XIX Assemblea Bioregió Nord
DATA: 3-12-17, de 16h a 18h
Assisteixen: Sabina i Sergi (R. Plaça), Noe (R. Alt Ter), Aina i vadó (R. Pujarnol), Elle R.
Iluro (online)
Despeses transport: Es cobriran les despeses de transport d'un vehicle per R. Alt Ter i un per
R Pujarnol (per mitja de la CAC)
Ordre del dia:
0- (punt afegit avui) Ratificar les conclusions de l'assemblea de GE-Nord d'aquest mati
* DECISIÓ: es ratifica
1- [Descentralització de comissions] Quines decisions pren la BRNord sobre les tasques
que el global ha de descentralitzar per el·laborar el pressupost 2018
GT-Economica:
- s'informa de que la reunió que Genord demanava a CCGC i GE Global es farà demà dilluns
4-12-17.
- també proposa dedicar un temps a informar de la proposta presentada per GE Global a la
permanent global de novembre, relativa a limitar les opcions dels socis autoocupats.
Es decideix que, donat que estem en plena descentralització, tindrem temps de tractar
aquesta proposta en properes bioregionals per tal de decidir si s'assumeixen localment els
canvis que GE global proposa
- Ja hem ratificat al punt anterior l'acta de l'assemblea de GENord, del matí
Comunicació:
- La Comissió de comunicació global ens fa arribar la seva proposta de que a cada bioregió hi
hagi una persona de comunicació i que es coordinin en la comissió de comunicació
confederada.
De moment a la comissió de comunicació global hi ha tres persones: pikete i joel (brg est) i
elle (brg nord). Falta una persona de la brgsud.
La proposta es que cada bioregio financiï les tasques de comunicació bioregional per almenys
una persona.
Creiem que ara podem decidir què prioritzariem una vegada coneixem el pressupost que
tindrem, però no podem decidir què finançarem.
* DECISIÓ: si hi ha pressupost, volem cobrir una plaça per una persona de comunicació a la
brgnord.
Cac

Vadó exposa que estan pendents de saber la resposta de brgsud a la cabnord. La proposta que
la cabnord va enviar inclou:
- que si la brgsud esta preparada i ho vol, aquesta sigui la proveidora de la cabnord per alguns
productes (no diposit) que venen del sud
- que la cabnord tindrà un grup ‘Rebost BRGSUD’ per tal que grups del sud puguin fer
comanda a la cabnord i puguin oferir els seus productes. [La resta dels grups i usuaris de la
cabsud es desactivaran]
- cessio a cabnord de la part corresponent a la brgsud del fons de liquidesa de la cac (30%),
en comptes de retornarlo a cic.
- cessio a cabnord de la part del fons de recolzament corresponent a la brgsud (30%), si es
manté el finançament global.
aquest acord s’ha d’aprovar a l’assemblea permanent global de desembre
Legal
Claudi va expressar desde c juridica, a la permanent global de novembre, que proposa un
cofinançament de les seves tasques a nivell bioregional. [seria el mateix format que la
proposta de c comunicacio, però amb una sola persona, de moment, per atendre les tres
bioregions.
Ens sembla interessant i valorarem d’afegir aquest servei a la formula de cofinançament que
ja hem acordat amb manu (GE Global) per al servei de manteniment de GECI Nord
, però sabem que ens caldran altres serveis juridics (no només d’especialistes en dret penal), i
per tant valorarem altres opcions.
Informàtica
De moment no hem rebut proposta per part de informàtica i pensem que en tot cas es pot
valorar dins la proposta de cofinançament, de les tasques de manu.
Respecte IntegralCes, sergi comenta que el finançament per al manteniment i
desenvolupament segurament s’assumirà desde La Coordinadora de monedes. A banda
d’aixo, estem d’acord que aquest no es un projecte intern de la cic.

Punt 2 - Sobre nou servidor i aspectes informàtics
Informació de l'estat de les gestions i les qüotes (2min)
- 30 euros/mes, a Dimensis.
Ja esta actiu i accessible i falta elegir el nom de domini per configurarlo i tenir acces a
eines que depenen del DNS
Dinàmica per escollir el nom
- cadascu proposa un nom de domini, després fem una ronda per votar els noms que hi ha.
Descartem els menys votats i resolem l’empat amb una segona ronda de votacions.

* DECISIÓ: Finalment elegim com a primera opcio regioviva.cat. En cas que no es pugui
comprar, la segona opcio es bioregionscic.cat
Usos del servidor bàsics incials
De moment:
- hi migrarem la pàgina de la brgnord que ara està en un blog
(http://bioregionalnordcic.blogspot.com/ )
- oferirem un servei de mail per a la brgnord
- sistema de pads
- sistema oncloud (per compartir i guardar documents online)
- forum de debat
¿Quan es migra GestioCI?
Esta pendent de resoldre. Es tractarà el tema a la reunio ccgc-ge global de demà dilluns
Gestió del servidor, qui el gestiona, com es gestiona?
De moment elle i vadó
3 - Sobre aspectes econòmics
3.1- Bankofthecommons : perquè hauríem de tenir un compte col·lectiu com BRnord.
* DECISIÓ: Es fa una petita explicacio però quedem que hi volem dedicar més temps,
incloen tema faircoins. Quedem que a la propera brgnord farem al mati unes xerrades sobre
aquests temes
3.2- Revisió Pressupost brgNord:
- costos del nou servidor
[30 euros/mes]
- local Gestió Economica Nord
[60 euros/mes – espai coworking la bisbal, per la Llum]
- transport NALs a assemblees bioregionals
[variable. Avui: r alt ter 46 km->4,6 euros, r som: 80 km->8 euros]
- assignacions mensuals per a GE-Nord
[rakel:500, Llum:400, Noe:200, Marta:200, total:1398]
- Punt 4 (decisió) - GENORD: proposa reactivar les altes al nord, ara que ja tenim equip GENord i urgeix la descentralització desde GE-Global.
(peticio inclosa al document a ratificar al mati, en assemblea GENORD)

* DECISIÓ: s'aprova
- Punt 5 (decisió) - BRGEST: durant el primer trimestre de 2018 mantenir les assemblees
permanents globals amb caracter mensual.
La proposta es va presentar a la permanent global de novembre i es va informar desde
brgsud que estaven d'acord. El motiu es que vetllem per completar la descentralització, que
provablement no s'haurà completat el primer trimestre.
* DECISIÓ: estem d'acord amb la proposta
- Punt 6 (informatiu): - La CIC ha decidit promoure la seva relació amb els CDRs i
mantindrà un punt de seguiment dels CDRs a les assemblees permanents globals.
S’informa del punt
7 – (informatiu, si hi hi ha temps disponible) Explicar com funciona http://retroshare.net
(Elle)
No s'ha tractat el punt per falta de temps
Finalment, ens plantegem de fer la propera bioregional al Berguedà. També es proposa fer-la
a Ripoll.

