
 ACTA DE LA II ASSEMBLEA GENERAL GLOBAL DE LA CIC

Dia: diumenge 11 de desembre.

Lloc: Les Esplanes (Puigpelat-Nulles. Alt Camp).

Assistents: 34 + 4 oients (Lucie, Artu, Octavi, Aleix, Kel, Carles, Noe, Maria, Marta, Patricia, 
Koke, Miguel, Miquel, Somalo, Jose, Eloi, Vincens, Joel, Manu, David, Piquete, Xarli, Mai, 
JordiM., Gio, Nur, Roger, Raquel, JordiF, Helena). Xavier Borràs excusa l'absència. 

Portaveus: 14 (11 BRSud, 3 BRNord) (l'Helena va arribar després de fer el recompte).

Comissions: totes, tret de Finançament i Jurídica.

Temps : Artu.
Torns : Marta.
Acta : Eloi.
Dinamització: Raquel i Lucie.
Facilitació: Nur.

10:15 hores: Obrim les inscripcions.

10:30 h-11:00 h Recepció i verificació de socis i portaveus bioregionals.

11:00 h-11:15 h Assignació de rols. Introducció i context actual [punt informatiu].

____________________________________________

Ordre del dia de l'Assemblea General

10:30 h-11:00 h 

Recepció i verificació de socis i portaveus bioregionals.

11:00 h-11:15 h 

Assignació de rols. Introducció i context actual. [Punt informatiu].

11:15 h-11:30 h 

1. Resum i aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General Global (vegeu-la aquí:

http://cooperativa.cat/acta-de-la-1a-assemblea-general-global-de-la-cic/).

11:30 h-13:00 h 

2. Revisió i aprovació, del document «Pla de descentralització subsidiària.2016» de la CIC, per

mitjà del qual comenci a ser vigent la nova estructura descentralitzada de la CIC i es consensuï un

full de ruta per al 2017. Es presentaran les esmenes que cada bioregió ha aportat durant els últims

mesos.*

13:00 h-14:00 h 

3.  Definir el nou model de gestió del Global de la CIC, tot especificant els serveis i eines que cada

bioregió està d’acord a mantenir globalment l’any 2017.

http://cooperativa.cat/acta-de-la-1a-assemblea-general-global-de-la-cic/


 14:00 h-15:00 h 

4. Definir quina part del pressupost de la CIC es començarà a gestionar des de les bioregions i quina

part es mantindrà des de l’àmbit global.

15:00 h Cloenda.

____________________

Punts tractats

1.  Resum i aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea 
General Global

Es ratifica l’acta de l’assemblea general global de maig 2016.

2. Revisió i aprovació, del document «Pla de descentralització 
subsidiària.2016»*

* [El dissabte a la nit es va decidir entre els portaveus només tractar la primera part del Pla de

descentralització, ja que les parts 2 i 3 tractaven de l’any 2016. S’anomena al document:

«Estructura organitzativa confederada/subsidiària de la CIC».]

S'explica la diferència entre assemblees permanents i generals, globals i bioregionals.
— periodicitat; com es presenten punts de l'ordre del dia;
— diferents temps entre bioregions.
    
En els torns de paraula es reflexiona sobre el procés en el qual som, que és per reforçar els 
processos locals després de l'experiència centralitzadora. També, s'introdueixen  els aspectes 
generals de les assemblees des del pad (document) on hi ha les diferents esmenes de les bioregions: 
http://free.primarypad.com/p/Pla_descentralitzaci%C3%B3_esmenat_fins_novembre_2016

Assemblees Generals Bioregionals

• s'aprova l'aportació del nord (primera esmena);
• torns d'aclariments al respecte de les esmenes al punt de participació. des del sud es veuen 

bé totes les aportacions del nord.
• Es veuen els punts de participació

◦ apartat d’organització: s'aproven les diferències entre bioregions;
◦ criteris mínims: es ratifiquen.
◦ paritat de genere: es ratifica perquè no hi ha esmenes.
◦ legitimitat de les decisions: es ratifica
◦ legitimitat de vet: a part de ser un mínim de 3 persones, cal que pertanyin a un NAL, 

ecoxarxa o rebost (no pot ser qualsevol persona). Es ratifica. [Es traslladarà al Sud les 
diferents visions del Nord per veure si s'implementen.]

◦ admissió de propostes: es ratifica
• temes pendents (alguns es treballen a continuació)

◦ portaveus: es veu;

http://free.primarypad.com/p/Pla_descentralitzaci%C3%B3_esmenat_fins_novembre_2016


◦ ratificació/revocació: es veu.

Assemblees Generals Globals

• assistència: es debat una mica el tema sobre casos "extrems", és oberta i per tant es 
convenient  detectar aquest tipus de casos i gestionar-ho en el mateix moment en comptes de
fer un protocol.

• s'haura de treballar el tema una mica més a les bioregions per ratificar-ho.

Assemblees Permanents
    
Bioregionals

• respecte a convocar assemblees extraordinàries es matisa que son globals generals (ja que 
les permanents son mensuals). Es ratifica.

Globals

• es matisen alguns punts (vegeu al pad);
• es torna a recordar que hem de tenir en ment que poden ser processos que es modifiquin 

segons les necessitats del procés de descentralització, es a dir, que pot ser que a poc a poc 
vagin desapareixent o modificant-se les característiques d'aquestes assemblees;

• es parla de principis troncals de la CIC i de veure com podria gestionar-se si passés.

[No es tracten els últims punts: comissió de coordinació global i model escalable a n nivells.]

3. Definir el nou model de gestió del global de la CIC, tot 
especificant-ne els serveis i eines que cada bioregió està 
d’acord a mantenir globalment l'any 2017

Es planteja la feina de les diferents comissions (feina pràctica). Ens proposem repassar la feina de 
les diferents comissions que ja s'estan descentralitzant-se, i en quin punt estan les que encara no 
s’han descentralitzat.

Ens falta informació de diverses comissions que s'haurà de continuar treballant a diferents nivells 
(bioregional i global) durant l’any 2017 (primer i segon trimestre). No es revocarà cap comissió en 
aquesta assemblea. Es prioritzaran els consensos que hi hagi en aquest àmbit.

Acollida territorial

BRSud: hi ha tres persones treballant en aquesta comissió per la falta que fa dinamitzar algunes 
zones del territori. No es plantegen terminis. Tenen assignació: Roger, Xarli i Lucie. També, 
disposen de recursos globals CIC-mob i espais comuns.

Es replantejarà el futur de la procedència de les assignacions (que vinguin del global o de la 
bioregió). Es matisa que les assignacions  actualment consten com a comissió global. 

BRNord: no necessiten descentralitzar acollida territorial perquè ja es recull la feina d'aquesta 
comissió a cada rebost/ecoxarxa/nal, etc. Sense assignació.



BREst: hi ha persones que no son presents que també desenvolupen tasques d’acollida (falta parlar 
amb aquestes persones per decidir com es treballa des de la bioregió). Des de l’Ecoxarxa del Poblet 
també s'està fent aquesta feina com a suport per la manca que hi veuen, de forma semblant a la 
BRNord.

Apunt: el procés evidencia una confusió de si aquestes assignacions són regionals o globals (cal 
veure l’Acta de l’assemblea permanent pertinent; queda pendent per a la següent permanent). 

Nota: s’afegeix l’Acta de l’assemblea permanent d’octubre per matisar el paràgraf anterior. Hi ha 
assignacions descentralitzades a Acollida territorial: 
https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Acta_Assemblea_Permanent_24-10-2016#73-
Acollida-Territorial

Projectes productius

A nivell global es vol descentralitzar totalment

BRSud: Xarli està fent una part de la feina, assumint mercat cooperatiu i feina cooperativa (es 
treballa en paral·lel el tema fires tot i que no hi ha gent per adoptar aquesta tasca; sí que n’hi ha per 
assumir aquesta feina al Sud, però encara no s’ha format un grup concret).

BRNord: mercat coperatiu i feina cooperativa sí,  firacic no (no ho veuen necessari de moment 
perquè cada NAL ja organitza las seves pròpies fires i mercats)

BREst: no s'ha treballat.

Apunts: Firacic no s'està descentralitzant i tampoc hi ha seguiment de projectes productius. A la 
següent permanent es tractarà aquest tema. També queda pendent Firem.

• Hi ha la proposta sobre la taula que cada bioregió s'ocupi del tema de les fires (hi ha debat): 
traspassar-ho a gestió/econòmica/laboral?, 

• coordinació global per fires internes de totes les firaires de la CIC?, 
• dinamització de la necessitat dels firants de gestionar permisos (greus errors en la gestió que

poden tenir repercussions per a tota la CIC), 
• separar el fet laboral de l’organitzatiu, 
• distingir fires d'intercanvi internes de la CIC, de fires obertes en què la CIC participa com 

altres entitats.

Treballar Firem!: es proposa que cada bioregió ho treballi i es torni al comú més endavant.

CAC

BRSud: s’està descentralitzant, previsió de finalització el març de 2017. 3 assignacions bioregionals
(Helena, Aleix i Carles Tell) + 1 assignació a la BRSud que procedeix de tasques globals (Kel).

BRNord: s’està descentralitzant, previsió de finalització el març 2de 017. 2 assignacions globals, 
que caldrà estudiar com es distribuiran en bioregionals/globals quan es completi la 
descentralització.

BREst: pendent.

Apunt: les noves partides activades el 2016 han estat descentralitzades.

https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Acta_Assemblea_Permanent_24-10-2016#73-Acollida-Territorial
https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Acta_Assemblea_Permanent_24-10-2016#73-Acollida-Territorial


Gestió Econòmica

BRSud: es fan altes de socis autoocupats des de fa 2 anys a Tarragona i a l’Anoia. Hi ha 3 persones 
implicades amb 2 assignacions que de moment són globals. Es planteja començar amb la segona 
fase de la descentralització que seria la gestió de la comptabilitat bioregional, perè les persones que 
assumeixen tasques ara no poden fer-ho tot a la vegada. Per continuar, la BRSud haurà de cercar 
més gent implicada. Hi ha dues persones pendents de formació per continuar amb la feina 
començada i dues persones més disposades a assumir tasques (encara no definides).

BRNord: es fan altes de socis autoocupats des de fa temps a Arbúcies. Hi ha 4 persones implicades 
amb 2 assignacions que de moment són globals. S'està formant 2 persones a la segona fase de la 
descentralització que seria la gestió de la comptabilitat bioregional. També, ajudaran a fer el traspàs 
de socis a la nova eina jurídica.

Apunts: Comissió Global: segurament la descentralització durarà tot el 2017. 

Espais comuns

BRSud: 2 espais amb partides de reciprocitat descentralitzades: Tarragona-Ecoespai-RQR i 
EspaiAnoia-Sí, l'Antro.

BRNord:  1 espai  amb partida de reciprocitat descentralitzada

BREst-Global: Aurea Social, Barcelona.

Apunts: hi ha feina a fer per tal d'elaborar una proposta des de la Comissió Global per veure com es 
continua gestionant tot al territori; en tres mesos es pot intentar portar la proposta a una permanent 
global 

Informàtica

Des de la BRSud es necessita escoltar la veu del global per saber quines tasques es poden 
descentralitzar (llistat de tasques i recursos) per saber si es poden assumir. Es demana un període de 
3 mesos per al traspàs d'informació. A la BRNord hi estan d'acord.

L'assemblea demana a la CICIC que treballi una proposta de descentralització.

Jurídica

S'aposta per que continuï com a global, però cal que la comissió defineixi quin ritme i tasques 
creuen que es poden descentralitzar. L'assemblea demana a la Comissió que treballi una proposta de
descentralització en 6 mesos.

Comunicació/Extensió

BRSud: Es demana a la Comissió que treballi, si cal, una proposta de descentralització, com en el 
cas d’Informàtica.

BRNord: ja es disposa de blog des de l’octubre de 2015, que assumeix de moment Xavier Borràs 
(amb assignació de la CIC global).



Apunts: buscar un espai on posar en comú des de les bioregions amb la Comissió Global per trobar 
punts d'acord i poder avançar en el tema. Es posa un termini de 6 mesos. Amb treball previ de les 
bioregions ho traslladarem a la Comissió Global. Pendents de les properes generals bioregionals. La
Comissió ha de fer la feina de transmetre quina feina fa. (Des de la Comissió Global és te la 
necessitat d’identificar persones de referència en el territori per poder traspassar aquestes 
informacions).

Projectes comuns/eines econòmiques: CASX, Comissió de Finançament, Coopfunding

Es dona un termini de 6 mesos per clarificar la situació. També, s'ha de treballar des de les 
bioregions.

Apunts: Comissió de Finançament no està funcionant amb regularitat o no està dinamitzada com a 
comissió. Hi ha una proposta relacionada de J. Flores: Oficina d'Empoderament Econòmic, que 
podria ajudar a desencallar el tema (primer seria a nivell global per fer-ho bioregional en el termini 
d'un any).

Coordinació

BRSud: es demana el mateix que a Informàtica i a Comunicació i es proposa crear un espai comú on
debatre entre el fet global i el bioregional per veure necessitats de descentralització. No es plantegen
una comissió bioregional com a tal, la coordinació es faria de manera orgànica des de les 
assemblees i el territori (es parla sobre la proposta J. Flores sobre Coordinació Global Confederada, 
per bé que encara no ha estat treballada ni consensuada).

BRNord: L'acta de la BRNord (https://drive.google.com/file/d/0Bzvgix-
6jn8sMDU5ckE2T3FuSGc/view) al paràgraf quart del punt 5 hi diu:

«Igualment s'acorda transformar la Comissi� de Coordinaci� en Grup de Coordinaci�, que 

fa les tasques de preparaci� de l'ordre del dia i la convocat#ria de les assemblees. El xat del
watsup i la llista de correu de comissions seran el lloc on informar i consensuar d'aquestes 

tasques que, finalment, endre'ar( Rosa Rocabayera.»

És semblant al que proposa la BRSud. També, s'inclou en el pad sobre el Pla de descentralització 
que es va treballar i en el pad on es van posar en comú les esmenes fetes al Pla de descentralització 
realitzades pel Sud i pel Nord, on diu: 

«[BRNord] Entre 5 i 10 (2 del Grup de Coordinaci� Bioregional): la meitat per sorteig amb
acceptaci� volunt(ria (per garantir representativitat) i la meitat per consens (per garantir 
persones motivades/expertes).»

Actualment, hi ha 6 portaveus, tots ells del Grup de Coordinació. A Coordinació som entre 16 i 18 
persones.

Apunts: necessitat empírica urgent que més persones s'impliquin en aquesta tasca de la Comissió 
Global. Des de les permanents bioregionals es decidiran portaveus per a aquesta tasca.

Salut i Educació

Estan aturades, perè s'identifica que al territori hi ha molts projectes que hi treballen, només falta 
buscar la forma de coordinar-los. Són àmbits prioritaris que es volen dinamitzar. Es parla de 
començar per un procediment d'enxarxament (es comenta la proposta de J Flores, «Full de ruta cap 

https://drive.google.com/file/d/0Bzvgix-6jn8sMDU5ckE2T3FuSGc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bzvgix-6jn8sMDU5ckE2T3FuSGc/view


a un sistema mutualista», presentada com a punt informatiu a la permanent global de novembre, per 
bé que encara no ha estat consensuada). 

Es veu que és una tasca a implementar clarament des de les bioregions i que comencin a identificar 
els projectes en el territori per tornar a caminar plegats en aquests àmbits. (Es proposta de fer unes 
jornades específiques o una assemblea extraordinària per treballar-ho). 

Voldríem que per a la propera assemblea general global ja hi hagués alguna cosa feta en aquesta 
línia per poder valorar-ho.

Nota: es tracta Salut i Educació junts per l'estat actual de les àrees, però queda clar que la feina des 
de les bioregions és per àrees separades. 

Apunts generals:

En relació a les peticions a aquestes comissions el mandat de l'assemblea general global es trasllada 
a la permantent global del 21 de desembre (també es pot començar a treballar a l’Àgora).

Des de la BREst: les persones estan en el global i descentralitzar-se suposa un canvi de xip 
important, difícil de fer.

4. Definir quina part del pressupost de la CIC es començarà a 
gestionar des de les bioregions i quina part es mantindrà 
des de l'àmbit global

Proposta de tractament del punt: com que no tenim dades detallades i s’han presentat als portaveus 
dos documents amb escenaris/visions diferents durant la darrera setmana, es fa difícil decidir sobre 
això amb tant poc marge de temps i es proposa:

• Un pressupost (o assignació) global ha de passar per les bioregionals perquè s'aprovi, igual 
que una proposta bioregional ha de passar pel global. (No era una proposta consensuada 
prèviament entre bioregions i es genera debat per aclarir el procediment tot adaptant-lo a la 
descentralització).

Comentaris:

Li donem més temps a la proposta o trobem un consens. Aquesta proposta la portaven des de la 
BRNord però la retiren per treballar-la més a l'assemblea Bioregional abans de tornar-la a presentar 
en una assemblea Global.

Estem d'acord que el 2017 és un canvi d'estratègia dels pressupostos del global al bioregional i 
no s'entén que no s'hagi fet la feina que s'havia dit que es faria de desglossar el pressupost per 
bioregions i global. Aquí es barregem temes. 

Ja s’ha comentat prèviament que el procés de descentralització de tasques i comissions no s’ha 
completat, per això no s’han treballat pressupostos bioregionals i només s’han recollit partides 
descentralitzades dintre d’un pressupost global. 

La proposta torna a les bioregions perquè l'avaluïn i aquesta torni a la global.



Aquesta informació dependrà del feedback de les comissions globals quant a les seves propostes de 
descentralització.

Es retira la proposta.

S'explica per què no s'ha fet la feina de treballar tota la informació econòmica per poder fer un 
balanç dels pressupostos del 2016, com a base per planificar els del 2017.

Es pregunta si és factible que per a la permanent de gener hi hagi la feina feta a nivell de 
planificació econòmica i que passi per les bioregions. L’eix econòmic de Coordinació i Gestió 
Econòmica treballaran conjuntament un esborrany del pressupost per al 2017 que es pugui presentar
a la permanent de gener/febrer.

Esperem, doncs, a tenir una visió més clara dels pressupostos perquè les permanents puguin ratificar
les possibles noves assignacions que s'identifiquin com a necessàries, tot recalcant que han de 
passar per les assemblees bioregionals.

Amb la informació i els acords que ara ja tenim es formarà un Grup de Treball el primer trimestre 
per presentar un pressupost en ferm a la primera revisió trimestral de 2017.

Comentaris:

Es fa alguna apreciació sobre les eines jurídiques i estratègies. També, es proposa un curs de 
formació de laboral. Aquí tornem a barrejar temes.

En resum, es planteja que la proposta que s'ha fet es vehiculi pels canals correctes, es porti a les 
bioregions i des d'allà torni a la global (durant el primer trimestre de 2017).

S'accepta la proposta d'afegir als ordres del dia de totes les permanents una nota a l'apartat de 
«Revisió d'assignacions» que hi digui: 

Pel fet que vivim un procés de transici� (la descentralitzaci�): 

◦ cal que qualsevol decisi� que prenguem en la línia d'incrementar assignacions estigui 

emmarcada en aquest context;

◦ cal que  posem molta consciència a no ampliar pressupostos en l'(mbit global fins que 

no tinguem un pressupost descentralitzat clar i aprovat. 

Es concreta que això no afectarà les reassignacions de tasques que no impliquin increment de 
pressupost ni la possibilitat de cobrir baixes quan les tasques que faria la persona de baixa s’hagin 
de mantenir.
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