consolidats (consum, punt de trobada Rebost,
assemblees, mercats i fires ...) la participació és irregular i el procés de consolidació de les EX és
encara inestable en aquest sentit. És un moviment social en constant moviment i evolució, algunes
persones participen atretes per algun interès o necessitat concreta, però no està mostrada la seva
implicació i compromís estable.

Es tracten aspectes com la descapitalització col.lectiva, la creació d´un llibre d´ofertes/demandes
IntegralCES, la proliferació de l´APARADOR com a eina visible per a l´autofinançament, oferint
serveis a la població. En quant a les assignacions locals, haurien de ser en ecos.

S´han d´incentivar les altes de sòcies autoocupades desde les EX. En quant a la descentralització
de tasques, no s´ha de funcionar com el model CIC, són eines independents i  diferenciades i
funcions diferents



Es proposa la quota com a forma d´autofinançament. Diferenciar entre quota i tasa. Es provarà a
cada EX diferents models d´autogestió

Es proposa que el moviment que genera la CAC (producció – abastiment – distribució – consum -
intercanvi)  ajudi  a  ser  el  punt  de  trobada  de  les  EX  i  cercar  altres  eines  de  la  CIC  que
repercuteixen més en el comú i donar preferència (borsa de treball, projectes productius, xarxa
territorial, intercanvi ...)

Crear grups rotatius per a feines descentralitzades que viatgin per totes les EX, sense perdre el
concepte  de proximitat.  Realitzar  formació  -  en  forma d´arbre:  AS forma a  dues o  tres  EX i
aquestes formaran a altresi seguir la cadena d´alleugerir tasques a la CIC i empoderar-nos totes
en rebre i fer les formacions

S´aprova  fer  ús  del  Telegram com  a  mitjà  de  comunicació  àgil  i  eficaç.  S´ha  creat  el  Grup
“Bioregional Sud”

PROPOSTES:

-  Crear  grups de seguiment  de les productores que accepten o no accepten MS a la  CAC i
anar-les substituint  per altres que sí  n´acceptin.  Actualment  laCAC demana  una acceptació  mínima del
50%MS

- Cessió d´un camp d´oliveres a Bítem – camí de la Montserrada, per a l´autogestió col.lectiva.
Pendent acords amb Luís i la seva mare Consol

- Aprofitar l´enxarxament d´EX per a dinamitzar la Borsa de Treball bioregional

- Aprofitar la trobada per compartir coneixements, experiències ... entre les productores

Ens  emplacem  a  una  nova  trobada  bioregional  sud  (dia  i  lloc  a  determinar  en  el
https://encuentrostrobades.titanpad.com/2)

Bítem, 23 de novembre del 2014

Afegir als correus: Juli ilujion@riseup.net Joan Carles joancarles@cooperativa.cat

Llistat de correu d’ecoxarxes

https://encuentrostrobades.titanpad.com/2
https://twitter.com/telegram_es
https://llistes.ecoxarxes.cat/listinfo/ecoxarxes

