ASSEMBLEA PERMANENT OCTUBRE
ACTA RESUM
Data: 19 d'octubre de 2015.
Lloc: Àurea Social (Barcelona).
Durada: 10:05-15:45.
Assistents: unes 35 persones.

PRESENTACIÓ – Dinamització
Informatiu / Decisió
Apertura
Nomenclatura pels tipus de punts: I: informatiu, R: reflexió, D: decisió.
Assignació de rols (D)
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinamitzadors: Jordi M, Rakel
Facilitadora: Nur
Secretari: Xavier, Rakel
Guardià del temps: Àngels
Assignador de torns de paraula: Efkin
Observadora: Rakel
Acollidora: Beatriu
Cuiner: Juli

Pautes de funcionament (I)
Es recorda que és la primera Permanent que funciona segons el nou protocol aprovat per la CIC a
setembre. El recull i filtratge previ de propostes per fer l'ordre del dia ha anat prou bé per ser la
primera vegada, però hi ha encara coses a millorar i cal que tothom es vagi posant al dia del nou
procediment.
De cara a l'assemblea s'ha de prendre consciència de que els temps proposats per cada punt són
màxim i no pas mínims. Es demana corresponsabilitat de totes les participants per tal de que
l'assemblea acompleixi els seus objectius: prendre decisions del comú i establir un bon clima
grupal. Es destaca que s'assumeix que els participants s'han llegit la informació que ha de ser
debatuda i aprovada i que, per tant, no es llegiran els punts complerts de tot l'ordre del dia, sinó que
se'n farà un resum.
Es recorda que a la tarda hi haurà l'espai de capacitació en Permanents. Com a mínim fins a
desembre, serà el 1er i 3er dilluns de cada mes a les 16h a Àurea Social. Convé que totes les
membres de les comissions hi vagin passant.

Presentació i acollida de noves assistents (I)
No ha hi noves assistents, per tant no s'ha de fer cap acollida en paral·lel sobre la CIC.
Assistents en connexió remota (I)
S'explica la instal·lació fixe que Informàtica ha muntat a Àurea Social per facilitar
l'audioconferència. Es disposa de 3 micròfons, altaveus i un PC dedicat amb una connexió
específica de Mumble (mumble.aureasocial.org).
Al començar l'assemblea hi ha un assistent per connexió remota.
Ratificació acta anterior (D)
Es ratifica l'acta de la Permanent de juliol.
Lectura i aprovació de l'ordre del dia (D)
Es llegeix i s'aprova.

SITUACIÓ ECONÒMICA 3T
Informatiu – Gestió Econòmica / Intercanvis i Moneda Social
Balanç i pressupost 3T en euros
Presenta: Gestió Econòmica (Maite).
Revisió del tercer trimestre i previsió de l'evolució fins a final d'any en euros. Es va rebre la
informació el divendres passat, quan s'hauria d'haver rebut fa una setmana per poder enviar amb
l'ordre del dia; per properes ocasions es mirarà de tenir a temps però tenint en compte que és difícil
tenir el tancament trimestral abans.
S'han millorat les previsions del resultat de l'exercici respecte a les que es van fer a principis d'any.
S'han notat millores sobretot a partir del 2on semestre (increment ingressos autoocupats, contenció
en les assignacions). El deute ha baixat però encara segueix sent elevat. Es conclou que anem bé
però a un ritme lent.
S'obre torn de preguntes i observacions:
Al ritme de millores actual, quedaria encara, com a mínim, tot el 2016 per corregir el problema del
deute.
Per compensar la baixada d'altes d'autoocupats, es proposa augmentar els dies que es fan sessions
d'Avaluació (que estan saturades) i reduir els dies que es fan sessions d'Alta (actualment mig
buides).
Es planteja donar més suport tècnic i organitzatiu a Gestió Econòmica, per aconseguir més recursos
i cercar millores juntament amb Coordinació.
Malgrat ser una bona presentació que millora les anteriors, la Nur es proposa per ajudar a que la
informació es pugui presentar de forma més entenedora per properes ocasions.

Balanç i pressupost 3T en ecos
Presenta: Intercanvis i Moneda Social (Roger). Roger presenta el punt a les 11:25, ja que no ha
pogut arribar abans.
Revisió del tercer trimestre i previsió de l'evolució fins a final d'any en ecos. Es va rebre i penjar la
informació ahir diumenge al vespre, quan s'hauria d'haver rebut fa una setmana per poder enviar
amb l'ordre del dia, per properes ocasions es mirarà de tenir a temps.
Al full de càlcul presentat, s'han registrat els moviments dels comptes públics; el criteri per
identificar els comptes públics és que en depèn tota la CIC (la resta són projectes concrets). Les
entrades venen sobretot per la CAC i Gestió Econòmica (GE) i les sortides per GE (assignacions).
Fa falta desglossar més les dades igual que fa GE amb els euros (encara que potser no caldria amb
tant de detall).
Falta confiança perquè flueixi més la moneda social, pensen que la reducció del recolzament de la
CAC hi ha influït (els números variaran de cara al futur degut al canvi de recolzament de la CAC).
S'explica que la CIC retorna al passat perquè emet ecos per damunt de les seves possibilitats, hi ha
ecos que no estan recolzats per productes i serveis: s'emet més del que es genera.
Preguntes i observacions:
Des de la CAC es diu que el recolzament selectiu s'ha aplicat a partir del tercer trimestre i que
l'impacte és menor del que es presenta. De fet, s'està rebent un recolzament indirecte dels usuaris
que paguen amb euros.
Es reconeix que no és fàcil fer un pressupost complert en ecos les primeres vegades, però es demana
que hi hagi un pressupost/balanç en ecos més complert i entenedor de cara al 2016 i que hi hagi un
treball més coordinat entre la CIMS i la CAC. També es demana que es pensi en fer tallers sobre
moneda social el més aviat possible per empoderar a tothom en el tema.

REORGANITZACIÓ DE JURÍDICA
Decisió/Informatiu – Jurídica
PROJECTE DEL DESPATX COOPERATIU (D): Model de funcionament del Despatx
Cooperatiu, ubicat a Àurea Social.
Principals aspectes del projecte (també explicats a la carta de la comissió adjunta):
- Mantenir durant el 2016 l'import total actual de les assignacions de la comissió.
- Seguir oferint de franc l'assessorament actual als activistes/socis de la CIC (comissions, NALs,
ecoxarxes), sempre que aquests col·lectius i/o persones no disposin de mitjans en el cas que hi hagi
despeses (per exemple se'ls acompanya perquè tinguin accés a la justícia gratuïta).
- Oferir serveis específics a preus especials: 1a visita amb lletrat gratuïta per tothom (abans hi hauria
una visita prèvia amb el Piquete que faria de filtratge). Socis i socis afins: investigació i
desenvolupament a 20 u.m./h i acció en jutjats a 40 u.m.; no socis: investigació i desenvolupament a

40 u.m./h i acció en jutjats: 80 u.m. Tarifes en euros o ecos; s'accepta 100% en moneda social.
- Seguiment dels resultats econòmics a les Trobades de planificació anual/trimestral (o en
Permanents en cas necessari). També es publicarà un informe amb les estadístiques per temes dels
casos tractats (sense concretar-los per respectar la confidencialitat) i s'afegiran al cronograma de la
cronograma i al CDP de la comissió.
- Fins a maig del 2016: tots els ingressos serien pels lletrats. A partir de maig 2016: en funció els
resultats, es valorarà quina part dels ingressos es podria aportar al comú.
Comentaris addicionals del Piquete sobre la situació actual: Actualment tenen 27 casos en marxa i
estan saturats de feina. Calculen que encara trigarà un temps per que comencin a arribar els primers
ingressos. Es demana confiança amb l'equip actual. Piquete farà el control general de l'activitat dels
lletrats del despatx. Es remarca que la principal motivació del despatx no és de tipus econòmic sinó
poder donar un suport jurídic afí a la CIC.
Com a comentari dels assistents, es proposa que el treball comunitari també pugui ser una forma de
pagament.
* S'aprova la proposta de model de funcionament de despatx jurídic.

ESTHER (D): Proposta d'alta com a membre de la comissió amb 200€ + 100ecos per 10h/setmana,
a partir de novembre inclòs. Es demana que l'assignació surti de les que han deixat de percebre la
Mabel i el David. Lletrada amb experiència (en temes hipotecaris i altres). Estaria presencialment
els divendres tarda més altres hores apart en la preparació de casos. Ha estat en proves durant el
mes d'octubre i cobrint, de forma urgent, les baixes de la comissió.
CORREU JURÍDICA: Fem palès que sabem que la presència de la persona nova es important,
donat que les dates de la Permanent coincideixen en la hospitalització de l'Esther Lorente que té
programada una intervenció quirúrgica, la representarà el lletrat Claudi M si s'ens permet fer-ho
així, donat que ja portem retard en la presentació i que és una causa de força major, entenem que
no hi hauria d'haver cap problema per part de l'assemblea Permanent en aprovar aquesta proposta
en la part de l'assignació de nova lletrada que no incrementa el pressupost previst per la nostra
comissió al 2015.
* Es postposa el subpunt a una propera Permanent a la que es pugui presentar la pròpia
interessada (Esther).
* Les renúncies de la Mabel i el David, que s'havia demanat que es dediquessin a l'assignació
de l'Esther, tornen automàticament al comú.

MABEL (I): Per desplaçament a Zamora per pràctiques jurídiques, és baixa com a membre de la
comissió, a partir d'octubre inclòs. La seva assignació de 100€ + 50ecos torna al comú de la CIC. Hi
ha la possibilitat que es torni a sol·licitar la seva incorporació, quan torni, a partir de gener.

RUTH (I): Per haver trobat feina en un bufet d'advocats, és baixa de la comissió, a partir d'octubre

inclòs Potser seguirà col·laborant puntualment. No rebia cap assignació.

DAVID (I): Es baixa voluntària com a membre de la comissió, a partir d'octubre inclòs, i passa a ser
col·laborador. La seva assignació de 100€ + 50ecos torna al comú de la CIC.

PIQUETE (D): Augment de 20h a 30h de dedicació i increment de la seva assignació que rep per
aquesta comissió en 167€ + 73ecos, a partir de novembre inclòs. La seva assignació i dedicació total
a la CIC es mantindria igual (500€ + 220ecos + 100um aparcament AS, per 30h/setmana) ja que
deixaria de ser membre de la comissió d'Habitatge (on hi dedicava 10h i rebia 167€ + 73ecos).
* S'aprova.

INFORME DE JURÍDICA:
Propuesta de Autonomía y Gestión de Recursos de la Comisión Jurídica de la CIC
Bajas de David Ferrer ( definitiva) y Mabel (provisional)
Incorporación de Esther
El objetivo de esta propuesta consta de dos fases:
1-Asumir la realidad de la CIC y del compromiso por reducir gastos del común.
2-Mantener las asignaciones de la comisión durante el 2016 tal como están en el 2015,
aumentando la dedicación, ya que Claudi ya está en las 30 h y Piquete esta de lunes a viernes en
A.S.
La propuesta es que la Comisión Jurídica, a parte de las tareas de asesoramiento de las
comisiones, núcleos, ecoxarxes, etc también asesora a personas socias y no socias de la
cooperativa.
Las Letradas de la Comisión día a día fueron aumentando su implicación en la tareas del común
sin que ello significara un aumento en las asignaciones. Sin embargo en la actualidad, Ruth ha
conseguido un trabajo en un bufete y ha dejado de asistir a las reuniones, pero apoya desde fuera
en tareas en las que estaba comprometida y quizás lo seguirá haciendo de forma puntual. Mabel en
la actualidad se halla haciendo practicas jurídicas en Zamora, y creemos que se podrá
reincorporar en Enero 2016 posiblemente.
David Ferrer ha dejado de colaborar de forma continuada en la Comisión Jurídica.
Para suplir la baja de estas tres letradas proponemos la entrada de Esther Lorente, letrada con
experiencia y especialista en temas hipotecarios entre otros. Proponemos que las asignaciones de
David y Mabel 300 um se utilicen para Esther, que tendría una dedicación de 1/3 repartido en
presencial, viernes por la tarde y horas de estudio o investigación dedicadas a casos la comisión.
Proponemos: Autofinanciación en los 6 primeros meses... A contar desde Noviembre 2015 hasta

mayo 2016.
Gestionar casos desde Àurea Social para socios y no socios aplicando el protocolo de la primera
visita gratuita y a partir de la siguiente ofrecer el asesoramiento a cambio de moneda social ecos,
o euros.
Pensamos que para mantener la autonomía económica de los letrados de la comisión, los
honorarios serían gestionados por el coordinador.
Honorarios Propuestos:
Socias o Afines: Investigación/Estudio: 20 u.m./h // Acción en juzgados: 40 u.m.
No Socias: Investigación/Estudio 40 u.m./h // Acción en juzgados: 80 u.m.
Se proporcionará una liquidación trimestral en la reunión intercomisiones para que se conozcan
las cifras que se manejen desde la comisión.
Esta propuesta pretende mejorar la economía del común, las gestiones se realizan desde la
transparencia y desde a certeza de que así podremos tener mas dedicación sin tener que ser una
carga para las arcas comunes.
Los porcentajes para el común quedarían supeditados al análisis de este tiempo transcurrido
mediante la valoración de los resultados económicos obtenidos, por parte de Reunión
Intercomisiones en el plazo establecido por la propuesta.
En una segunda Fase en 2016, tendríamos datos suficientes para establecer unos ratios
determinados y proponer una aportación económica de la Comisión Jurídica al común.
Comissió Jurídica de la CIC

TEMES PENDENTS PERMANENTS ANTERIORS
Informació – Coordinació
Infoespai
Està pendent, des de la Permanent de juliol, fer un seguiment d'aquest projecte per poder fer una
proposta sobre la continuïtat del suport econòmic que li està donant la CIC. Actualment, Infoespai
rep una assignació de la CIC de 150€/mes, en concepte d'ajut per despeses del local. També s'ha de
comprovar si hi ha altres despeses que poden estar arribant a Àurea Social a compte d'Infoespai
(telèfon, internet...).
Estava previst que Piquete i algú d'Informàtica anessin a l'assemblea d'Infoespai a inicis d'octubre
per tal de poder fer una proposta concreta per la Permanent d'octubre.
Des d'Informàtica aclareixen que, com a ajuts addicionals cap a Infoespai, hi hauria 100 euros de
connectivitat (XSF coop) i 100 euros + 100 ecos per a Marsupi per diversos conceptes (per bé que
Marsupi és un col·lectiu, no l'Infoespai); han d'acabar d'aclarir les dades i valorar si, a canvi
d'aquests ajuts, la CIC rep una reciprocitat adequada que paga la pena.

Infoespai tenen la propera assemblea el 2 de novembre (primer dilluns de cada mes, si no es festiu i
hi ha quòrum). Piquete hi anirà (amb la possibilitat d'algú d'Informàtica i de Coordinació).
Entre el Piquete, Informàtica i Coordinació, s'acabarà de valorar la situació actual i es farà una
proposta concreta per la propera Permanent.

DESCENTRALITZACIÓ
Informació – Bioregions / Coordinació
ORGANITZACIÓ DE LA DESCENTRALITZACIÓ (I): Incorporació de portaveus de les
bioregions com a col·laboradors de la comissió de Coordinació, per poder treballar en les reunions
de la comissió i presentar un pla de descentralització a les JJAA-CIC de desembre de planificació
del 2016.
Cal anar definint aquest trimestre fins on es vol descentralitzar i amb quins terminis, i quines
estructures i procediments comuns voldrem mantenir.

DARRERES EXPERIÈNCIES DE DESCENTRALITZACIÓ (I): Espai de reflexió i posta al
dia del progrés de les bioregions.
Bioregió Nord
El Vadó, fa un resum de l'assemblea ja celebrada a Vista Alegre (a Olot), vegeu
http://bioregionalnordcic.blogspot.com (el web/blog neix a partir de la decisió de la pròpia
Assemblea i es pot veure des de la secció 'Xarxa Territorial' del web de la CIC). Es va consensuar
que una bioregió no pot decidir sobre recursos que no gestiona. Si volem recursos cal apoderar-se'n
i en serem autònoms quan siguem capaços de gestionar-los. Pel que fa a les JJAA hi ha consens de
partir de les necessitats que sorgeixin, ja que necessitem focalitzar-nos: ens enxarxem tots a través
de la CAC i abordarem les JJAA de caire trimestral amb una Fira de projectes organitzada
localment; els grups de treball naixeran a partir d'aquesta pràctica. Les convocatòries es faran a tots
el usuaris del Gestor de Comandes. Cal posar el focus en la redacció acurada de les convocatòries.
S'aclareix que no és el mateix la descentralització total que l'enxarxament.

Bioregió Sud
El Carles explica que es van trobar el 23 de novembre de 2014 a Bítem amb una proposta bàsica
amb l'ecoxarxa i altres nuclis, projectes, etc. (Vegeu http://ecoxarxes.cat/trobades-bioregionals/1atrobada-decoxarxes-bioregional-catalunya-sud/).
N'han fet dues més, d'assemblees de caire bioregional, prèviament a la decisió actual de
descentralització de la CIC.
Al novembre en faran una de nova ja des dels pressupòsits del procés actual de descentralització de
la CIC. De fet, ja han començat a parlar d'un pressupost en moneda social per a la bioregió sud. El
que faran ara és veure com el sud s'incorpora a la nova dinàmica. Sobretot interessa veure com

aconseguir recursos en euros des de la bioregió, tot cercant formes de finançament pròpies i locals.
Cal generar la pròpia economia local. I, sobretot, tenir en compte el tema de la moneda social, des
de la regressió, moderada, que ha paralitzat una mica procés, especialment dels qui la integren en
les pròpies vides.

Bioregió Centre
El Piquete exposa que a principis de juliol es crea l'ecoxarxa del Poblet, que pretén ser el motor de
l'ecoxarxa Barcelona la qual, a la seva vegada, podria ser el precursor principal d'una bioregió
Centre. Estan en fase beta: rebost, grup de consum, enxarxament al barri... El procés s'ha de basar
en la cor-responsabilitat des del comú. A més, cal resoldre un dèficit en paral·lel a la
descentralització. Es proposa que aquesta bioregió ja pugui incorporar a un portaveu com a
col·laborador de la comissió de Coordinació, al igual que les altres dues bioregions, i que aquest
sigui el Dani N (ho han d'acabar de parlar). Com que aquesta proposta no estava incorporada a
l'ordre del dia i depèn de la comissió de Coordinació, queda pendent de ratificació per part de
Coordinació (demà hi haurà reunió de comissió i es tractarà el tema).

FORMAT DE LES JJAA
Decisió/Informatiu – Coordinació
JJAA D'OCTUBRE (I)
A la convocatòria d'aquesta Permanent ja s'ha comunicat que Coordinació no disposa actualment
dels recursos per assumir la organització de unes JJAA cada mes de forma centralitzada per tota la
CIC. S'ha esperat fins a darrera hora per les JJAA d'octubre, però no ha aparegut cap comissió/grup
que volgués/pogués liderar la seva realització.
Des de l'anterior Permanent, s'ha anat parlant amb membres de les Bioregions per la possibilitat de
que puguin ser aquestes les que vagin assumint, en la mesura de les seves necessitats i interessos, la
realització d'unes JJAA-Bioregionals de forma descentralitzada, a partir d'aquest mes d'octubre.

PROPOSTES PER LES PROPERES JJAA (D)
- JJAA-Bioregionals: A partir d'octubre crear un format de JJAA descentralitzades a cada bioregió
(Nord, Sud...). A més, aquestes JJAA podrien incloure les respectives assemblees bioregionals.
* S'aprova.
- JJAA-CIC (globals): No fer les de novembre i mantenir les de planificació del 2016 (per tractar la
descentralització i altres temes).
*S'aprova.
- Convocar un espai de treball amb les bioregions per novembre/desembre, per acabar de definir i
consolidar el nou model de JJAA a partir de l'experiència acumulada per les bioregions i el comú.
Presentar la proposta de nou model per les JJAA-CIC de desembre.

*S'aprova.

Reflexions del debat que general el punt:
Vadó diu que ja estem en aquest vaixell. A la bioregió nord ja es va decidir assumir les JJAA
bioregionals. La iniciativa ha de venir de les mateixes bioregions. No cal que s'assumeixi des d'una
forma «descentralitzada».
Xavier comenta que les bioregionals ja són un fet. Que les bioregionals es poden trobar totes, amb
el seu propi espai/temps, un cop al trimestre coincidint amb les Trobades de planificació
anual/trimestral.
Piquete diu que cal tenir en compte el factor econòmic.
Dani diu que les decisions s'han de prendre des d'aquí (des del comú). No es tracta de fer tres
cooperatives (bioregionals) separades, perquè això podria comportar un trencament.
Carles diu que cal preveure tot aquest procés per la planificació de 2016.
Sebas entén que cada bioregió farà els propis monogràfics. El dubte és què fem amb els
monogràfics per a les JJAA globals de la CIC.
Vado creu que es manifesta una por que no comparteix en el sentit que es perdi l'estructura bàsica.
No es debilita la CIC, ja que és el nostre gran projecte.
Dani diu que no està d'acord amb el concepte bioregió i caldria parlar de zones.
Xavier i altres defensen que ja es va aprovar a les JJAA de juliol i que és un concepte molt adequat
(per contra 'zones' és del llenguatge militarista). En tot cas, més endavant, cada bioregió (que inclou
diverses ecoxarxes, projectes, NALs, etc.), si ho vol, podrà trobar un nom més adequat.
També es demana compartir una terminologia que ens simplifiqui la comprensió de les coses.

PROPOSTES DE LA CAC
Decisió – CAC
Recolzament productes bàsics amb part no emprada per recolzar productores
ANTECEDENTS: Tal i com es va aprovar a la Permanent de juliol i ratificar a la de setembre, la
CAC està recolzant amb un pressupost en euros els productes oferts a productores en m.s. Els
darrers mesos està sobrant més de la meitat prevista, que s'està acumulant pels següents mesos.
Amb aquesta proposta es planteja, amb part d'aquest excedent, donar un cert suport a qualsevol
comprador de productes bàsics, més enllà del suport només a productores que s'havia aprovat.

PROPOSTA: Invertir part del sobrant del pressupost de recolzament a productores, en productes
bàsics, perquè puguin oferir-se al 100% en moneda social (la CAC els comprarà en euros i els
oferirà en ecos). Concretament s'invertirà un màxim de 1.200€ fins a novembre inclòs i un màxim

de 1.200€ durant desembre en: arròs, oli, cuscús i llenties. Els productes s'han escollit tenint en
compte: el volum de moviment, consideració de producte bàsic i que s'estiguessin oferint
actualment en euros. Els productes podran canviar amb la revisió de la base de dades. Aquest
recolzament es farà pels rebostos reconeguts per la pròpia CAC com de confiança (i, per tant, pels
membres d'aquests rebostos). De totes maneres, s'acabaran de pensar els criteris per limitar que els
primers que entrin al Gestor de Comandes es puguin emportar la major part.
* S'aprova.

Es comenta que, com a mesura a mig-llarg termini i per anar a l'arrel del problema, cal convèncer a
les productores perquè acceptin més moneda social. És un procés lent ja que cal poder arribar a les
productores que estan disperses i poder oferir, sobretot, serveis, que és el que més necessiten.

CAL: model i assignació col·lectiva
PROPOSTA: Posta en marxa progressiva d'un model de central d'abastiment local al Rebost de
Vilafranca del Penedès, de manera que es comencin a descentralitzar les activitats de la CAC. Es
demana que l'assignació del Carles, membre de la CAC, de 525€+175ecos passi a la CAL en forma
d'assignació col·lectiva.
* S'aplaça la proposta a les JJAA de desembre, dins del pla de descentralització de la CIC
elaborat per totes les bioregions. No obstant, es reconeix que el model ja s'anirà treballant i
experimentant durant aquest període de temps.
Altres consideracions: Cal tenir en compte que a l'informe de la CAC (veure més avall) s'estan
tocant altres temes transversals i d'altres comissions que també caldrà treballar més a fons. De
mentre, es pot experimentar amb el cas del rebost de Vilafranca a nivell organitzatiu intern, però no
variar l'assignació al Carles i que, en tot cas, sigui ell qui la pugi redistribuir entre els participants
del CAL. D'aquesta manera tampoc es contradiu el procediment d'assignacions (pel que fa
referència a que les assignacions són individuals).

INFORME CAC
Context:
La proposta pretén resoldre un procés evolutiu intern a la CAC que ja s'està donant amb el rebost
de Vilafranca, del qual es responsable en Carles tell, membre de la CAC.
Ja fa temps que en Carles està molt bolcat en el procés local a Vilafranca, l'enxarxament
bioregional, i que va preparant el nucli de Vilafranca per ser una CAL (CAC Local) quan sigui el
moment. Per aquest motiu ha començat a formar un equip local que l'ajudi amb les tasques CAL,
que com a tals encara no tenen una estructura formal. Ens ha presentat l'Aleix, en reunió CAC, que
serà qui assumeixi les funcions relatives al gestor de comandes.
L'Aleix no es membre de la CAC, per tant la coordinació de tasques de la CAC segueix realitzant-se
només amb en Carles.

La proposta:
Consisteix, en primer lloc, a distingir estructuralment un 'Rebost' d'una 'CAL'. Un rebost es un
nucli d'autogestió local que està connectat a la xarxa de la CIC per mitjà de la CAC, bàsicament.
Com a tal, la CIC ja va decidir fa temps que no es finançaria la dinamització de NALs, ja que
s'entén que són processos autogestionats i s'han d'autosostenir.
Però el que ara pretenem es descentralitzar la CAC. Un dels temes principals del procés de
descentralització de la CAC (i pel de la CIC sencera) és com es modifica el sistema d'assignacions
en relació a les funcions assumides primer per la comissió única i després per la comissió
descentralitzada.
Aquesta proposta considera la futura xarxa de CALs com la pròpia CAC descentralitzada. Durant
la transició, i segons les possibilitats de cada bioregió, cada membre de la CAC podrà assumir la
dinamització d'una CAL a la seva bioregió.
Donat que actualment l'equip de la CAC rep assignacions individuals, es necessari flexibilitzar el
sistema d'assignacions durant la descentralització per resoldre la continuïtat entre el finançament
que fa la CIC (per mitjà de les assignacions) a cada comissió única i la seva versió
descentralitzada.
Concretant, aquesta proposta demana a l'assemblea Permanent de la CIC que l'assignació d'en
Carles no es consideri individual sinó col·lectiva, i que es reconegui l'equip local que en serà
perceptor, el qual s'autoorganitzarà segons les seves necessitats. La CAC demanarà com a requisit
que en tot moment hi hagi un únic responsable de l'equip davant la CAC, entesa aquesta com la
coordinadora de CALs, formada per els actuals membres de la CAC i/o els responsables de les
CALs bioregionals.
També serà una funció dels responsables de les CALs vetllar perquè localment s'assumeixin totes
les funcions necessàries per a gestionar la CAL de forma coordinada amb la CAC.
El reconeixement d'una nova CAL per part de la CIC, implica que hi ha una realitat local prou
madura, amb adhesió als principis de la CIC, amb una xarxa de rebots, grups de consum i
productores bioregionals, i que parteix d'un vincle directe amb la CAC, imprescindible per al
coneixement del funcionament de la CAC i per tant de la CAL.
A més, la CAL local com a tal només podrà aparèixer quan el software actual de la CAC pugui
generar la xarxa de CALs.
A nivell de planificació preveiem que això serà possible en uns quatre o cinc mesos, tot i que és
molt difícil de determinar donat que pel camí anem aplicant totes les modificacions que necessitem.
Entremig tindrà lloc la implementació de llistes internes de productes per tots els grups de la CAC,
possibilitant la gestió de producte fresc (sense excels...) i establint la base de subsidiarietat del
projecte CAC pel segell de confiança (seran els grups qui avali cada producte, no la CAC), i també
tindrà lloc l'inici de la formació per gestionar una CAL.
Perspectives:
A Vilafranca s'iniciarà la primera CAL. Aquesta naixerà com una instancia de la CAC actual, a la
que migrarem tots els usuaris, grups i productores de la bioregió sud.

El mapa bioregional de partida que es va proposar a les JJAA d'anglès (setembre 2015) es l'actual
estructura de superzones de la CAC (de moment només n'hi ha dos). Quan es formi la CAL amb
base a Vilafranca caldrà considerar el mapa bioregional d'aquell moment a l'hora de fer la
migració.
Paral·lelisme amb gestió econòmica:
Aquesta comissió, activa a nivell global i local, es troba (vist des de fora, des de la CAC) en una
situació similar. Ha de resoldre la forma de finançar el desenvolupament de les seves tasques
durant la descentralització. A més, només es podrà completar quan el sistema informàtic de gestió
permeti treballar per bioregions. Per tant, aquesta proposta es pot extrapolar i ser considerada per
la comissió de Gestió Econòmica a l'hora de traçar el pla de la seva pròpia descentralització.
Conclusions:
Amb aquesta proposta, s'intueix que l'actual estructura d'assignacions es pot transformar
paulatinament en un finançament distribuït per bioregions, per mitjà de la col·lectivització de les
assignacions i la cessió de la gestió d'aquests recursos procedents del comú als equips locals.
Per altra banda, s'intueix que aquest finançament s'ha d'anar ajustant i reduint segons es vagin
apoderant les bioregions, amb la conseqüent generació dels seus propis recursos.
El procés de la descentralització es un procés necessàriament lent, per la complexitat i la
multiplicitat de factors i realitats locals que l'influeixen, i creiem que durarà dos anys o més.

RECUPERACIÓ DE DADES DE LOREA I COMUNICAT
Informatiu - Informàtica
L'Efkin fa la presentació de l'aplicació que s'ha fet per recuperar les dades de Lorea, tot respectant la
confidencialitat de cada usuària i col·lectiu. S'explica que, en menys de 2 setmanes, hi haurà una
segona versió que en facilitarà el seu ús.
https://gitlab.com/calafou/uzta

CARTA EFKIN PER LA PRESENTACIÓ:
Presentación del modulo de export para cualquier semilla de Lorea.
Uzta quiere decir cosecha en vasco, mientras que una instancia de Lorea es llamada comúnmente
semilla. Consiste básicamente en el módulo de export que nunca hubo para que un usuario pudiera
recuperar los datos de su usuario y de los grupos a los que pertenecía. La primera fase de
desarrollo está lista, esto quiere decir que se puede ya utilizar y recuperar los datos. El software
está publicado en internet bajo una licencia libre.

Properament, s'enviarà un comunicat a tots els associats sobre el treball de fons que s'ha fet des de
les parts més implicades. A l'assemblea es llegeix una part del comunicat previst:

(...) Es per això, que des de la CIC ens comuniquem amb tota la gent interessada per fer saber que:
- Deixem de recolzar, fomentar i fer-ne us de la xarxa social, degut a l'expressat anteriorment: no
està garantit ni el seu manteniment ni l'accés de manera segura a les dades.
- Altres llavors com és el cas de 'N-1' es troben en la mateixa conjuntura.
- La comissió d'Informàtica està treballant en la recerca d'alternatives que compleixin els nostres
principis (programari lliure i software segur) i les funcions que necessitem cobrir.
- No ens volem oblidar, de donar les gràcies a totes les persones que hem participat en fer possible
el sosteniment d'aquesta xarxa social, les persones que de manera desinteressada han participat en
el seu desenvolupament i manteniment i tota la gent que li ha donat vida fent-la servir durant
aquest temps (...)

PRESENTACIÓ WEB ÀUREA SOCIAL
Informatiu – Espais comuns / Comunicació / Informàtica
Es presenta la web d'Àurea Social ja operativa: estructura, funcionalitats, continguts, etc. El Cabot
(Comunicació) excusa no haver pogut venir i fa la presentació la Vicky (Informàtica).
http://www.aureasocial.org/
Tenint en compte que els seus continguts i notícies tenen un enfoc sobretot local, estarà només en
català per facilitar el seu manteniment.
Distribució dels rols: la responsabilitat de la web és d'Espais Comuns, que delega la gestió operativa
a Comunicació (Cabot) i que tindrà el suport d'Informàtica (Vicky) per resoldre temes més tècnics.
Es remarca que Espais Comuns en qualsevol moment pot decidir com vol gestionar aquesta web i
amb qui (directament i per mitjà d'altres persones o comissions).
Es demana que es pugui accedir fàcilment a l'històric de la CIC, especialment a les cròniques del
Fem-lo Comú, tant en català com en castellà.

REVISIÓ D'ASSIGNACIONS I DEDICACIONS
Decisió / Informatiu - Varis
Gestió Econòmica
ENRIKUS (D): Proposta d'incorporació com a membre de la comissió amb una dedicació de
15h/setmana i una assignació de 310€ + 85ecos. Es demana amb caràcter retroactiu des de setembre
inclòs, atès que ja ha estat aportant a ple rendiment i assumint la responsabilitat complerta de la
tasca durant setembre i octubre. Ha estat fent les tasques de cobraments i pagaments als socis
autoocupats des de finals d'agost per cobrir la baixa de Pepe. Al no haver-hi Permanent a agost no
es va poder comunicar i la tasca requeria ser coberta immediatament pel volum de feina que

representa i la demanda constant dels socis per cobrar les seves factures. A la Permanent de
setembre no es va aprovar perquè no va poder assistir-hi, al assabentar-se'n del tràmit massa a
darrera hora per poder reajustar la seva agenda.
NOTA COORDINACIÓ: Amb el «caràcter retroactiu» s'està demanant una excepció sobre el que
tenim aprovat: Punt 4.8. Procediment Organització, Assignacions i Planificació: «Les assignacions
no tenen caràcter retroactiu, es a dir, cal un acord previ de l'assemblea en relació a l'assignació
per les responsabilitats que ha assumit cada persona, que no percebrà cap assignació pel treball fet
amb anterioritat, reforçant així el vincle de treball voluntari i el donar abans de rebre». A més, la
Taula d'assignacions de setembre ja està aprovada i tancada.
S'obre un debat sobre poder afegir excepcions al protocol d'assignacions (dins del procediment
d'Organització, Assignacions i Planificació) pel que fa referència als temes urgents. Hi ha persones
que recorden que, si es fan excepcions per Gestió Econòmica, també s'en haurien de fer per altres
comissions que també poden tenir urgències i que això obriria un procés complex que no es pot
abordar ara mateix.
En la seva presentació, l'Enrikus, ens explica que està la CIC amb voluntat de poder aportar
millores en els processos i que, quan no pugui assumir les seves activitats, ajudarà a que pugui
haver-hi un traspàs previ perquè no quedi un buit de funcions a la comissió. Aclareix que la seva
motivació principal no és l'econòmica sinó poder participar en el projecte de la CIC i que podria
assumir renunciar al caràcter retroactiu de la seva assignació si això ha de desencallar el debat
generat.
* S'aprova la proposta excepte el caràcter retroactiu de l'assignació. Per tant, el primer mes
amb assignació serà novembre.

AURORA (I): Es confirma la seva baixa de la comissió a 1 de novembre, amb lo qual s'aturaran les
altes d'autoocupats a Banyoles. Aleshores, l'assignació que rebia per aquesta tasca tornarà al comú:
200€ + 50ecos. S'està en període de revisió de com es volen continuar les altes a la zona nord: lloc,
persones, formació, recursos materials, etc.

ATENCIÓ TELEFÒNICA A AUTOOCUPATS (D): La Patrícia passa a assumir l'atenció
telefònica a autoocupats (10-12h dill-div) i a donar hores per les sessions d'Avaluació (12-14h dilldiv). Aquestes tasques fins ara les feia Espais Comuns però ja no disposava dels recursos per fer-ho.
És té que valorar properament un reforç de la comissió en les altes i gestió d'autoocupats per
compensar l'increment de volum de feina de la Patrícia (a més de les aturades d'altes a Banyoles).
Des de Gestió Econòmica es demana afegir a la proposta que s'aprovi la futura incorporació d'una
persona per reforçar les tasques d'autoocupats amb una assignació adequada a mitja jornada. Aquest
tema estava inclòs a la seva sol·licitud de punt a l'ordre del dia (veure comunicat de GE més avall)
però s'havia tret de l'ordre del dia, per ser una proposta d'assignació en la que la persona encara no
està escollida.
Es demana que les propostes no siguin tan desdibuixades perquè l'assemblea no pot decidir donar

cartes en blanc. Es demana que GE segueixi el protocol i faci les seves propostes clares i concises el
més ràpidament possible per portar-les a l'assemblea de forma convenient.
Es comenta que s'està produint un greuge comparatiu, amb altres comissions que han retirat les
seves propostes al no acomplir els protocols. Es va aprovar el protocol d'assignacions per evitar que
es produïssin una sèrie de problemes a les comissions i que ara hem d'evitar tornar a reproduir per
mitjà d'excepcions.
* No s'aprova la proposta d'incorporació de futures persones a la comissió en els termes que
s'ha presentat.
Des de Coordinació s'ofereix per tractar aquest tema amb Gestió Econòmica. El Rafa s'ofereix per
cobrir les 15h/setmana com a emergència.

COMUNICAT GE:
Fins ara Espais Comuns col·laborava amb GE:
- De 10h-12h, filtre de trucades de socis autoocupats, intentant resoldre els dubtes per evitar
passar-les a GE.
- De 12-14h, donar hores per avaluacions individuals, d'interessats en ser sòcies autoocupades.
Degut a l'increment de les tasques d'Espais Comuns, han deixa't d'atendre aquestes trucades.

Des de Gestió Econòmica es proposa:
1. Que Patrícia assumeixi la tasca de l'atenció telefònica dels actuals socis autoocupats, entre 1012h. Actualment aquesta tasca l'assumien Espais Comuns i tots els membres de GE, sense
aconseguir bons resultats. Pensem que al assumir-la Patrícia ho podrà fer de forma molt més
correcte i eficient.
2. Que Patrícia assumeixi també la tasca de donar hores per avaluacions individuals, entre 12h14h.
3. Pensem que per el fet d'assumir aquestes dues tasques anteriors a més d'atenció general
telefònica i presencial a socis en la resta de la seva jornada setmanal de 30h, Patrícia hauria de
deixar la tasca d'alta de socis autoocupats.
4. Per tant serà necessari que se incorpori una altra persona amb dedicació de 15h./semanals
5. La nova incorporació en requerirà recursos monetaris de mitja jornada.

Coordinació
AUGMENT PARTIDA TRANSPORT (D): Es demana, pel quart trimestre, poder augmentar la
partida de transport de la comissió de 150€/trimestre a 360€/trimestre (de cara a 2016 es revisaran

les partides i opcions de desplaçament). A Coordinació s'ha d'estar presencialment a les reunions de
comissió de forma setmanal degut al volum de feina i a les persones i comissions que cal atendre, i
això implica un augment dels desplaçaments d'algunes membres que venen de lluny. S'aportaran
justificants de la part realment utilitzada d'aquesta partida.
* S'aprova.

COL·LABORADORS DESCENTRALITZACIÓ (I): Hi haurà nous col·laboradors de la
comissió per tractar el tema de la descentralització: Bioregió Nord (Vadó) i Bioregió Sud (Jordi F).
La incorporació de la Bioregió Centre (avui s'ha proposat al Dani N) està pendent de ratificar per
Coordinació. Mirarem de reunir-nos, com a mínim, 1 o 2 vegades al mes a les reunions de
Coordinació, per preparar la Planificació del 2016 (i més enllà) en aquests temes.

NÚRIA (I): Començarà a col·laborar amb la comissió. Ve d'una àmplia experiència prèvia en temes
organitzatius, cooperatius i empresarials. Inicialment, donarà suport a temes de planificació i
organització. Encara que estarà com a col·laboradora s'ha preferit presentar-la (està present a
l'assemblea) ja que els membres de Coordinació acaben interactuant amb totes les comissions.

Projectes Productius
SERGI (D): Demana ampliar la seva assignació de 300€+100ecos a 640€+160ecos, passant la seva
dedicació de 15 a 30 h/setmana per agafar activitats que portaven altres membres que s'han donat de
baixa de la comissió (borsa de treball Fem Feina!, acollides, avaluació de projectes amb ajuts de la
CIC). Demana l'assignació amb efectes retroactius des de setembre inclòs (en el que ja ha estat fent
aquestes noves activitats). El Sergi va fer arribar un informe sobre el Fem Feina! on s'exposa que el
projecte fet respon a l'encàrrec del comú de la CIC de les JJAA de febrer, que va acomplint la
planificació del projecte presentada a les Trobades de planificació i que encara li resten fases de
projecte fins a final d'any per demostrar que s'estan produint resultats (l'informe és del més passat i
ja ha tingut alguna actualització).
NOTA COORDINACIÓ: Amb el caràcter retroactiu s'està demanant una excepció sobre el que
tenim aprovat: Punt 4.8. Procediment Organització, Assignacions i Planificació: «Les assignacions
no tenen caràcter retroactiu, es a dir, cal un acord previ de l'assemblea en relació a l'assignació
per les responsabilitats que ha assumit cada persona, que no percebrà cap assignació pel treball fet
amb anterioritat, reforçant així el vincle de treball voluntari i el donar abans de rebre». A més, la
Taula d'Assignacions de setembre ja està aprovada i tancada.
El Sergi es presenta a la Permanent, per poder donar explicacions sobre la seva proposta, ja que a
l'anterior Permanent es va postposar al no assistir-hi.
El Dani N exposa els seus dubtes sobre l'aprovació d'aquesta ampliació d'assignació (considera que
no encaixa amb la reciprocitat real), tot i que finalment no bloqueja la decisió.
No es veu clara que l'assignació hagi de tenir caràcter retroactiu, sobretot tenint en compte tot el que

s'ha debatut avui sobre aquest tema.
* S'aprova la proposta excepte el caràcter retroactiu de l'assignació. Per tant, el primer mes
en que s'aplicarà l'augment d'assignació serà novembre.

NOTA SERGI: Es demana la revisió de dedicacions i assignació d'en Sergi respecte la comissió de
projectes productius. Actualment aquesta important comissió només disposa d'una persona a
jornada completa i una a 1/2. Arran de la baixa d'en David Garriga, en Sergi ha assumit el
FemFeina! (1/3) des de l'1 de Setembre. Des de Projectes Productius exposem la necessitat de tenir
mínim aquestes dues persones a jornada completa.
Les tasques i projectes d'en Sergi: organització de la comissió, acollides, enxarxament, seguiment i
avaluació projectes amb ajuts de la CIC (5 hores/setmana), desenvolupament Mercat Cooperatiu
(15 hores/setmana), dia a dia i desenvolupament FemFeina! (10 hores/setmana).
Les necessitats bàsiques a cobrir són de 800 um (640 euros i 160 ecos).

MERCAT COOPERATIU (R): Posada al dia de la marxa del projecte. No es tracta ja que no s'ha
fet arribar cap informació prèvia al respecte i anem molt justos de temps. El Sergi ofereix facilitar
aquesta informació a qui ho demani.

Informàtica
GIO (D): Es proposa un augment, a partir de novembre, de dedicació de 20 a 30h/setmana (tenint
en compte la seva baixa a Espais Comuns per 10h/setmana). Es demana que l'assignació que
percebia d'Espais Comuns (ús personal d'una cabina a Àurea Social valorada en 100 u.m.) passi a
rebre-la per compte de la comissió d'Informàtica. D'aquesta manera, la dedicació total a Informàtica
reflecteix millor la realitat de les seves activitats, i la reciprocitat amb la cabina es justifica amb la
proximitat per gestionar les instal·lacions informàtiques i de telecomunicacions de la CIC que hi ha
a Àurea Social. Per tant, l'assignació i dedicacions totals del Gio a la CIC no variarien.
* S'aprova.

CHRIS (I): Estava en període de proves i ha demanat baixa de la comissió, octubre inclòs. La seva
assignació torna al comú: 170€ + 130ecos per 30h de dedicació. Portava l'anàlisi de l'ERP Tryton de
cara a una possible implantació a la CIC. (Caldrà replantejar com queda el projecte tenint en compte
que a la Trimestral de planificació es va parlar de fer un mapa de sistemes de la CIC).

VICKY (D): Proposta d'assignació de 200€ + 100ecos, a partir de novembre, després de mesos
d'estar com a membre de la comissió fent diverses tasques sense assignació. Manté una dedicació de
10h/setmana, però modifica les seves responsabilitats; entre les noves destaca l'assumpció de

CICMob (projecte traspassat des de Coordinació el mes passat per afinitat de tasques).
TASQUES PROPOSADES:
Responsabilidades:
- gestión de la cuenta y lista de correo CICIC;
- gestión peticiones cuentas de correos moviments y cooperativa en
sat.cooperativa.cat;
- registro y renovación de dominios;
- contabilidad de la CICIC;
- mantenimiento recursos informáticos en Àurea Social;
- desarrollo WordPress y webs;
- CICMob.
LÍNIES DE TREBALL DE CICMob PROPOSADES DES DE COORDINACIÓ:
a) comptabilitat;
b) procediment de gestió dels cobraments;
c) negociació de contractes (packs amb unitats mòbil, dades, centraleta, etc.);
d) sostenibilitat projecte: plantejar un projecte viable de cara al futur.
La Vicky es presenta a la Permanent, per poder donar explicacions sobre la seva proposta, ja que a
l'anterior Permanent es va postposar al no assistir-hi.
* S'aprova.

Espais comuns
GIO (I): És baixa d'Espais Comuns, a partir de novembre, tenint en compte que s'ha aprovat
anteriorment el traspàs de la seva dedicació i assignació a Informàtica (ja acordat prèviament entre
les 2 comissions). Tenia una dedicació de 10h/setmana amb una assignació no monetària d'ús
personal d'una cabina a Àurea Social valorada en 100 u.m./mes.

DANI R (D): Es proposa que passi a ser membre de la comissió a novembre, una vegada superat el
període de proves que va començar a l'agost.
* S'aprova.

Comunicació
CABOT (D): Es proposa, a partir de novembre, ampliar la seva dedicació a la comissió de 20 a
30h/setmana i passar de 170€ a 380€ + 100 ecos (després de l'aturada de Suport Humà Integral ha
deixat de rebre 230€ i 170ecos per part d'aquesta comissió).
NOTES CABOT

Ampliació de les tasques actuals de promoció (d'eines consolidades, administració de continguts
periòdics del web d'AureaSocial, calendarització amb suport al web d'AS del projecte
Coopworking, difusió dels continguts tant a les xarxes socials com els mitjans de comunicació
afins) amb la dedicació a tasques prioritàries per Comunicació i Espais Comuns com són la
dinamització de Jornades Temàtiques Trimestrals a AureaSocial (Xerrades, Exposicions, Trobades)
per reforçar les línies engegades a la CIC i ampliar l'enxarxament amb d'altres moviments socials i
col·lectius afins.
Es comunica que el Cabot s'ha excusat per no haver pogut venir i ha explicat que es retiri la
proposta perquè ja la presentarà més endavant, una vegada l'hagi pogut treballar millor amb Espais
Comuns i Comunicació.
* Es postposa la proposta per poder ser reformulada en properes Permanents.

Acollida Territorial
L'ART DU SOLEIL – JOAN/ARI (I): Baixa, a partir d'octubre inclòs, com a membres de la
comissió (passen a ser col·laboradors) i renuncien a l'assignació que encara hi tenien de 200 ecos,
que torna al comú. Han proposat d'assumir d'aquí en endavant les despeses de manteniment del
vehicle i tenir un funcionament més independent, com a Projecte Comú.

CARTA ART DU SOLEIL
Bona nit!
Des de L'art du Soleil donem per acabat el període que vam iniciar a l'abril de rescindir
l'assignació.
Ara mateix només quedava la part d'assignació que corresponia a les despeses derivades de:
l'assegurança de responsabilitat civil del vehicle – camió, l'assegurança de responsabilitat civil de
les activitats al camió, l'impost de circulació. Així doncs, si us sembla bé podem assumir les
següents factures que arribin a títol d'aquest projecte, així com si fos el cas, a finals d'anys pagar
la part proporcional des del mes de setembre d'aquestes factures. Deixem que ho decidiu el que
sigui més fàcil i us vagi millor. També serà important que se'ns faci saber quan arribin aquestes
factures.
Referent a les tasques que estàvem fent: oficina de transport, xarxa territorial, comissió extensió,
capacitació, etc... Doncs al llarg d'aquests últims mesos també ha anat minvat la nostra
participació activa en aquestes comissions. Moltes d'elles sense activitats sòlida, i tampoc ens hem
vist capacitats o amb energia per dinamitzar-les.
Si fa falta donar explicacions sobre aquest procés no és un problema en absolut.
Per part nostra continuarem col·laborant des de l'activisme al projecte de la cooperativa integral
catalana. Si es necessita alguna cosa ja ens ho fareu saber.
Ara mateix necessitem tenir un projecte sòlid que ens aporti ingressos i estabilitats suficients per

poder col·laborar amb altres projectes. I aquest temps el dediquem a L'art du Soleil.
Salut i seguim!
joan i ari

Habitatge
PIQUETE (I): És baixa com a membre comissió i passa ser-ne col·laborador (assessor en temes
jurídics), doncs ja s'ha aprovat anteriorment que la seva dedicació i assignació vagin a la comissió
de Jurídica, ja que reflecteix millor la realitat actual.

PROPERES PERMANENTS
Decisió – Coordinació
Es valora que el dia, hora i lloc d'aquesta Permanent ha estat, en conjunt, favorable pel seu bon
desenvolupament. En especial la nova instal·lació fixe d'audioconferència que ha muntat
informàtica i els accessos i mitjans disponibles a Àurea.
D'acord a l'anterior Permanent, s'havia de confirmar aquest tema de cara a decidir si es seguia fent
així. Es podran plantejar alternatives a Barcelona o rodalies en el cas que es presentin propostes
sòlides, amb un compromís ferm i els mitjans adequats.
* De forma general, les assemblees Permanents es seguiran fent a Àurea Social, un dilluns de
cada mes a les 10h (en principi serà el 3er dilluns de cada mes, però serà a les dates concretes
que apareguin al calendari de la CIC).

