
Acta Resum - Assemblea Permanent Global - 23 maig 2016
1/7

ASSEMBLEA PERMANENT GLOBAL MAIG 2016
ACTA RESUM

Data: 23 maig de 2016.   
Lloc: AureaSocial (Barcelona).
Durada: 10:30-16:00h.
Assistents: Unes 35 persones.

PRESENTACIÓ

Informatiu / Decisió - Dinamització

Obertura

(Nomenclatura pels tipus de punts: I: informatiu, R: reflexió, D: decisió.)

Assignació de rols (D)

Pautes de funcionament (I)

Presentació i acollida de noves assistents (I)

Assistents en connexió remota (I)

Ratificació acta anterior (D)

Es proposen canvis dins del punt de «Descentralització / Nous formats assemblearis / Bioregió Sud:
el 9 d'abril a Pradtip (Baix Camp)» arrel de les propostes rebudes d'H que va assistir com a sòcia a 
l'Assemblea General de la Bioregió Sud d'abril:

Text original: 

«L'aïllament del lloc no va facilitar gaire la participació de tot l'extens territori de la Bioregió Sud.
L'assemblea va començar molt tard a l'endarrerir-se el dinar que s'havia organitzat després de la
trobada d'ecoxarxes del matí i al no estar a punt la sala on s'havia de fer. De les persones que hi
van assistir (unes 20) aproximadament la meitat participen a les ecoxarxes però no eren sòcies de
la CIC. No hi ha hagut una difusió suficient al territori del pla de descentralització i es reflectia en
la manca de coneixement per part d'algunes persones, per bé que, un cop informades van mostrar
molt d'interès. Es van recollir algunes esmenes noves, que quedaran reflectides en un altre color en
la versió del Pla de descentralització que es presentarà a l'Assemblea General Global (es proposa
des de Coordinació que des de la Bioregió Nord es pugui fer el mateix quant a les esmenes i/o
noves propostes). Es van escollir els portaveus bioregionals per la General Global i es va ratificar
l'estructura organitzativa incipient, que consisteix en unes poques persones més implicades en el
dia a dia de la CIC. Es va proposar una trobada dels portaveus per preparar la General Global.»

Nou text: 

«La ubicació del lloc, tot i quedar apartada d'algunes zones de l'extens territori de la Bioregió Sud,
quedava en mig de les zones que fins ara han estat més actives en aquest procés. L'assemblea va
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començar  molt  tard  a  l'endarrerir-se  el  dinar  que  s'havia  organitzat  després  de  la  trobada
d'ecoxarxes del matí i al no estar a punt la sala on s'havia de fer. De les persones que hi van
assistir (unes 20) més de la meitat participen a les ecoxarxes però no eren sòcies de la CIC; en
canvi a la trobada d'ecoxarxa del matí van venir unes 50 persones. Malgrat la difusió feta als socis,
el  missatge  del  Pla  de  descentralització  no  havia  arribat  prou  i  es  reflectia  en  la  manca  de
coneixement  per  part  d'algunes  persones,  per  bé  que,  un  cop  informades  van  mostrar  molt
d'interès. Es van recollir algunes esmenes noves, que quedaran reflectides en un altre color en la
versió del Pla de descentralització que es presentarà a l'Assemblea General Global (es proposa des
de Coordinació que des de la Bioregió Nord es pugui fer el mateix quant a les esmenes i/o noves
propostes).  Hi  ha  haver  una  voluntat  general  de  tirar  endavant  el  Pla  de  descentralització,
reconeixent el document com a bon punt de partida i que, més endavant, en base a la pràctica i a la
pròpia experiència, ja s'anirien revisant els punts que no s'avinguessin a la pròpia realitat. Es van
escollir els portaveus bioregionals per la General Global i es va ratificar l'estructura organitzativa
incipient, que consisteix en unes poques persones més implicades en el dia a dia de la CIC. Es va
proposar una trobada dels portaveus per preparar la General Global. »

* S'aprova l'acta incloent-hi l'esmena proposada.

Lectura i aprovació de l'ordre del dia (D)

(I: informatiu, R: reflexió, D: decisió).

* S'aprova.

CICMOB – PROJECTE COMÚ

Decisió – Informàtica

Es  sotmet  aprovació  un  model  de  projecte  comú pel  servei  de  telefonia  pels  socis  de  la  CIC
anomenat CICmob.

Durant l'exposició, preguntes i debat es genera la següent informació addicional: 

S'informa que la dedicació de temps i horaris que requereix el projecte comú fa necessari que el
gestioni una persona amb més disponibilitat o bé que s'incorpori una persona de reforç per dur a
terme diverses tasques. Ja s'estan estudiant opcions des d'Informàtica.

S'aclareix  que  el  Projecte  Comú  presentat  és  de  la  varietat  de  Projecte  Públic  Productiu,  al
gestionar-se totalment des de dins d'una comissió de la CIC (Informàtica).

Una vegada fet  un estudi comparatiu entre companyies, s'ha escollit seguir amb Orange perquè
ofereix 6.000 minuts gratuïts en trucades per cada línia de CICmob a altres línies de CICmob. A
l'estudi ja s'han tingut en compte companyies més afins, però es demana de l'assemblea que es
pugui  revisar  amb  més  profunditat  les  alternatives  ofertes  per  aquestes  companyies  (com,  per
exemple, Som Connexió).

JF proposa que la  decisió sobre la  contractació del  proveïdor  de serveis es presenti  sempre en
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Permanent de la CIC, de forma que qualsevol canvi, estudi d'alternatives i decisions de permanència
es  presentin  per  la  seva  ratificació  per  part  de  l'assemblea.  Es  consulta  a  les  assistents  i  totes
manifesten el seu suport.

Pels socis que tinguin problemes de cobertura amb el proveïdor actual poden enviar un correu a
cicmob@cooperativaintegral.cat, de manera que es puguin anar analitzant la situació actual i valorar
possibles alternatives (guifinet, partides de descentralització, etc.).

* S'aprova que es puguin oferir routers de 5GB i 10GB als membres de les comissions.

* S'aprova el projecte comú presentat afegint-hi la decisió anterior.

REVISIÓ DE PARTIDES PENDENTS DELS PRESSUPOSTOS 2016

Decisió – Coordinació

Tal com es va plantejar a la Permanent anterior es fa la presentació, per part de JF, de partides del
pressupost de la CIC que havien quedat pendents. 

https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Acta_Assemblea_Permanent_25-04-2016#12-
Revisi%C3%B3-partides-pressupost%C3%A0ries 

Partides segons el Pla de descentralització (D):  Revisió de les partides de Gestió Econòmica,
CAC i Informàtica segons les fases del Pla de descentralització. Una vegada aprovades les partides,
s'aniran posteriorment ratificant i activant a mesura que el territori estigui en disposició de fer-les
servir. 

PROTOCOL DE RECURSOS DEL COMÚ DE LA CIC

Decisió – Coordinació

A la Permanent de març es va presentar un primer esborrany d'aquest protocol i a la Permanent
d'abril  es va ajornar  per la  seva aprovació per poder-hi introduir  una part  relacionada amb l'ús
puntual de recursos.

Com a resultat, es presenta, per part de JF, el document per sotmetre a aprovació.

* S'aprova el protocol.

DESCENTRALITZACIÓ – SITUACIÓ ACTUAL

Informatiu/Reflexió – Bioregions / Coordinació

ASSEMEBLEA GENERAL GLOBAL (I)

Posta en comú de com va anar aquesta 1ª Assemblea General Global de la CIC que es va realitzar el

mailto:cicmob@cooperativaintegral.cat
https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Acta_Assemblea_Permanent_25-04-2016#12-Revisi%C3%B3-partides-pressupost%C3%A0ries
https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Acta_Assemblea_Permanent_25-04-2016#12-Revisi%C3%B3-partides-pressupost%C3%A0ries
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14 de maig a Mas Malleu (zona d'Olot) i que tenia com a principal punt a l'ordre del dia la revisió i
aprovació del  document «Pla de  descentralització  subsidiària  2016»,  prèviament  revisat  per  les
bioregions Nord i Sud. També es revisarà com va anar la resta d'activitats previstes per les JJAA-
CIC del 14 i 15 de maig a la mateixa zona.

http://cooperativa.cat/14-15-de-maig-assemblea-general-global-i-1a-fira-bioregional-a-la-garrotxa/

En primer lloc es va presentar  la  part  comú del  document (model  general)  en la  que les  dues
bioregions coincidien. A continuació es van començar a treballar les diferències entre les bioregions
definides en el document, no obstant no es va poder acabar de revisar del tot.

D'altra banda, cal tenir en compte, que es van produir limitacions formals en la realització de les
Assemblees  Generals  Bioregionals,  l'elecció  de  portaveus,  endarreriment  en  la  revisió  dels
documents i en la preparació de les propostes, que també dificultaven poder trobar solucions de
consens en els punts de divergència del document durant la pròpia Assemblea General Global.

PLANTEJAMENT DELS PROPERS PASSOS (R)

Valorar el moment actual en el que es troba el Pla de Descentralització i preveure els propers passos
de cara a poder completar i consensuar una única versió del document.

S'obre torn de paraules: 

Hi  ha  qui  opina  que  no  és  imprescindible  que  les  bioregions  tinguin  un  únic  model  de
descentralització o de procediment assembleari.

Es demana que no posem el focus d'atenció en allò que ens separa, sinó en tot el que compartim i
ens uneix. Remarca que el procés de descentralització era una reivindicació del territori i també una
de les prioritats  estratègiques de la CIC, per tant,  cal  seguir  treballant  per desenvolupar  aquest
procés,  encara  que  hi  hagi  diferències  entre  bioregions  que  considera  positives,  legítimes  i  no
excloents, dintre del marc de respecte a la sobirania de les parts.

Es manifesta que cal tenir en compte que hi ha diversos ritmes entre el territori i la CIC global.
També de que no podem dependre d'unes dates fixades ja que la realitat en pot ser una altra. Es
demana que es tingui més en compte el ritme i les decisions de les assemblees locals, ja que són part
activa del procés i han de ser reconegudes. Des de l'àmbit local no sempre es pot anar al ritme que
marca la CIC global. Si no hi ha prou energia en alguns territoris el procés s'haurà d'endarrerir. Es
visualitza  que  hi  ha  persones  que  tenen  multiplicitat  de  rols:  comissions,  bioregions,  projectes
propis, etc.

Una altra opinió considera que la diferència de ritmes o sobrecàrrega de feina no és la principal
causa de la situació actual respecte al Pla, sinó la tendència a deixar les coses per darrera hora en
comptes de fer-les progressivament; aquest Pla es va difondre al territori fa mig any però la major
part d'esmenes no es van rebre fins una setmana abans de l'Assemblea General Global. 

Es proposa que les properes Permanents Globals, les assemblees bioregionals i les trobades entre

http://cooperativa.cat/14-15-de-maig-assemblea-general-global-i-1a-fira-bioregional-a-la-garrotxa/
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portaveus de les bioregions, puguin ser espais de treball per anar consensuant una única versió del
Pla, i que les Permanents Bioregionals i Globals puguin ser espais per legitimar les decisions sobre
aquest Pla.

Es  proposa  que  abans  del  15  de  juny  hi  pugui  haver  una  primera  trobada  entre  portaveus
bioregionals. També es proposa que tinguem la Permanent d'octubre com a data de referència per
consensuar  el  Pla,  tenint  en  compte  que  a  novembre  hi  hauria  les  Generals  Bioregionals  i  a
desembre la General Global.

REDEFINICIÓ DE JURÍDICA I GESTIÓ

Informació / Decisió – Coordinació

SITUACIÓ ACTUAL (I)

A la Permanent anterior ja es va visualitzar la necessitat urgent de poder tenir una trobada entre
Coordinació, el Despatx Cooperatiu de Defensa Jurídica i A com a organitzadora de la comissió de
Jurídica i Gestió, donat que en la situació actual diverses tasques havien quedat interrompudes. 

Des de Coordinació es reitera que segueix sense ser possible realitzar cap reunió entre totes les
parts, ja que A ha manifestat la seva indisponibilitat en diverses ocasions que s'ha proposat fer una
reunió des de que va anunciar la seva futura baixa (a la Trobada de planificació del 29 de març).
Donada la situació actual, les funcions de coordinació de la CIC amb el Despatx estan pràcticament
traspassades a la comissió de Coordinació (realitzat-se entre les dues parts una reunió cada setmana
des d'inicis d'abril).

Per tant, no és possible presentar encara un pla de reorganització de la Comissió i el Despatx a la
Permanent de maig, tal com estava previst.

C fa un resum de l'activitat del Despatx els darrers mesos.

TRASPÀS DEL CORREU DE JURÍDICA (D)

Es proposa que A traspassi el correu de jurídica al Despatx.

* S'aprova i es portarà a terme entre avui i demà.

També es fa la següent reflexió: quan es faci una consulta jurídica a un activista, aquest cal que adverteixi
que no es jurista i que pugui posar en coneixement al Despatx si hi ha una necessitat concreta.

SITUACIÓ ORGANITZATIVA DE LA CIC

Reflexió – Coordinació

Des de Coordinació es considera urgent reflexionar sobre els següents temes vinculats a la forma en
que s'organitza la CIC: 
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Balanç  organitzatiu:  Reflexió  sobre  el  balanç  de  la  reorganització  de  la  CIC  i  processos  de
planificació iniciats fa un any i mig.

Treball responsable: Valoració dels efectes sobre el col·lectiu i sobre els objectius de transformació
social de la CIC al no estar-se acomplint les responsabilitats assumides per part de moltes membres
de les comissions de la CIC.

Empoderament col·lectiu: Fer acomplir els límits, també respecte temes organitzatius:  cronograma,
dedicacions, dinàmiques de treball.

Reestructuració  de  les  comissions:  Necessitat  de  poder  anar  definint  una  estructura  de
col·laboradors pels casos de membres de comissions que realment no puguin assumir un mínim
ritme de treball i, per tant, els compromisos adquirits. Comptar amb noves incorporacions que sí
puguin i vulguin assumir aquests compromisos.

Augmentar la participació presencial: Definir uns horaris presencials mínims per cada persona i
comissió als centres d'activitat de la CIC.

S'obre torn de paraules: 

Es  demana que  totes  fem una reflexió personal  i  col·lectiva  i  siguem honestes  sobre la  nostra
dedicació, especialment pel que fa a la realització de les tasques prioritàries pel col·lectiu amb les
que ens hem compromès i a la seva realització amb diligència i responsabilitat. Demana que ningú
es senti pressionat a fer quelcom que no vol fer i que, abans d'aturar o entorpir aquestes tasques o
processos, sapiguem apartar-nos i deixar pas a altres persones que les puguin dur a terme.

Hi ha qui veu aquest procés molt relacionat amb la descentralització i es té que tenir en compte. 

Cal facilitar  també que cada persona, a nivell  individual, es pugui organitzar de manera que es
pugui centrar millor en la seva feina.

Es diferencia entre persones que es preocupen per acomplir els compromisos i treballar activament i
les que tenen una actitud més passiva i negativa (per situació personal i malalties o per actitud). Les
comissions es veuen afectades per la manca de responsabilitat d'aquest segon grup i no han de
mantenir aquestes situacions. No obstant, cal cercar vies per resoldre els conflictes i posar mitjans
per facilitar canvis i, si no és possible, garantir una sortida digna de la comissió corresponent de la
CIC.

GRAVACIÓ EN AUDIO DE LES PERMANENTS

Decisió – Coordinació

Es proposa que les assemblees Permanents es puguin gravar en àudio (amb un micro o mòbil) i
s'emmagatzemin durant  2  mesos,  de manera que serveixin per  aclarir  temes relacionats  amb la
Permanent i amb la confecció de l'acta.

Apareixen veus que no tenen clara la proposta, manifesten que requeririen de més informació i
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espai de debat dels que disposem ara per valorar-ne la seva aprovació.

* No s'aprova, amb la possibilitat de replantejar-la en properes Permanents.

FINALITZACIÓ GESTIÓCI

Informació – Informàtica

A la Permanent d'abril, es va ajornar per a aquesta Permanent la presentació de la finalització del
software GestióCI i la migració de les dades.

E explica que el software ja es troba en producció i la migració està gairebé finalitzada. Es posa un
termini de finalització de 2 setmanes a partir d'avui.

Per explicar que encara no s'ha acabat, es presenta la planificació i seguiment que s'ha fet durant les
darreres setmanes per poder tancar el projecte i en la que hi han estat involucrades les comissions
d'Informàtica i de GE. Aquest sistema de seguiment permet identificar les dates proposades i reals
per cada tasca, en quin punt està el procés i de qui depèn perquè pugui seguir avançant.

PROPOSTA D'ESPAI RELACIONAL

Informatiu – GARC

Valoracions del GARC (Grup d'Acompanyament Relacional de la CIC) fins avui. 

Posar llum als processos que estem vivint des del punt de vista relacional.

Valoració del primer intent de trobada relacional de la CIC.

Hem de ser conscients que el nivell relacional és la base i ens té que donar la força per fer avançar
el projecte comú. 

Respecte a la trobada relacional: Es remarca que cal trobar un altre context diferent de la Permanent
per tractar els temes relacionals. Les membres del GARC se senten decebudes, ja que al fer el
sondeig de la proposta en Permanent pràcticament tothom hi estava a favor; no obstant, al final
només s'hi van apuntar 7 persones.

N, respecte a altres temes del GARC, fa una valoració general positiva, ja que moltes persones es
van obrint al tema relacional. Cada cop hi ha més gent que s'atreveix a dir quan està en una situació
que li és difícil de sostenir.


