Assemblea general de la Xarxa ECO
Diumenge, 7 de febrer de 2016
Espai: Les Esplanes (Nulles, Alt Camp)
Assistència: 15 persones
Comença l'assemblea a les 12:30 hores, amb retard sobre l'hora prevista. Hi ha 10 persones, i al
llarg de l'assemblea s'incorporen 2 més. A la tarda hi serem 15 persones.
Xavi Boltà dinamitza els punts de l'ordre del dia. Jordi Flores pren acta. Sóm gent respectuosa i
autogestionem els temps entre totes.
Ens donem només una hora de temps per fer l'assemblea. Si cal, podem fer una segona sessió
després de la calçotada. Finalment, ens tornem a reunir a la tarda. En total l'assemblea dura unes 3
hores.
Parlem sobre la baixa participació presencial a les darreres tres assemblees i sobre la baixa resposta
a l'enquesta d'opinió i propostes que es va enviar a la llista de correu de tots els membres després de
l'assemblea bioregional sud que es va fer a Tarragona a mitjans de novembre. Només s'han rebut 5
respostes per escrit i coneixem l'opjnió d'unes 10 persones.
Pensem que caldria fer un altre qüestionari, amb un altre format de preguntes més concretes i un
canal de comunicació més obert que permeti compartir directament les opinions.
Comentem que hi ha un problema de comunicació, sobre l'ús i l'efectivitat de les eines que estem
fent servir (llistes de correu, grups de whatsapp, telegram, etc.)
Hi ha bona participació pel que fa a activitats, intercanvis, i crear una xarxa de confiança local, però
molts dels intercanvis no són monetaris i el coneixement global per part de tots els membres és
relativament baix.
Parlem també sobre la importància de l'autogestió, la implicació i la voluntat de cadascú de
mantenir-se informat i participar de les activitats i assemblees de la xarxa.
A les 13:00 hores canviem de tema i comencem a parlar sobre la descentralització de la CIC.
Xavi destaca la importància del moment que viu la CIC, en el seu procés de descentralització, i
diverses ecoxarxes que estàn reorientant dinàmiques per millorar la participació activa.
Es recorda que la descentralització de la CIC va ser una petició històrica per part de diversos nuclis
i ecoxarxes durant 2014 i 2015, i que va iniciar-se formalment abans de l'estiu de 2015, en unes jjaa
a on van definir prioritats locals i vam emplaçar a la CIC a que planifiqués la seva descentralització.
Es comenta que dintre de la planificació de la descentralització hi ha la previsió que a la permanent
CIC del proper 15 de febrer els nuclis locals s'hagin coordinat bioregionalment per transmetre a la
CIC les seves opinions, necessitats i prioritats respecte al model proposat des de la Coordinació de
la CIC, al novembre de 2015, i ratificat en la permanent de desembre.
Considerem que les persones que som presents a l'assemblea podem aportar una primera visió sobre
les prioritats, la capacitat i l'interés de la Xarxa ECO per participar a la descentralització de la CIC,
però trobem imprescindible fer una consulta/enquesta a tots els membres i recollir-ne les respostes
durant el mes de febrer, per traslladar-les a la permanent de març de la CIC.

Compartim l'opinió de les companyes de l'Anoia i Penedès, que necessitem més temps per
determinar prioritats i capacitats locals, però expresem la nostra predisposició en participar
activament des de Tarragona, en determinats àmbits a on el procés de descentralització pugui
aportar els recursos necessaris per dur a terme tasques concretes i tirar endavant serveis i projectes
comuns ben definits.
Detectem 5 eixos principals a on volem/podem posar energies, perque tenim espais i persones per
tirar-los endavant:
1- ECOespai a Tarragona ciutat, centre de dinamització general de l'ecoxarxa i nucli local de la CIC
(acollides, altes, activitats diverses, ...)
2- Xarxa de rebosts locals, com a embrió de la futura CAL de la provincia de Tarragona i com a
pilar de la CAB sud per dinamització de les rutes d'abastiment i distribució.
3- ECOespai artesà a Tarragona. Es disposa d'un espai comercial al centre de Tarragona, que ja es fa
servir per diverses gestions de la Xarxa ECO i la CIC, però es vol dedicar a ser un espai de
promoció de la producció artesana a Tarragona.
4- Taller productiu a La Nou, enxarxat amb la xarxa de tallers de producció i formació de XCTiT (ja
hem fet una petició per visitar el taller i definir col·laboració)
5- Espai de Salut, hi ha força persones que ofereixen serveis de teràpies alternatives, cosmètica
natural, facilitació i autogestió de la salut, que volen autogestionar un espai col·lectiu (cal definir i
concretar)
Decidim crear un nou grup de telegram per dinamitzar una nova coordinació de la Xarxa ECO,
arran de la reducció de la participació activa de les tres persones que fins ara havien dut a terme
aquestes tasques. Hi continuaràn participant, però es necesari que noves persones s'empoderin i
participin de forma activa.
Tot i que la participació presencial hagi estat baixa (15 persones al llarg del dia), hi ha hagut
participants de l'Ebre, Terra Alta, Baix Camp, Tarragonés, Alt Camp i Baix Penedés, també hi ha
hagut membres de la Conca de Barberà que van compartir les seves opinions uns dies abans de
l'assemblea. Això s'ha valorat molt positivament, perque aquestes persones han traslladat opinions
dels respectius nuclis locals i podràn trasmetre les informacions que s'han compartit a aquesta
assemblea.
Considerem important tenir cura de les dinàmiques assembleàries i afavorir una participació de
gènere més equilibrada. Es proposa a Esther que comenci a fer un acompanyament per la
dinamització de les properes assemblees.
Encara cal concretar la data, però es preveu que la propera assemblea sigui per finals de març a
Castellvell del Camp.

