
Monogràfic - Caminant cap a la descentralització: Assemblees bio-regionals

Dissabte 19 de Setembre de 2015
La participació varia d'entre 15 fins a 28 participants durant el transcurs del dia.
Comencem a les 12'30h

Fem una roda de presentacions i aprofitem per «mapejar» el que tenim i els que som:
Vadó  (Banyoles):  Magatzem  de  la  Central  d'Abastiment  Catalana  (CAC),  rebost,  participa  en
comissió de la Cooperativa Integral Catalana (CIC).
David (Pontós): Vilafant, Eco-xarxa Empordà
Sebas (Montseny-Arbúcies): Nucli d'Autogestió Local (NAL), Coopfunding i FairCoop.
Marta  (Arbúcies):  Rebost  Salvatge,  projectes  auto-ocupats  de  la  CIC,  impulsant  xarxa  de
productores, suport a socis auto-ocupats a la zona. Ex La Selva, no tenen assemblea de moment.
Participa a la CAC.
Jaume (Banyoles): cap projecte, ve a veure a on pot participar.
Guillem (Cancún-Gelida): Entre eco-xarxa Penedès i Anoia.
Sisu (Vilafranca): xarxa pagesa, eco-xarxa Penedès, Anoia també. Participa en comissió habitatge.
German (Cancún): projecte productiu des de la casa, eco-xarxa Anoia i Penedès.
Juli (St. Jaume Sesoliveres): eco-xarxa Anoia dinamitzador, alta i gestió de socis auto-ocupats, amb
projecte auto-ocupat musica...
Ruth  (St.  Jaume  Sesoliveres-Vilarfanca):  comunitat  projecte  de  masia  a  traves  de  l'eco-xarxa
Penedès, alta de socis auto-ocupats, en-xarxats amb altres projectes, nexe rural.
Xavi (Can Castellví-Vilafanca): Rebost Anoia i Penedès, també projecte auto-ocupat musica.
Rosa (Som): acollida de la CIC i col·labora amb auto-ocupats recolzant aurora (banyoles), centrada
en treballar amb el tema de la descentralització, formacions...
Rakel:  NAL d'Ultramort  (NALUR),  rebost,  acompanyament  a  socis  auto-ocupats,  participa  en
comissió de la CIC.
Aurora (Banyoles): alta auto-ocupats, Eco-xarxa del Pla de l'Estany en construcció. Participa en
acollida territorial.
Sergi, Dolors i família: la gent de la casa, auto-ocupats, volen fer un nucli cal posar-lo en marxa,
han intentat dinamitzar l'obrador col·lectiu per a la CIC i sòcies.
Dídac (Garrotxa): Eco-vila a La Garrotxa, vinculada a l'ecoxarxa garrotxa.
Marc (Terrassa): gt cuina, eco-xarxa Vallès Occidental
Marta (Terrassa): gt cuina, eco-xarxa Vallès Occidental

Fem una contextualització per veure d'on venim, Vadó fa una lectura:
En referència a les decisions que vam prendre al Juliol, es va acordar fer un grup de treball que
abordaria el tema de la descentralització. Aquest grup va enviar un comunicat (que estem llegint)
que volia treballar en la organització d'un protocol per la descentralització. Es un procés que s'anirà
gestant en els propers mesos.
El treball que farem avui, es precisament el que no ha fet aquest grup que per varis motius no s'han
pogut reunir.
La idea es descentralitzar primer per bio-regions i poc a poc anar veient quina grups ho van posant a
la practica.

A continuació es llisten els punts que treballarem durant el dia d'avui.
1/ Format i objectius de les primeres assemblees bio-regionals (octubre)

2/ Procediment Cancún (proposta presentada a les JJAA de Lleida per a la facilitació de la 
descentralització) (NO ES PRESENTA)



3/ Relació de les Assemblees Bio-regionals amb les JJAA i assemblees permanents centralitzades 
actuals de la CIC 
- simultaneïtat(o no) de la celebració de les assemblees 
- coordinació de la presa de decisions d'àmbit supra-regional (per a decisions col·lectives de les 
diferents bio-regions) 

4/ Mapa de bio-regions segons els grups participants 

5/ Procediment per a la descentralització de comissions

6/ Bases per a l'establiment de competències entre les ABR(Assemblees bio-regionals) mentre 
coexisteixin les ABs i les comissions supra-regionals 
- segons el grau de descentralització de les comissions sobre els grups 

7/ Estructuració de les comissions i grups de treball supra-regionals actuals entre els àmbits: Supra-
regional(global), inter-mig i Bioregional(local) 

8/ Situació de transició de tots els membres de comissió (gestió de tasques i assignacions) 
- segons el grau de descentralització i l'àmbit de la seva comissió 

9/ Paper de les reunions virtuals de les diferents comissions i assemblees actuals per estalviar 
desplaçaments durant la transició 

10/ Relació entre les eco-xarxes i les ABRs. 
- No totes les ecoxarxes accepten els principis de la CIC a les seves bases. 
- La descentralització de la CIC es un procés inherent a la CIC, a la seva assemblea i a les seves 
comissions i grups de treball, i no ho es necessariament de les ecoxarxes. 
- Ens interessa a totes sumar esforços a nivell local i convergir vers la mateixa xarxa de suport 
mutu. Es molt important que en el procés de descentralització cerquem sinèrgies per tal que els 
nuclis receptors comptin amb tot el suport possible de les ecoxarxes corresponents. 

11-  El  finançament  del  procés  de  descentralització  (repartiment/distribució  de  recursos  entre  el
comú global i el comú local)

12-  Descentralització  de  les  formes  jurídiques  (cooperatives  locals  només  amb  socis  locals?)

Aclarim alguns aspectes:
Es diu de fer servir la organització que ja ha anat posant en marxa la CAC dels grups que ja estan
treballant i enxarxats al territori, amb els quals ja ens podem comunicar fàcilment i que ja tenen una
dinàmica de treball. (rebostos i grups de consum, zones diferenciades, rutes d'abastiment)
Sembla interessant començar a teixir una xarxa de suport que comporti l'entrada de noves persones i
la col·laboració entre d'altres.
Es comenta també que cal posar uns mínims que cada grup ha de complir per a ser una bio-regió.
No només treballar en el mètode sinó també en criteris.
Diem d'enfocar els grups del matí en els punts que hem proposat i enfocant-los amb propostes que
es puguin dur a terme a curt termini.
Decidim començar a practicar separant-nos per bio-regions avui mateix.

Ens donem una hora per treballar els dos grups:
Recordem començar a treballar el que tenim i el que volem fer ara mateix, les necessitats que tenim
vinculades a la CIC actualment i el que veiem cap al futur mes a la tarda.



Posem en comú el que hem treballat durant hora i mitja al matí dividits per les super-zones
nord i sud:

GRUP SUPER-ZONA NORD:
Posem en comú dels àmbits interessants per cada sub-grup dins la super zona:
Arbúcies: productores(en agrupació) – educació en curs – interes en l'àmbit legal (cooperativa)
Girona: en curs: necessitat d'acollida i dinamització – productores rebost – contacte ex girona –
vincle amb altres col·lectius afins
Garrotxa: ex, rebost, eco-vila actius – falta tema jurídic, venta de productes i finançament regional.
Pla de l'Estany: varies zones aquí: productiu i rebost, magatzem zona nord (ARN), en-xarxament a
nivell de producció. Productores (SOM) equip nou, en-xarxament. Gestant acollida CIC (Banyoles).
Falta acompanyament acollida, informació.
Empordà-Ultramort-Vilafant:  productores 100%ms, rebost,  assemblea eco-xarxa empordà,  gestió
autoocupats, en-xarxament – falten recursos, eines.

* Mínims per reconèixer les bio-regions
1. Formar part d'una bio-regio de la CAC
2. Assemblees i actes periòdiques
3. Vincle actiu entre les diferents bio-regions i la CIC (àmbits-protocols comunicació: enviament
ordres del dia i actes a les diferents assemblees)

* Mapa (provisional zona nord)
ja esta fet, ens regim per les zones cac

* Format i objectius de les primers assemblees bio-regionals
FORMAT:
Trobades amb assemblea d'un dia un cop al mes
Dinar de «traje»
Rotatives en els diferents espais per ordre alfabètic dels noms del rebosts
Poden incloure jornades de treball si es necessària
Que  no  siguin  simultànies  amb  les  assemblees  i  jornades  assembleàries  de  la  CIC  (que  no
coincideixen)

OBJECTIUS:
Llistat de persones i recursos.
Enfortir el vincle entre els nuclis.

Proposta d'ordre de les assemblees periòdiques de la zona Nord:
Olot
Biosfera (Cardedeu)
Rebost de Girona
Rebost de l'ARN (Sant miquel de Campmajor)
Rebost de l'Equitativa (Palamós)
Rebost de Ripoll
Rebost de Som (Banyoles)
Rebost de Vilafant
Rebost Iluro (Mataró)
Rebost de Macus (BCN)
Rebost de Moledo (Mollet)
Rebost NALUR (Ultramort)
Rebost Natur Cunsum (Blanes)
Rebost Salvatge (Arbúcies)



Es convoca la primera trobada de la bio regió nord el proper dissabte dia 10 d'Octubre a Olot.

* Relació entre les eco-xarxes i assemblees regionals
No ens ha donat temps de treballar-ho.

* Eines virtuals
Propostes
1. Fer uns del CDP (si es pot) per a penjar-hi la informació, les actes i ordres del dia.
2. Us del gestor per a comunicar-nos les organitzadores amb el grup.

GRUP SUPER-ZONA SUD:
Anàlisis situació actual:

-Alguns  processos  locals  senten  inviable  organitzar  la  descentralització,  estan  fluixos  de
participants.
-Alguns veuen 2 grans tipus de participació massa marcats:procés polític i auto-ocupats.
-La gent és pragmàtica i es mou per interessos.
-Hem creat un disseny (la CIC) que no parteix de projectes reals.
-La CIC ha fracassat estructuralment en l'aglutinació i en-xarxament amb els moviments socials i
revolucionaris., per la façana i el disseny, voler abarcar políticament massa perfils de gent, treballar
només amb necessitats i no prou amb voluntats.

Objectius:

-Acostar posicions per aglutinar moviments d'autogestió.
-Establir una xarxa de cooperació eficient.
-Acostar les eines innovadores i útils als moviments locals.
-Bioregions multi-dimensionals en funció de la capacitat regional per abordar cada àmbit.
-Establir mapeig, format i periodicitat,... de cada bio-regional.

Relació Bioregió-CIC
-Transformació del paper de la CIC actual al de confederació i punt de trobada bio-regional per
abordar àmbits que no es poden assolir des de la bio-regió . A llarg plaç dissolució de les funcions
de la CIC que assoleixen les bio-regions.
-Biorregionals sobiranes.

PLENARI DEL MATÍ:
Sembla que les dues bio-regons tenen punts en comú.
Descentralització progressiva de les eines comunes, segons necessitats de les zones.
Necessitarem guies i manuals de com fer cada cosa.
Cal primer trobar les persones (socis auto-ocupats repartits en el territori) per a poder generar grups
de treball sòlids que sostinguin la descentralització.
Caldrà un procés de documentació i formació per part de les super zones.

Diem de consensuar una mica algunes eines de comunicació:
- Us del CDP per a penjar les actes.
- Us del gestor de comandes per a convocar les reunions.



A la tarda ens han quedat pendents de definir un xic mes els aspectes a llarg plaç
S'obre un debat distès per a tractar aquests temes per sobre. 
Decidim treballar-los de nou per zones:

GRUP SUPER-ZONA NORD:
5/ Procediment per a la descentralització de comissions
Seria interessant que les comissions de la CIC posin a disposició de les bio-regions, manuals i tota
informació necessària per a descentralitzar. Cada bio-regió sabrà quines necessita d'entrada i les
persones que ho dinamitzaran treballin de la ma amb les comissions formadores.
En alguns àmbits les super-zones poden preparar protocols per generar comissions que fins ara no
han funcionat gestionades centralitzada-ment: educació, salut, habitatge...
Cada super-zona començarà a descentralitzar progressivament les comissions que necessiti, agafant
autonomia segons l'experiència, fins descentralitzar-la del tot.
Quan es descentralitzin comissions cada bio-regió podria activar mecanismes de protecció que no
hem tingut fins ara: baixa participació (autoocupats).
Proposta d'entrada d'un membre de cada bioregió a la comissió de coordinació de la CIC. (temporal
fins que sigui necessari).

6/ Bases per a l'establiment de competències entre les ABR(Assemblees bio-regionals) mentre 
coexisteixin les ABs i les comissions supraregionals 
- segons el grau de descentralització de les comissions sobre els grups 
Aquest punt no l'hem tractat.

7/ Estructuració de les comissions i grups de treball supra-regionals actuals entre els àmbits: Supra-
regional(global), intermig i Bioregional(local) 
Aquest tema no l'hem tractat.

8/ Situació de transició de tots els membres de comissió (gestió de tasques i assignacions) 
- segons el grau de descentralització i l'àmbit de la seva comissió
Plantejar aquest tema a la trobada trimestral de comissions?

10/ Relació entre les eco-xarxes i les ABRs. 
-  No  totes  les  eco-xarxes  accepten  els  principis  de  la  CIC  a  les  seves  bases.  
- La descentralització de la CIC es un procés inherent a la CIC, a la seva assemblea i a les seves
comissions  i  grups  de  treball,  i  no  ho  es  necessàriament  de  les  eco-xarxes.  
- Ens interessa a totes sumar esforços a nivell local i convergir vers la mateixa xarxa de suport
mutu. Es molt important que en el procés de descentralització cerquem sinergies per tal que els
nuclis receptors comptin amb tot el suport possible de les eco-xarxes corresponents. 
Les veurem quan ens arrepleguem.
Les eco-xarxes no solen tenir forma jurídica – pot ser una sinergia a compartir

11-  El  finançament  del  procés  de  descentralització  (repartiment/distribució  de  recursos  entre  el
comú global i el comú local)
D'entrada  som conscients  que  cal  fer  molta  feina  de  forma voluntària  o  mirant  de  generar  els
recursos des de la mateixa super-zona. Creiem interessant que no sigui a traves del IVA de la gestió
de socis auto-ocupats.
Socis auto-ocupats: fins que no hi hagi eina jurídica al territori, caldrà seguir aportant els recursos al
comú de la cic, a mesur que es descentralitzin tasques es van descentralitzant recursos.
Començar  a  generar  una  caixa  de  recursos  per  a  poder  aportar  a  les  persones  que mes  temps
dediquen a la dinamització dels processos que es vagin generant: menjar, llenya, aigua, habitatge,
moneda... Potenciar el suport mutu.
Ens cal saber fins a quin punt la CIC pot assumir alguna partida pressupostària per cobrir necessitats



a curt termini per implementar tot aquest procés: si les persones que formen par de la bio-regio ja
tenen assignació de la CIC ja tenen uns recursos, en cas contrari tindrien prioritat a l'hora de rebre
alguna ajuda econòmica.
Una altre idea que ha sortit es que les comissions de la CIC puguin compartir les assignacions amb
les comissions del mateix àmbit de les bio-regions.

12- Descentralització de les formes jurídiques (cooperatives locals només amb socis locals?)
Es mouen els socis progressivament segons necessitats

RESUM SUPER-ZONA SUD:
Primerament  fem un exercici  per  posar  a  sobre la  taula  quin  seria  el  punt  de partida per  a  la
descentralització tenint en compte la situació actual dels diferents nuclis i xarxes presents, totes
expliquem les nostres sensacions al respecte en base a la nostra participació en aquests. Queda palès
que aquests nuclis i xarxes presents no es veuen amb suficient massa critica per a tirar endavant una
descentralització per separat.  

Tractem 3 punts recollint els 10 proposats:
1) Format i objectius de les assemblees bio-regionals
Els  punts  de  procediment  de  descentralització  de  les  comissions  i  les  bases  d'establiment  de
competències (punts proposats a tractar) formen part dels objectius de l'assemblea bio-regional i allí
s'haurien de tractar.

2) Relació de les eco-xarxes i les assemblees bioregionals, amb les jjaa i l'assemblea permanent
centralitzada de la CIC.
Subsidiarietat. La CIC esdevé un concepte, no una eina. Les bioregions s'organitzen per a fer front a
allò comú que per les seves capacitats no poden afrontar.

3) Com es defineix el mapa bio-regional i a qui es convoca per a dur-ho a terme.
El mapa hauria de venir definit per la capacitat de les diferents regions de replicar les estructures
mínimes que la CIC ha desenvolupat.
Es convocaria al gruix de la CIC i als col·lectius i persones que hi participen d'una manera o altra. 

5. Procediment descentralització comissions.
-Què es comunica a les comissions.
-Descentralització en base a un any.
-Manuals , protocols i formació a càrrec de membres de comissions cap a les bioregions.
-Igual que les acollides, voluntaris de suport per formar-se.
-Els assignats s'encabeixen mica en mica a la bioregional i al territori, tant en el seu activisme com
en integrar-se en projectes que s'auto-sostinguin.
Les bioregionals adopten la formació a les seves necessitats. 
-Planificació de les comissions de terminis i recursos, i presentar-ho a intercomprensions que ve.

9.Descentralitzar el finançament
-Finançament indirecte condicionat (flores) No finançar projectes directament sinó recolzar a través
de la CAC, CTIt, o directament en coses que no tenim (telecos, compra d'antenes..)
-Només finançar bens a llarg plaç . la CIC no té finançament..

10.Descentralització figura legal
-Exemple exposat 

1.Crear les figures.
2.Eliminació de les antigues.



PLENARI DE LA TARDA:
Fem una mica de roda de sensacions:
Sembla que hem convergit molt en alguns aspectes, hi ha força consens en mètodes i formes de
continuar.
Tant les persones que participen en comissions com les que no estem emocionades amb el procés
que estem creant. Tot i que hi ha baixa participació de persones que estan en comissions de treball
de la CIC.
Diem que creiem necessària fer un resum i posada en comú a l'assemblea permanent de demà del
que hem parlat avui per poder transmetre tot el que hem dibuixat avui.

Acabem a les 20'30h.

Escrit que s'ha llegit a la permanent en 2 minuts abans de començar l'assemblea.

CONCLUSIONS PER A PRESENTAR A LA PERMANENT:
Durant el monogràfic d'ahir hi va haver molta sinergia entre les zones nord i sud.
Sembla que tant la CIC com les diferents zones tenen la necessitat de descentralitzar les tasques i
eines de la CIC que puguin ser gestionades des de diferents zones.
Vam fer servir la organització que ja te la CAC amb els rebostos per dividir-nos per, d'entrada, zona
nord i zona sud. Va quedar pendent de veure si es millor que es vagin creant també una zona centre i
una cap a terres de ponent.
Es va entendre que cal fer un esforç sobretot per part de les persones que estem en les comissions,
per tal de facilitar guies i formacions de les eines i tasques que es fan per a poder fer un traspas, les
mateixes zones aportaran persones que s'apropin a les comissions i les recolzin d'entrada per fer el
màxim fluid aquest traspas.
La zona nord ja te data per reunir-se el proper dia 10 d'Octubre a Olot.
La resta de zones ho aniran comunicant a mesura que tinguin la data.
Hem comentat de fer servir el CDP per penjar les actes (si es pot).
Fer servir el gestor de comandes per a comunicar-nos doncs ja permet enviar complicacions a totes
les usuàries que siguin necessàries.
Es  va  comentar  també que  podria  ser  interessant  de  formar  una  comissió  nova o  fer  servir  la
comissió de coordinació existent per a unificar forces i que l'accés a la realitat de la CIC arribi a
totes les zones per igual i al dia.
Per acabar, i en general, totes o la majoria coincidíem que estem molt contents de com va anar,
doncs hi havia bastant de consens en com havíem de fer les coses.
També vam visualitzar  que no totes les  persones que estan en comissions  eren presents (baixa
participació) i que era un detall a tenir en compte.
En resum cada  zona es  reunirà,  anirà  evolucionant  el  seu  procés  i  anirem treballant  propostes
conjuntes per presentar-les a la permanent el mes ordenadament possible.


