CONVOCATÒRIA 1ª ASSEMBLEA GENERAL BIOREGIONAL
DE LA BIOREGIÓ SUD DE LA CIC

Benvolgut soci / Benvolguda sòcia,
Els darrers mesos, al si de la Cooperativa Integral Catalana (CIC), s'ha recollit la voluntat de
poder fer un pas més en el procés de descentralització a tot el territori. Per això et volem convidar
a la 1ª Assemblea General Bioregional de la bioregió Sud de la CIC amb l'objectiu de consensuar
les bases de funcionament d'un nou model descentralitzat.
Durant els anys 2014 i 2015 ja s'han anat descentralitzant algunes activitats de la CIC, com les
altes de socis cooperatius i de socis autoocupats per mitjà de nodes distribuïts pel territori, un
procés que encara es té que estendre més. Aquest any es vol començar a fer quelcom similar amb
altres activitats estratègiques per la CIC, com, per exemple, la Central d'Abastiment Catalana
respecte a la coordinació d'una xarxa descentralitzada de rebostos i de productores, o bé ampliar
l'autonomia territorial en la gestió dels socis autoocupats i en la gestió econòmica i administrativa
en general.
Per poder realitzar aquesta descentralització operativa i econòmica de forma revolucionària cal
que, al mateix temps, s'implementi una nova organització territorial que faciliti la presa de
decisions polítiques i estratègiques d'acord a un model subsidiari o confederat, on la capacitat de
decisió es trobi més propera a les persones que hi ha cada indret i es faci d'acord a les seves
necessitats reals. Com a primera fase, per aquest 2016, es proposa que la nova estructura de
decisió en basi en dues capes de decisió: la bioregional (amb les bioregions en que es dividiria el
territori inicialment: https://projectes.cooperativa.cat/documents/421 ) i la global (on es tractaran
els temes que afectin a més d'una bioregió). Dins de cada bioregió hi ha una realitat local (nuclis i
xarxes d'economia social, cooperatives de consum, etc.) que s'autoorganitzaria durant aquest 2016
segons el criteri de cada bioregió.
L'altre aspecte principal a tenir en compte en aquest procés de descentralització és l'empoderament
de la figura del soci de la CIC. Es proposa d'oferir-li un conjunt estructurat de productes i serveis
vinculats a la revolució integral i que, al mateix temps, estigui al centre de la presa de decisions
sobre el futur de la CIC. A canvi, es fa necessari preveure unes quotes anuals d'associat (molt
reduïdes) per aconseguir fer viable aquest model i oferir un nivell de benefici mutu superior a
l'actual; com a promoció del model, aquestes quotes seran gratuïtes durant aquest 2016.
Totes aquestes línies queden recollides al document de «Pla de descentralització subsidiària 2016»
que s'ha anat gestant tant a l'àmbit bioregional com global, i del que s'adjunta més avall la versió
que es va aprovar a l'Assemblea Permanent de la CIC de 14 de marc de 2016.
Amb tot això, et convidem a participar i decidir en aquesta 1ª Assemblea General Bioregional de la
teva bioregió. Esperem que ens hi puguem trobar ben aviat per construir juntes aquesta nova etapa
de la CIC. Una abraçada i fins aviat!

Grup d'organització 1ª Assemblea General Bioregional de la Bioregió Sud

CONVOCATÒRIA 1ª ASSEMBLEA GENERAL BIOREGIONAL
DE LA BIOREGIÓ SUD DE LA CIC
TEMA: 1ª Assemblea General Bioregional de la Bioregió Sud de la Cooperativa Integral Catalana.
DIA I HORA: 9 d'abril de 2016 de 16 a 19h.
LLOC: Sala d’actes de la cooperativa de Pratdip. [Avda. Catalunya 9, 43320 PRATDIP (Baix
Camp)].
ORDRE DE DIA:
15:30-16:00h Entrada. 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.
16:00-16:30h Introducció i context actual. [Punto informativo]
16:30-17:30 Revisió, i aprovació si s'escau, del document de Pla de descentralització subsidiària
2016 de la CIC (veure documentació assemblea), per mitjà del qual comenci a ser vigent la nova
estructura descentralitzada de la CIC (sempre que també s'accepti a les demés bioregions) i es
consensuï un full de ruta pel 2016.
17:30-18:00h Elecció/ratificació de l'estructura operativa de la bioregió: comissions bioregionals (i
els seus membres) i projectes comuns bioregionals.
18:00-18:30h Elecció de 10 portaveus entre els socis de la bioregió per l'Assemblea General Global
del 7 de maig, a Mas Pujou, Olot: la meitat per sorteig amb acceptació voluntària (per garantir
representativitat) i la meitat per consens (per garantir persones motivades/expertes). Garantir paritat
de gènere (1/3 mínim de les portaveus de cada gènere).
18:30-19:00h Torn de paraules dels oients (propostes i opinions).
19:00-20:00h Cloenda.
DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA: Link pla de descentralització aprovat a Permanent març
https://projectes.cooperativa.cat/documents/442
ALTRES TEMES A TENIR EN COMPTE:
- Opcions per menjar i activitats paral·leles: reserva la teva taula pel mercat d'intercanvi i el teu plat
de paella abans del 7 d’abril a labaumapratdip@gmail.com. Qui vulgui aportar per a la paella en
producte en comptes de en moneda social que ho comuniqui al mail i en parlem.
- Si vols muntar taula al mercat porta una planta per plantar pel poble com a intercanvi per la cessió
d'espais i materials.

