
PERMANENT BIOREGIONAL D'ECOACTIVES* DE LES ECOXARXES DEL SUD
DIA: Diumenge 09-10-2016
LLOC: Can Castellví (Penedès)
HORA:  15:15 h a 18:45h
*Los ecoactiv@s son portavoces/enlaces de las ecoredes (comunican, transmiten y ejecutan las 
decisiones consensuadas).

----------------- 
ASISTENTES: 9 portaveus ecoactius
Anoia: Lucy
Ebre: Helena i Kel
Tarragona: Roger i Jordi
Penedes: Carles Tell, Xarly, Aleix, Olga

----------------------------------------
Desenvolupament dels punts tractats:

1. Posada en comú nuclis i ecoxarxes de la bioregió sud

Anoia:
Han contactat amb membres de l'ecoxarxa i socis de la CIC. Han convocat una assamblea diumenge
30 d'octubre, d'11 a 14 hores, a Piera (espai Si, l'Antro). S'ha contactat també amb el grup de la CIA 
(Cooperativa Integral de l'Anoia).

Es veu la necessitat que hi hagi més persones que es puguin implicar en el procés bioregional i que 
els socis clarifiquin les seves necessitats.

Penedès:
Hi ha molta proximitat amb Anoia, però encara no s'ha materialitzat en un enxarxament i projectes 
concrets. De moment, s'han centrat en la dinamització local de la CAC, des de la CAL Penedès. Fa 
10 mesos que no es fan assemblees, però es vol convocar una a curt termini.

Es comenta que hi ha un grup a Mediona (Alt Penedès) interessats en dinamitzar la moneda social 
localment.

Tarragona:
Es va fer una enquesta als membres fa uns mesos per prioritzar objectius: CAC, GE, Salut, ...
Hi ha una bona comunicació interna, a través de les llistes de correu.
Es participa activament a la coordinadora de MS de la XES i es compleix el protocol d'intercanvi 
recíproc amb altres xarxes de MS.

Es vol treballar en definir clarament principis a nivell d'ecoxarxa i cooperativa bioregional.
S'està contactant amb els socis de la CIC i es veu que són afins als principis de la revolució integral,
però està poc dinamitzats i hi ha mancances importants a nivell comunicatiu.

Es parla sobre la importància d'una bona comunicació interna amb socis autoocupats i membres de 
les ecoxarxes, per informar sobre eines, activitats, etc.



Ebre:
Hi ha un procés de mudança de La Vianda i del rebost de l'Ebre.
Hi ha voluntat de participar més activament en una cooperativa integral més propera al territori.

S'ha contactat amb socis autocupats i es farà una reunió la propera setmana, per informar sobre la 
situació actual.

2. Resum trobada de planificació de comissions CIC

Es va viure un procés d'evolució a tota la CIC, amb una divisió a la formació de la futura bioregió 
centre, entre ecoxarxa del Poblet i ecoxarxa del Poblenou.

Es veu gran pes de la bioregió nord, amb persones empoderades que han participat històricament a 
la CIC global.

Des de la bioregió sud vam manifestar que al sud anem a un altre ritme, més cohesionats i seguint el
procés de descentralització de la CIC.

Es va reflexionar sobre la refundació de la CIC o la seva descentralització.

3. Fem Feina (projecte de la CIC):

Gestió Economica busca dues persones per ajudar. Carles adjunta el link de la oferta 
http://feina.cooperativa.cat/job/la-cic-busca-persones-per-a-la-comissio-de-gestio-economica/

4.  Comanda col·lectiva bioregional (pomes de l'Alta Ribagorça):

Carles comenta que pujarà a l'Alta Ribagorça a buscar els kg a disposició 100% MS. Anoia, Valls i 
Penedès s'han sumat a la comanda col·lectiva.

Carles actualitzarà els kg que li caben al coxe. Aixi, TGN i Ebre s'adaptaran a la disposició.

Comentem que és una bona pràctica aprofitar les assemblees bioregionals per convidar a 
productores a portar els seus productes i organitzar comandes col·lectives bioregionals. També 
acordem mantenir la dinàmica de que les assemblees siguin rotatives per tot el territori bioregional.

5. Gestió pressupost extraordinari recolzament productores sud amb MS acumulada:

Hi ha productores que no fan comanda perque no troben a la CAC allò que necessiten. S'ha 
consensuat que les unitats monetàries recolzades encara no consumides (tenim temps fins al 
novembre) es gestionaràn des de la CAB Sud, per ajudar als rebosts locals a oferir una varietat més 
àmplia de possibilitats de consum/serveis a les productores.
La CAB Sud es posarà en contacte amb la CAC per a saber quantes unitats ens queden recolzades.
Es demanarà a la permanent de la CIC disposar de temps fins a desembre, inclós, per disposar del 
pressupost extraordinari.

6. CAB Sud

Actualment hi ha dues assignacions de la CAC a la BR Sud, una d'en Carles (col·lectivitzada) i 
l'altre d'en Kel (s'ha traslladat a viure al Sud).



La descentralització CAC va començar fa mesos al sud i hem anat assumint noves tasques 
progressivament, especialment a la CAL del Penedès. Considerem que ja estem preparades per 
avançar cap a una nova fase de descentralització de la CAC a la bioregió sud, a partir de l'activació 
de les partides pressupostàries ja aprovades en anteriors permanents.

Carles explica que la CAC ha iniciat el procés de descentralització i marcat el full de ruta. En el 
moment que un procés local/bioregional compleix els requisits: 4 persones (SCADI. GE, 
Magatzem, Rutes i Espai magatzem òptim) es fa la demanda. Vilafranca està preparada i va fer la 
petició a la CAC i va presentar la proposta a la BRSUD del diumenge. Aleix Coordinador SCADI 
BRSUD, Olga GE, Incidències, entregues, Xarly i Carles Rebost, Magatzem, Transport, 
Productores, Dinamització MS ... amb el suport i enxarxament dels Rebosts i processos 
locals/BRSUD ...

Jordi explica que ja hi ha dues assignacions bioregionals aprovades per la descentralització de la 
CAC al sud.

Les persones que rebràn aquestes assignacions seràn:
- Aleix: Coordinació, administració gestor, implementació i suport de l'Eina SCADI (Llistes locals)
- Helena: Gestió magatzem sud, relació amb productores i dinamització abastiment.

La CAB Sud descentralitzada tindrà les següents reciprocitats:

- Coordinador i gestió SCADI (Aleix)
- Gestió magatzem Vilafranca i reforç rutes abastiment/distribució bioregionals (assignació 
col·lectivitzada)
- Gestió magatzem a Pratdip, dinamització productores reforç rutes abastiment/distribució 
bioregionals (Helena) 
- Dinamització rutes abastiment/distribució bioregionals (Kel)

Magatzem Vilafranca: Situat a la masia Can Castellvi.
Magatzem Terres de l'Ebre: Situat a la masia Collroig (Pratdip)

Donat que ja tenim les persones i els magatzems operatius des d'aquest mes, demanem les 
reciprocitats per a activar aquesta partida, a partir de novembre inclós.

7. Reforç de la xarxa territorial

Es considera prioritari treballar en l'acollida, enxarxament territorial i la gestió integral dels socis 
autoocupats i cooperatius. Hi ha dues persones que estàn exercint aquesta tasca des de fa temps a 
Tarragona (Roger) i Anoia (Lucy), i recentment també des del Penedès (Xarly).

També es comenta la voluntat de millorar la comunicació interna a la bioregió sud, fent més ús de la
pàgina web d'ecoxarxes i la llista de correu bioregional de socis, per compartir convocatòries 
d'assemblees, fires i altres activitats. Es comenta també que localment ja s'estàn compartint 
informacions bioregionals a les llistes de les ecoxarxes. 

Es decideix demanar/recolzar la petició de dues assignacions per gestionar l'acollida de forma 
descentralitzada al sud, donat que només Roger rep una assignació parcial per aquesta tasca i Lucy 
comparteix una reciprocitat mínima només en moneda social des de fa mesos, tot i el volum de 
feina que gestiona. (Roger comenta que ja s'ha comentat amb la comissió d'Acollida.)



8. Reflexió sobre posible cooperativa bioregional: comissions a prioritzar

Reflexionem una bona estona sobre si cal crear una cooperativa bioregional, diverses cooperatives 
locals o si es podria gestionar des d'associacions sense ànim de lucre o cultural.

Debatem també sobre tipus d'estructures i formes de coordinar-nos bioregionalment, per mantenir 
l'energia en els processos locals i en la dinamització de les xarxes de moneda social.

En general es veu la necessitat d'organitzar-se legalment com a cooperativa per oferir cobertura 
legal més estable a projectes autoocupats que treballin amb euros. Estem d'acord també en que la 
nova cooperativa no ha de gestionar-se des d'una permanent aïllada dels socis, i que cal que aquests 
estiguin empoderats i participin activament a les assemblees i en la realització de tasques.

Roger comenta que hi ha bona acollida per part dels socis autoocupats arran dels contactes 
personals que s'estàn realitzant en els darrers mesos des de GE (Lucy i Roger). També es destaca 
que les dades no estaven actualitzades i diversos socis ja s'havien donat de baixa i han demanat que 
s'eliminin les seves dades de les llistes de correu bioregionals. Es comparteixen noves dades sobre 
la distribució comarcal dels socis de les dues cooperatives actuals.

S'informa que actualment les altes encara estàn aturades i no es preveu reactivar-les a curt termini, 
tot i que hi ha persones interessades en donar-se d'alta a la bioregió sud.

Es considera necessari avançar un pas més en la descentralització de GE i es consensua demanar a 
la comissió de GE global que s'inicii el procés de descentralització de la caixa (fase 2) que estava 
previst per iniciar-se al juliol.

Traslladem a la propera assemblea bioregional la decisió de constituir la nova cooperativa i ens 
fixem un mes per treballar des de les ecoxarxes i la comissió d'acollida per contactar a totes les 
sòcies de la CIC, abans de convocar la 2na Assemblea Bioregional Sud de la CIC.

En aquesta trobada, que es farà al novembre, es parlarà de la formació i organització de la futura 
cooperativa al sud i la propera trobada bioregional global.

9. Assemblea global CIC a la bioregió sud (desembre)

La segona trobada general bioregional global de la CIC es celebrarà i s'organitzarà des de la 
bioregió sud. Repasem agenda, però no tractem aquest tema en profunditat per manca de temps.

10. Fires i esdeveniments

Es convida des de la sectorial de monedes socials enxarxades amb la XES a participar a la propera 
FESC que acollirà la segona trobada de monedes socials, el dissabte 22 octubre. S'informa que 
enguany s'acceptarà la moneda social de diverses xarxes que participen a la sectorial de monedes 
socials de la XES. Pel que fa a la bioregió sud, s'acceptarà el canvi d'ecosols per ecos de Tarragona, 
ecocoops de la CIC i Turutes de Vilanova i la Geltrú.
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