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Ferran Domènech i Guille Larios prenen acta de l’assemblea; David Bou i Eloi Latorre fan d’interventors de l’ac-
ta; i Victòria Oliveres i Victor Serri s’encarreguen del recompte de vots.

Gemma Garcia fa la presentació de l’assemblea. Recorda el bagatge del procés de cooperativització fins a 
constituir la cooperativa de consum, integrada per subscriptores, col·laboradores i  treballadores. Àlex Roma-
guera explica com s’ha organitzat l’assemblea.

A continuació es presenta l’ordre del dia:

1. Presentació  i ratificació dels òrgans socials
2. Presentació i ratificació de l’equip de treballadores

Pausa
3. Presentació i ratificació de les línies estratègiques
4. Presentació i ratificació dels pressupostos
5. Presentació i ratificació del projecte de confluència cooperativa
6. Torn final obert d’intervencions
7. Cloenda

Es recorda que després de l’assemblea es farà una foto i es convida a les sòcies a una paella.

1- Presentació dels òrgans socials

El grup motor parteix d’una trobada a Can Batlló a partir d’un grup solidari i altres persones que han donat 
suport al projecte i han resolt incògnites. Es proposen 24 persones per a conformar aquests tres òrgans. S’han 
intentat seguir criteris com l’equilibri de gènere, territorial, de context i entre persones i entitats. Es presenta 
per blocs i cada bloc se sotmetrà a votació.

El Consell Rector:

Format per 9 persones: 6 sòcies de consum i 3 col·laboradores.
És l’òrgan de gestió i representació de la cooperativa i el màxim òrgan de representació. Quan es reuneixi, 
escollirà una presidència, una secretaria i tres vocalies. Es reunirà un cop al mes.

Es presenten les candidates:

• Carles Masià
• Ester Mora
• Hernan Córdoba
• Irene Jaume
• Laura Villaplana
• Ramon Pascual
• Anna Celma
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• Jordi de Miguel
• Sonia Calvó

S’obre torn de paraula. No hi ha intervencions. Es procedeix a la votació. 
Queda aprovat per unanimitat, amb 33 vots de sòcies consumidores i 15 vots de sòcies col·laboradores a favor. 
No hi ha vots contraris ni abstencions.

El Consell Social:

Aquest òrgan vetllarà perquè la incorporació de noves sòcies s’adigui als criteris de la cooperativa. Està format 
per 4 sòcies de consum i 2 col·laboradores:

Es presenten les candidates:

• Ateneu cooperatiu la Base
• Coop57
• Entrepobles
• Xavi Artal
• Anna Pujol
• Mireia Chavarria

S’obre torn de paraules:
Xavi Artal demana canviar la seva participació a títol individual per passar a fer-ho com a Ateneu Popular de 
Nou Barris.
S’aprova per unanimitat, amb 41 vots de sòcies consumidores i 17 de sòcies col·laboradores a favor.

El Consell Periodístic:

Es tracta d’un òrgan format per 4 sòcies de consum i 5 col·laboradores que es reunirà 3 cops l’any amb la mis-
sió d’ampliar el ventall periodístic del projecte.

Es presenten les candidates:

• Dies d’agost
• Jordi Muñoz
• Nando Cruz
• Rosa Maria Puig
• Àlex Romaguera
• David Fernández
• Jesús Rodríguez
• Mar Vallecillos
• Montse Santolino
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S’obre torn de paraules. No hi ha intervencions. 
Es procedeix a la votació. S’aprova per unanimitat amb 42 vots favorables de sòcies consumidores i 17 de sò-
cies col·laboradores.

2- Presentació de l’equip de treball

Jordi de Miguel presenta la proposta d’equip de treball i el procés mitjançant el qual s’ha escollit. El pas a coo-
perativa ha de permetre disposar d’un equip sòlid que ha de fer possible sostenir l’estructura, la participació 
i les cures del col·lectiu. Una comissió de selecció s’ha dedicat els darrers mesos a implementar aquest pro-
cés de tria de l’equip de treball, incloent metodologies pròpies consensuades. L’equip que es proposa estarà 
format per 9 persones. Es valora l’esforç per a mantenir l’essència d’un projecte col·laboratiu. Les condicions 
salarials per a les treballadores són de 800€ nets per 30h setmanals en 12 pagues anuals. Proposta:

• Tresoreria i Subscripcions: Ester Mora
• Difusió i Publicitat: Ferran Domènech
• Comercial i Distribució: Paula Rodríguez
• Equip de redacció (format per 4 persones): Gemma Garcia, David Bou, Eloi Latorre i Maties Lorente
• Coordinador de fotografia: Victor Serri
• Disseny gràfic i maquetació: Pau Fabregat

Tanmateix, es proposen 2 persones més que col·laboraran amb el projecte mitjançant serveis puntuals. Les 
seves condicions retributives seran de 425€ bruts per 15 hores setmanals:

• Correcció: Laia Bragulat 
• Edició en paper: Jesús Rodríguez

S’aprova l’equip de treball de la cooperativa per unanimitat, amb 42 vots de sòcies consumidores i 17 de sòcies 
col·laboradores. Es concedeix una pausa de mitja hora.

3- Presentació i ratificació de les línies estratègiques

Maties Lorente i Anna Celma expliquen la situació actual de la Directa.

Actualment disposa de 1.765 subscriptores per a l’edició paper i 172 en format únicament digital i compta amb 
156 sòcies individuals i 17 entitats sòcies. A més, la Directa, col·labora amb 13 mitjans de comunicació.

Objectius:

• Incrementar en 150 les subscripcions mitjançant campanyes específiques: implementació en centres 
cívics, cafeteries, etcètera.
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• Noves sòcies: campanya al llarg de l’any per augmentar el número de sòcies
• Augmentar la publicitat fins a assolir uns ingressos de 15.000 € anuals
• Augmentar el nombre d’edicions especials (suplements)
• Augmentar els punts de venda, que actualment són 64
• Optar a la subvenció de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 

l’Autoempresa
• Millorar la qualitat dels continguts i reforçar l’equilibri territorial. Per a fer-ho possible, s’augmenta el 

nombre de coordinadores d’actualitat de 2 a 4
• Potenciar els articles d’anàlisi i reflexió
• Fer tallers d’autoformació i formació externa
• Fer més atractiva la lectura dels continguts tant al web com al paper
• Augmentar la incidència del projecte facilitant l’accés a l’hemeroteca 
• Seguir impulsant el cicle Debats Directa per generar comunitat
• Posar en marxa una newsletter per tal de donar valor i continuïtat als continguts
• Crear xarxa i dinamitzar la comunitat Directa en relació a la presa de decisions de la cooperativa
• Impulsar el projecte de confluència de cooperatives en un nou local al carrer d’en Blanco i la implicació 

a la Xarxa d’Economia Solidària (XES).
• Integrar les cures i crear una comissió per treballar la dimensió emocional i generar bon clima al 

col·lectiu.

S’obre un torn de paraules, preguntes o comentaris. 
No hi ha intervencions i es passa a votar les línies estratègiques. S’aprova la proposta per unanimitat amb el 
resultat favorable de 43 vots favorables de sòcies consumidores i 18 de sòcies col·laboradores.

4- Presentació i ratificació del pressupost

Ester Mora explica que el ritme de creixement de la Directa ha sigut moderat però constant. Durant aquest any 
2016, la Directa ha generat al voltant de 30 noves subscripcions mensuals amb la modalitat de paper + web.
De cara al 2017 preveu un augment en subscripcions i vendes a través de la sistematització del procés de dis-
tribució, amb més control i facturació, perquè La Directa arribi arreu del territori.
Es pretén fer més suplements a l’any.

Les despeses principals s’inscriuen en el capítol d’impressions, bestretes laborals i Seguretat Social, però el 
transport i els serveis de correcció i edició també són despeses significatives.

Es disposa d’un superàvit de 65.000 €, heretat de l’associació que fins ara editava la Directa, fruit de la política 
de no endeutar-se amb els bancs i gràcies al treball militant i voluntari. D’aquest superàvit s’ha previst destinar 
15.000€ al projecte de canvi de seu al carrer d’en Blanco. La resta es reservarà.

Pel que fa a les subvencions: a part de la subvenció ordinària, s’optarà també a la subvenció per la incorporació 
de sòcies de treball, que es rep només un cop a la vida de la cooperativa.
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Torn de paraules i aportacions: 

Pepa Martínez, en nom de La Fede, creu que el sou de les treballadores és molt precari. Demana més expli-
cacions per la inversió en el lloguer del carrer d’en Blanco. Ester Mora explica que és una “previsió de salaris 
conservadora”. Pel que fa al canvi de seu, recorda que el següent punt de l’ordre del dia està dedicat a aquesta 
qüestió. La Gemma Garcia fa algunes apreciacions sobre la inversió que es farà en aquest nou lloguer.

Xavi Artal proposa, de cara al futur, separar els números i balanços de la web i el paper.

Ramon Pascual, de Coop 57, reforça la idea que s’han de millorar els salaris però alhora explica que el procés 
de consolidació de 9 llocs de treball és lent i s’ha de ser prudent. Remarca que la Directa no depèn de les 
subvencions, està molt ben capitalitzada a través dels socis i els exercicis estan equilibrats. Creu que el 2018 
s’haurien de consolidar els llocs de treball i millorar les condicions. Destaca que projectes similars estan molt 
endeutats, però que la Directa no té aquest problema.

Ferran Aguiló dóna la benvinguda a la realitat precària del cooperativisme. La transició de l’activisme a l’eco-
nomia social i solidària es un risc i s’està fent de forma ben ajustada.

Es passa a la votació. S’aprova la proposta per unanimitat amb el resultat favorable de 43 vots de sòcies con-
sumidores i 20 de sòcies col·laboradores.

Mentre no es passa al següent punt de l’ordre del dia, degut a l’absència de la persona que l’ha d’explicar, 
s’obre un nou torn de paraules:

Thais Bonilla demana més informació sobre la comissió de cures: apunta que hi ha molta gent treballant les 
cures que ens pot ajudar. David Bou explica que el procés arrenca per conflictes d’anys enrere a la Directa. A 
l’Assemblea General del col·lectiu que es va celebrar el desembre passat al Maresme es va dedicar una tarda 
a dinàmiques emocionals incipients per expressar pors, reptes, etcètera. Es va valorar molt positivament i el 
col·lectiu va decidir prioritzar-ho. Amb el buidatge d’aquella sessió i els principals punts de dissens i/o debat 
es va preparar una nova trobada de col·lectiu exclusivament dedicada a treballar la part emocional, que va 
tenir lloc el mes de juliol de 2016. Maties Lorente explica que aquesta trobada del juliol va comptar amb l’ajuda 
i assessorament de la cooperativa Fil a l’Agulla. Van sorgir uns acords de consens que està previst que s’imple-
mentin en els propers mesos de vida del col·lectiu.

Toni Ferragut, de l’Ariet de Girona, vol saber més sobre la proposta de reforçar l’equilibri territorial i com re-
forçar el treball amb col·lectius locals. Gemma Garcia explica que és una carència que ha tingut repercussió 
en els continguts. Tot i així, en l’última etapa, hi ha hagut moltes aportacions amb col·laboradores del País Va-
lencià i altres comarques, amplificant la presència en el territori. L’objectiu implica ser més proactiu i plantejar 
una perspectiva més arrelada al territori que compti amb continguts treballats conjuntament amb els mitjans 
locals i les col·laboradores des de diversos punts del territori. David Bou apunta que un dels reptes que té la 
Directa per endavant és conèixer millor als diferents col·laboradors que hi ha pel territori.
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5- Presentació i ratificació del projecte de confluència cooperativa

Jesús Rodríguez explica que actualment la Directa disposa d’un local de redacció molt precari, amb poca llum, 
poc aire, calor i fred i poca cobertura telefònica. El creixement del projecte fa que hagi esdevingut un espai no 
adequat. Es va plantejar canviar de local juntament amb altres projectes i es va fer un rastreig per trobar espais 
de major cabuda, de manera que es creés un espai col·lectiu de cooperatives per millorar les condicions de 
cada projecte i compartir recursos.

Es va localitzar una nau al carrer de’n Blanco, al costat del carrer de Sants. Es tracta d’un recinte que està molt 
d’esquenes al barri i una mica degradat. Tanmateix, aquesta situació actual és fàcilment reversible. Després 
d’una negociació amb les propietàries s’ha elaborat un avantprojecte per iniciar les obres. Actualment hi ha 
cinc cooperatives a més de la Directa que han fet el pas d’incorporar-se al projecte de compartir aquest espai: 
LaCol, La Ciutat Invisible, Metromuster, Kop de Mà i Koitton Club. Les llogateres hauran d’assumir el gruix im-
portant de les despeses de rehabilitació i adaptació. Pel que fa a la Directa, la meitat de la despesa que li toca 
assumir es sufragarà amb els estalvis generats per l’associació editora. La resta de despesa es prorratejarà en 
el lloguer, que és a 15 anys.

Laura Lluch, de LaCol, exposa alguns detalls arquitectònics del projecte de reforma: es tracta d’una antiga 
fàbrica de veles, datada del 1920. Explica com es planteja la distribució de les diferents cooperatives en les 
diverses naus. Aquestes consten de planta baixa i primera planta. L’immoble està catalogat com a patrimoni 
arquitectònic i, per tant, alguns elements s’hauran de respectar. S’enderrocarà una terrassa que hi ha actual-
ment –afegida amb posterioritat–  per fer-hi una plaça semioberta o oberta al barri (està per decidir). S’està 
negociant amb Patrimoni i de moment hi ha llum verda, però s’han d’acabar de perfilar alguns detalls. S’han 
començat a fer cales per tal que els arquitectes de LaCol tinguin més informació de l’estructura i la fonamen-
tació.

Jesús Rodríguez explica com es vol que el canvi de local repercuteixi en una millora de la qualitat de vida i de 
feina. Els equipaments conjunts dotaran el projecte d’eines més potents com sales de reunió, espai per entre-
vistes i gravacions, etc., per això aquest canvi es considera molt estratègic.

S’obre un torn de preguntes:

Pepa Martínez, de La Fede, vol saber quin és l’estat de les negociacions i quina és la capacitat real de les altres 
cooperatives per a sostenir una inversió conjunta de 300.000 € en les reformes, incloent extres o imprevistos.
Laura Lluch, de LaCol, explica que el preu està pactat a 7’5 € m2 + IVA + IBI i les cinc cooperatives que de 
moment integren el projecte n’han estudiat la viabilitat econòmica. Es planteja constituir entre totes una coo-
perativa de segon grau per formar una sola força que negociï amb la propietat, ens cohesioni més i limiti la 
possibilitat que esdevingui un espai llogat a d’altres projectes amb qui no compartim filosofia. Tanmateix, 
els col·lectius integrants es podran reservar un dret a veto de possibles noves cooperatives que demanessin 
entrar a l’espai, si alguna marxa. 
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S’obre un torn de paraules:
Ferran Aguiló explica el cas de Can Picó, al Poblenou. Detalla els problemes amb les proteccions i el patrimoni, 
les façanes i maldecaps burocràtics amb l’administració. S’ofereix per a compartir “experiències arquitectòni-
ques” i informació sobre cooperatives de paletes. Pregunta si la propietat invertirà en la restauració de façana 
o local. Laura Lluch, de laCol, detalla que el cost de l’obra d’infraestructura, l’obra grossa, la qual se situa prop 
dels 800.000€ + IVA, la paga la propietat. Està firmat en el precontracte que la propietat assumirà aquests 
costos: el 77% d’inici i els llogaters pagaríem el 23% d’avançament.

Gerard Casadevall pregunta com és que es construeix un mòdul nou amb un pis més que la resta del complex. 
Laura Lluch explica que legalment es pot fer i que els espais d’ús comú s’assumiran de manera col·lectiva. 

Mar Vallecillos felicita i pregunta en quin grau es troba l’estatut de cooperativa de segon grau, perquè té molt 
sentit social. També pregunta per la plaça interior semipública i pel paper del districte. Jesús Rodríguez respon 
que la cooperativa de segon grau s’ha d’acordar entre totes les cooperatives integrants. En el preacord s’han 
contemplat les dues opcions. Explica que, tot i el recel inicial, el propietari s’ha anat obrint a propostes perquè 
ha vist la solidesa del projecte col·lectiu. Laura Lluch explica que el concepte de plaça semipública significa 
que, mentre hi hagi activitat, estaria oberta, i a la nit es tancaria. També s’està contemplant fer-la pública del 
tot, però això significaria cedir-la a l’Ajuntament i cal mirar com s’ha de fer. Pel que fa a terminis, el preacord 
té vigència fins el gener, quan s’hauria de firmar el contracte; al febrer començaria el pla d’enderroc; durant 
la primavera s’iniciarien les obres i, si tot es compleix, estaria llesta a finals d’any. Tanmateix, són dates molt 
orientatives que probablement s’allarguin. L’ideal seria traslladar-s’hi el primer trimestre de 2018.

Es pregunta pel paper de la cooperativa Jamgo en el projecte, ja que apareix als documents. Es respon que hi 
figura però encara no ho ha decidit i per això no s’ha mencionat.

Es procedeix a la votació. S’aprova la proposta per unanimitat, amb el resultat favorable de 37 vots de sòcies 
consumidores i 21 sòcies col·laboradores.

6- Torn final obert d’intervencions

Es pregunta per la via de contacte amb la Directa per fer propostes, comentaris... Gemma Garcia explica que 
hi ha correus de contacte però s’han de treballar bé els canals de participació de les sòcies i subscriptores. 
També s’obre la participació al consell de redacció, que tenen lloc els dijous, a les 8 de la tarda al local del 
carrer de Riego, 37, així com el consell periodístic que s’ha aprovat avui.
Xavi Artal pregunta com es convocaran els òrgans. Carles Masià respon que els consells s’autogestionaran 
les convocatòries. Gemma Garcia comenta que es mirarà la millor manera de comunicar-se i es posarà en 
funcionament.
Una sòcia apunta que estaria bé que existís una secció d’esports en el paper on no només es parlés de futbol 
amb visió masculina. Jordi de Miguel puntualitza que existeix una secció quinzenal al web (un de cada dos di-
vendres) que intenta oferir una visió de gènere no masculinitzada, però que l’han de treballar millor i que està 
oberta a propostes i suggeriments de les sòcies i lectores.




