
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA V TROBADA BIOREGIONAL

LUGAR: Sala d'actes de l'Ajuntament d'Argençola
FECHA: 5 de març de 2016
HORA: de 16h a 19h.

PROPOSTA BÀSICA 
1- Estudio del pla de descentralització de la CIC y propuestas de coordinacion bioregional,
2- Enxarxament i comunicación bioregional,

ASISTENTES: 14 persones.
EcoXarxes: Anoia, Tarragona, Ebre i Penedés.

SÍNTESIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA TRATADOS:
Presentació assistents
Introducció de punts:

- Valoració del plà de descentralització de la CIC (Jordi).
- Situació local de las ecoxarxes de la bioregió sud (Lucy).
- Procés de descentralització de la CAC (proposat per Carles Tell).
- Procés de coordinació bioregional: ecoxarxes, nuclis locals de la CIC i col·lectius afins.

Jordi Flores fa una breu explicació sobre el procés de descentralització de la CIC.

Lucy fa una explicació sobre la realitat local a l'Anoia. Hi ha una divisió dintre de la mateixa ecoxarxa 
entre unes poques persones realment empoderades del procés de la CIC i un grup de persones d'Igualada 
que volen crear una cooperativa local, seguint un model semblant de la CIC, però sense que sigui una 
cooperativa bioregional que abarqui a tots els socis de la CIC.
Hi ha interés en que la cooperativa local només tingui socis locals, i potser cal replantejar la participació 
d'Anoia a la bioregional Sud. Lucy comunica que no és una opinió consensuada, però si representa 
diferents inquietuts i interessos.

Roger ens presenta els 5 eixos principals que van ser recolçats a la darrera assemblea de la Xarxa ECO:
- Suport a la coordinació d'una CAC bioregional (enxarxant els rebosts de la zona sud, dinamitzant rutes 
d'abastiment i distribució)
- ECOespai com a punt de trobada de l'ecoxarxa i el nucli local de la CIC a Tarragona.
- Botiga/Comerç a Tarragona per a artesans i artistes
- Dinamització taller fusta/metall i enxarxament amb la xarxa de tallers de XCTiT
- Espai de Salut, com a punt de trobada de diferents persones i espais que es dediquen a diferents tipus de 
teràpies naturals.

Helena comenta que: a l'Ebre estem en un bon moment com a grup. Ens trobem a mínim un cop al mes en
trobades itinerants en finques de la gent, últimament amb una mitjana d'unes 25personas . A més obrim el 
rebost tots els divendres a la tarda, on intercanviem a nivell de consum local i ens trobem. Hi ha molta 
necessitat de trobar-se i ens hem adonat que l'espai q tenim no ens permet certes dinàmiques . Així q 
estem buscant un local q ens permeti unir Ecoespai i rebost , a més de magatzem per a la CAC. Des que la
CAC deixo d'acceptar 100% ms no fem comanda. Però estem molt interessats en seguir en la linia 
d'aquest consum apostant sempre en primer lloc per l'intercanvi.

Pel que fa a l'ecoxarxa del Penedès, Carles indica que la CIC és una eina, que podem conèixer més o 
menys, que ens pot fer més o menys servei, però s'ha de reconèixer la seva importància i fer un esforç per 
consolidar una connexió que permeti enxarxar els procesos i ritmes locals amb les dinàmiques de la CIC.
Hi ha poca participació i constància a les assemblees. Costa molt mantenir els ritmes de la CIC des de 
l'àmbit local.



Carles proposa participar del procés de descentralització de la CAC, però adaptada a la realitat local, en 
forma de CALs.

Propostes de la bioregional:
Després de les presentacions cada xarxa, posem en comú les propostes que considerem prioritàries, 
necessàries i a on podem aportar espais, persones i recursos des de l'àmbit local:

- Descentralització GE:

ECOespai Anoia: acollides/altes i punt informatiu CIC. Es demanarà a la CIC recolzament per despeses 
de lloguer.
ECOespai TGN: acollides/altes i punt informatiu CIC. Es demanarà a la CIC recolzament per connexió a 
Internet.
ECOespai Ebre: acollides itinerants i punt informatiu CIC. Es demanarà a la CIC recolzament per 
despeses de suministres.

- Descentralització CAC:

Magatzem Penedés: en procés de trasllat, per increment de lloguer no assumible
Magatzem Ebre: en procés de cerca, per ampliar espai actual

Es considera prioritari i necessari, mantenir l' Espai Magatzem CAC a Vilafranca (per ubicació, històric, 
enxarxament ...) per al procés de transició de la CAC cap a una CAB i alhora, pel propi procés 
BioRegionalSUD d'enxarxament i consolidació de les CAL's i un nou Espai Magatzem a l'Ebre (zona 
Pratdip Baix Camp)

Es farà una proposta de "Remolcs col·lectivitzats" per magatzems (2) per dinamitzar les rutes 
d'abastiment i distribució, amb recolzament CAC/CIC per no repercutir el cost de transport als productes.

- Enxarxament territorial:

Dinamització bioregional de fires, amb paradistes de diferents ecoxarxes locals i socis autoocupats. Amb 
punt informatiu sobre serveis CIC, projectes comuns, ecoxarxes, rebosts CAC, moneda social, La 
Xarxeta, XES.
Amb participació/reciprocitat de la CIC per mitjà de FIREM.

Punts informatius, xerrades i acollides als ECOespais de la bioregió.

- Comunicació bioregional:

Petició de llistes de socis per comarques i dinamització de la llista bioregional. Es preveu fer-les servir, 
juntament amb les llistes locals de les ecoxarxes, per convocar el 9 abril a Pratdip la I assemblea 
bioregional Sud de la CIC.
I el 15 de maig la I assemblea general de la CIC.

Es manté la dinamització del web ecoxarxes.cat i es continuarà fent servir per recollir les noticies de fires,
assemblees, actes, xarxes i nuclis participants, etc. de forma coordinada amb el web cooperativa.cat

Es preveu la creació d'una llista de coordinació bioregional, per mantenir una comunicació activa entre els
membres més actius de les diferents xarxes locals. Actualment, ja existeix un grup de Telegram.

Salut i bon intercanvi!


