ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL GLOBAL DE LA CIC

MAS MALLEU, dissabte 14 de Maig de 2016.
SOM: unes 22 persones, se n'afegeixen 3 més tard.
ASSISTENTS: Nur (Garrotxa-coordinacioCIC), Sara (Empordà-projecte El Bosquet),
David (Empordà-autoocupat), Vadó (Pla de l'Estany-Abastiment CIC-BRN), Rosa (Pla
de l'Estany-Acollida CIC), Aleix (Penedès), Carles (Penedes-Abastiment CIC), Beatriz
(Blanes-Coordinacio CIC), Tuccia (La Selva-abastimentCIC-restaurant cooperatiu),
Jordi M. (Barcelona-Coordinacio CIC), Àngels (Blanes-Jurídica CIC), Txanxito (Pla de
l'Estany-Som Pujarnol), Dídac (Garrotxa-Ecovila Amat), Babeus (Celrà-Autoocupat),
Luis (soci autoocupat-fotògraf), Roger (Tarragona-Acollida CIC), Elena (Eco Ebre),
Edu (Empordà-Informàtica CIC), Carles (Girona-Acollida CIC-BRN), Diana (Gironaautoocupada), Rakel (Empordà-Coordinació CIC i BRN), Núria (Garrotxa-Ecovila
Amat), Pikete (Barcelona-Extensió CIC), Mai (Barcelona-Gestió Econòmica CIC).
Excusa l'absència el company Xavier Borràs.
ROLS:
Dinamitzen: Rakel i Jordi M.
Pren acta: Rakel.
Torns: Rosa.
Temps: Roger.
Comencem a les 12:00 h després d'haver fet una explicació dels detalls logístics.

1. Presentació (context històric)
Es vol transmetre una visió global i el context pel qual s'arriba a aquest procés de
descentralització. Projectem unes diapositives amb els gràfics que expliquen el que s'ha
reflectit en aquesta proposta de pla de descentralització que volem ratificar avui.
Es manifesta acord sobre les línies generals que es presenten del Pla de
descentralització.
Es projecta el mapa bioregional actual, que s'ha plantejat d'aquesta forma, només tenint
com a referencia bàsica per començar, la quantitat de població i el sistema de rebostos
de la CAC, que ja estan organitzats, i que compta amb l'acceptació per part de cada
bioregio, tot entenent que és un mapa dinàmic i obert a moviments.
Es genera algun debat, que plantegem tenir quan acabem aquesta petita introducció.
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2. Ratificació del Pla de Descentralització
Repartim unes còpies impreses de l'última versió del Pla (on s'han diferenciat les
variants proposades des de les Bioregions Nord i Sud i sobre les que avui estava previst
arribar a una versió única del document) el qual no hem tingut temps de fer arribar
virtualment, ja que s'hi han fet esmenes fins a l'últim moment.
A continuació es plasmen les esmenes consensuades:

Capítol 1
1. Descentralitzar activitats assumibles d'acord amb la subsidiarietat i els recursos reals.
S'acorda.
2. Nova estructura de decisió subsidiària.
Confederalisme.
S'acorda.
3. Proposta facilitar trobades de Coordinació (globals i bioregionals).
S'acorda.
4. Freqüència variable i periodicitat de l'assemblea. Generals bioregionals: proposta de
la Nord a fer-les trimestrals/semestrals. Es comenta que cada bioregió ha de poder triar
si en fa més, complint amb el calendari perquè l'última de 'any sigui al novembre.
Es genera un debat.
Ratifiquem les estructures de decisió.

A) ASSEMBLEES GENERALS BIOREGIONALS
Hi ha consens a deixar el redactat com està però afegint-hi la flexibilitat en la realització
de les generals bioregionals a la periodicitat que cada bioregió necessiti:
trimestral/semestral.
S'acorda.
* Falta afegir aquesta esmena a la versió de la BR Nord:
Per a la participació, la cadena de confiança i el dret de veto cal ser membre d'una
comissió o un NAL (nucli d'acció local)... Per presentar propostes i per verificar que no
són propostes individuals cal tenir còpia de l'acta a on [el grup de treball que la presenta
(comissió, nal, ex) ho ha fet en una assemblea seva] consti la decisió de l'assemblea del
NAL, ecoxarxa, comissió o projecte comú, de presentar la proposta a l'assemblea
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general bioregional. Proposta a fer extensiva al funcionament global.
A partir d'aquest moment, s'obre un debat de fons, molt enriquidor i necessari, en relació
al que ha fet la CIC fins ara i com es veu en endavant.
Pel que fa a limitar el dret a vet a les persones que s'associen només:
•
•
•

Alguns argumenten que la gent que s'associa, ho fa per una necessitat legal/eina.
Es vol obrir la participació en la decisió a la societat.
Hi ha altres veus que opinen que el model de participació i veto proposat per la
BR Nord crearà una complexitat organitzativa addicional al funcionament del
nou model i que, segons com s'apliqui, no garanteix que sigui més obert que el
d'acceptar el veto només als que es facin socis.

Es visualitza el fet de com veuen la cic les persones que fan ús de les seves eines i les
que veuen en la CIC un procés de transformació social en xarxa (segons els nostres
principis).
Al cap de dues hores de debat proposem fer un tancament i posar llum al que acabem de
viure.
Tant la bioregió Sud com la Nord manifesten tenir diferències, però cap de les dues no
bloqueja les decisions que prengui l'altra, per bé que comparteixen que manca encara
arribar a un consens pel que fa al pla definitiu.
Proposta:
Retorn a cada bioregio/global del debat que s'ha produït en aquesta assemblea. Donar
veu a les diferències i prendre'n consciència.
S'acorda.
Des de la Coordinació de la CIC es manifesta la inquietud pel que fa a poder anar
avançant en aquesta descentralització. Si no es van tancant els processos, no s'avança i
tot s'alenteix.
Hi ha consens per entendre les diferents velocitats que es donen en processos d'aquest
tipus. Es manifesta que la intenció es poder arribar a un equilibri entre els qui tenen
necessitat de córrer mes (organitzatiu/tècnic/global) i els qui van a un ritme més lent
(autogestió local/bioregional).
Un membre de Coordinació no considera que aquesta visió sigui la causa del problema,
el problema real seria que tot es deixa sempre per darrera hora, sigui quin sigui el
termini acordat; el debat s'ha desvetllat massa tard, tenint en compte que el document va
començar a circular per les bioregions ja fa mig any i que la major part d'esmenes han
arribat la darrera setmana.
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Proposta:
Les bioregions es comprometen a continuar treballant per consensuar un pla global i dur
les revisions fetes en properes permanents.
S'acorda.
Ens conviden a dinar, son les 16:00 h.
Des de la comissió de Coordinació hem actualitzat el document amb les aportacions que
hi va haver el dia de l'assemblea, fins a on vam tenir temps de debatre. Es pot consultar
en el document adjunt que us fem arribar.
Un cop més, agraïm a la Sílvia i al Mas Malleu la seva disposició i acollida.
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