CONVOCATÒRIA 2ª ASSEMBLEA GENERAL BIOREGIONAL
DE LA BIOREGIÓ SUD DE LA CIC
Estimats socis i sòcies cooperativistes,
Us convoquem a tots/es a una IMPORTANTÍSSIMA trobada per tancar una porta i obrir una nova, i
no voldríem tancar i deixar algú “solo en casa”.
S’ENS ACABA L’EINA! QUE FEM?
Con ja sabeu, per la pròpia naturalesa de la CIC, es irremeiable i imminent el tancament de l’eina
jurídica que usem i urgeix la creació d'una de nova, mes propera i participativa.
Per tots/es aquells/es que d’alguna manera apostin per a la continuïtat en la nova fase, us
convoquem per materialitzar el que serà el full de ruta i veure qui vol apuntar-se en aquest nou
viatge.
LA TEVA PARTICIPACIÓ SERÀ CRUCIAL PEL TEU FUTUR
Si vols donar-te d'alta, participar i cocrear aquesta nova fase; vine, proposa, contacta i crea
col·lectivament, a la

2ª Assemblea General de la Bioregió Sud
el Dissabte 26 de novembre
a Sant Martí de Tous de 15h a 19h
ORDRE DE DIA:
15:00 – 15:30h Presentació dels participants i assignació dels rols. A l'entrada de l'assemblea es
demanarà el teu número de COOP de soci de la CIC; si no el saps el pots consultar a
https://www.integralces.net/ o escrivint un correu a bioregiosud@cooperativaintegral.cat
Totes les sòcies de la CIC ubicades a la bioregió tenen veu i dret a revocació. Qualsevol altra
persona hi pot participar com a oient del procés.
15:30 – 16:30h Introducció i context actual. [Punt informatiu]
Comissions bioregionals, qui som, que hem fet fins ara i equips assignat (CAB, GE i Acollida).
Coordinació i preparació de la propera assemblea general global de la CIC, 10 i 11 de desembre.
16:30 – 17:30h Revisió i aprovació si s'escau, del document «Pla de descentralització
subsidiària.2016» de la CIC [1], i elecció dels 10 portaveus que participessin en la propera
assemblea general global de la CIC al desembre. [Punts de decisió]
17:30 – 19:00h Com ens organitzem? Volem una forma jurídica Bioregional o varies? [Debat]
Introducció
Si les cooperatives que coneixem desapareixen ens hem de preguntar que necessitem realment i
quina capacitat/disponibilitat/ganes tenim per gestionar-ho.
Des de la Bioregió Sud es plantegen dos escenaris :
- Formar una cooperativa global bioregional reproduint el model CIC a escala mes propera.
- Que cada territori formi la seva pròpia cooperativa i en paral·lel organitzar una confederació de
cooperatives locals per tindre un espai comú on construir la part del "sistema" que no sigui
abastable localment (per recursos econòmics i/o humans).
Preguntes a respondre:

* Partint del projecte de la CIC que voldries canviar?
* Vols involucrar-te? En que t'implicaries? i en quina mesura?
* Quin camí volem entre una cooperativa global o una confederació de cooperatives locals?
19:00h Cloenda. Recull de propostes i valoració de l’assemblea.
PER UN DEBAT AMB CAP I PEUS, FICA'T AL DIA:
- Què és la CIC? [2]
- Sòcis autoocupats [3]
- Ecoxarxes [4]
- Trobades i actes anteriors [5]
Agraïm la teva atenció i esperem la teva confirmació d'assistència responent a aquest correu.
ALTRES TEMES A TENIR EN COMPTE:
- Activitats paral·leles: 8ª fira de la Ecoxarxa Anoia. Des del grup de Fires estem obertes a
qualsevol proposta de participació. Si algú vol fer una xerrada, taller o exposició del seu projecte,
feunos-ho saber, i també els que volgueu posar paradeta enviant un email a firanoia@ecoxarxes.cat
Esperem que, una vegada més ens poguem trobar i compartir!!! Moltes gràcies a tothom!!
Salut i revolució!!!
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Links:
-----[1] http://cooperativa.cat/wp-content/uploads/2016/05/Pla-de-descentralització-2016-GeneralGlobal-2.pdf
[2] http://cooperativa.cat/que-es-la-cic-2/
[3] http://cooperativa.cat/participa/vols-fer-ten-soci-autonom/
[4] http://ecoxarxes.cat/
[5] http://ecoxarxes.cat/trobades-bioregionals/

