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Benvinguda i presentació a càrrec de la presidenta de la cooperativa, 
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1.  TANCAMENT DE COMPTES
2018 I REVISIÓ DEL PLA
DE TREBALL

1.1 TANCAMENT DE COMPTES 2018



Ester Mora, sòcia treballadora, pren la paraula per fer una exposició dels comptes de l’exercici del 
2018 per aprovar-los, si s’escau. Els ingressos ordinaris han superat l’estimació de tancament, bà-
sicament per una desviació positiva pels suplements especials. Les donacions també han estat una 
partida que ha augmentat pel suplement especial de La Defensa i del de Pedro Álvarez, així com les 
donacions pel nou web i per la festa de tardor de Can Masdeu. 

Les despeses directes han patit una variació de 200 euros. Pel que fa a les bestretes laborals, han 
variat perquè va haver-hi una reducció de 30 a 20 hores en la jornada laboral d’una sòcia de treball. 
Les altres partides es mantenen similars i hi ha variacions en dietes i transports, que s’han inclòs 
en l’apartat material fungible.

En altres despeses s’ha mantingut similar a les projeccions i podem afirmar que s’han augmentat 
els ingressos i s’han controlat les despeses. Això suposa un balanç de 6.501 euros positius, que puja 
als 20.001 euros si hi afegim els 13.500 euros de subvenció en concepte d’incorporació de sòcies 
de treball atorgada l’any 2017 i abonada l’any 2018. Això tindrà una repercussió en l’increment de 
l’impost de societats i un cop pagat aquest tribut s’haurà de decidir en què es gasten els diners so-
brants que passaran a formar part dels fons propis de la cooperativa. Cal aclarir que el nostre criteri 
és incloure els ingressos de subvencions i altres partides quan es cobren i no quan es demanen. És 
per això que la subvenció per publicar en llengua catalana de l’exercici 2018, tot i estar demanada, 
no s’inclou perquè encara no s’ha cobrat.

Quant al capital social, no s’ha assolit el creixement que s’esperava. La suma de sòcies consumido-
res, col·laboradores i de treball és de 270, encara lluny de les 700 previstes al pla inicial de creació 
de la cooperativa. Per contra, durant el 2018 s’ha produït un important increment de persones 
subscriptores, superant les 2.800 al tancament de l’exercici anual. 

El tancament de comptes del 2018 queda aprovat per 26 vots a favor (14 consumidores, 5 col·labo-
radores i 7 treballadores), cap abstenció i cap vot en contra.
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1.2 REVISIÓ DEL PLA DE TREBALL 2018
A càrrec de Maties Lorente, soci de treball)

No s'ha aconseguit fer un reportatge setmanal des de coordinació web ni tampoc fer dos suple-
ments especials (se n'ha fet un). Explorar vies de finançament per investigacions concretes no ha 
estat possible en aquest exercici. Les campanyes han estat un dels èxits del pla de treball de 2018, 
ja que per la campanya de Nadal hi havia una previsió de fer 30 subscripcions i se'n van fer més de 
100, com també per la campanya de Sant Jordi, quan es va superar amb escreix la previsió.

La segona línia estratègica de fidelitzar les subscripcions va comptar amb la realització d'una en-
questa amb una participació del 10% de les subscriptores que ha servit per tenir una visió més 
clara de la seva opinió. No s'han incrementat substancialment les sòcies de la cooperativa, ni les 
col·laboradores ni les entitats.

L'augment de publicitat anava lligat a l'objectiu d'augmentar les tarifes, però ha estat molt difícil 
dur-la a terme pels problemes tècnics amb el web, que va caure el maig de 2018 i ha arrossegat a la 
baixa aquests ingressos.

La línia estratègica de millora de la difusió del projecte s'ha assolit parcialment amb la creació del 
canal de Telegram, que encara no compta amb una estratègia de comunicació ben definida. S'ha 
creat un compte a Instagram. No s'han fet les presentacions a territoris on no tenim presència ni 
s'han calendaritzat les fires on ens interessa ser-hi.
La xarxa d'intercooperacions i relacions amb entitats que tenim com a Directa s'ha mantingut i s'ha 
ampliat amb la participació a l'Impuls Cooperatiu de Sants. També s'han potenciat els acords amb 
mitjans afins, amb la incorporació de la publicació Soberania Alimentària.

La incorporació de les cures a la cooperativa s'ha aconseguit mitjançant els espais de lleure i les 
trobades emocionals de cap de setmana amb les col·laboradores. S'ha implementat un festiu de la 
cooperativa per les treballadores per compartir un dia fora de l'espai de treball. La participació te-
lemàtica als diferents òrgans de decisió s'ha implementat en la mesura que els requeriments tècnics 
ho han permès.

S'ha desenvolupat el projecte de nou web (presentat el maig de 2019), que ha suposat una despesa 
de 16.500 euros, als quals cal sumar 5.000 euros que es van invertir amb anterioritat per sortir de 
l'atzucac de la caiguda del web anterior i fer-ne un de provisional. 

En l'àmbit de la millora dels continguts es va fer la primera sessió de l'Escola Directa al País Valen-
cià amb la participació d'unes quaranta persones i tallers d'eines d'investigació, com el realitzat a 
Palma. 



S'ha dinamitzat una xarxa de correctores de suport per donar un cop de mà en la correcció dels ar-
ticles del web, coordinada per Èlia Olivan, treballadora en plantilla que s'encarrega de la correcció 
del quinzenal en paper. S'ha actualitzat el llibre d'estil.

La visualització dels punts de venda ha millorat gràcies a un mapa interactiu. També s'ha imple-
mentat la venda d'exemplars en paper de la publicació quinzenal via telemàtica.

La millora de l'heterogeneïtat de temàtiques territorials s'han pogut veure en els temes d'obertura 
del paper tant de la Catalunya Nord com del País Valencià i les Illes. També amb l'elaboració de 
reportatges temàtics amb mirada territorial transversal. S'ha creat un directori de col·laboradores 
territorials a disposició de les coordinacions de seccions.
S'apunta que seria interessant reflexionar sobre quins són els àmbits organitzatius de l'economia 
social i solidària d'arreu dels Països Catalans on la Directa podria participar i fer incidència així 
com ampliar la base social del projecte. També es comenta la situació estable de les subscripcions a 
les biblioteques i com és la metodologia per incorporar noves biblioteques.



2. RENOVACIÓ DE CÀRRECS        
DEL CONSELL RECTOR
Hi ha dues candidatures per substituir dues persones que deixen el Consell Rector per motius de 
conciliació familiar. Adrián Crespo, soci col·laborador, entrarà en substitució de Jordi de Miguel. 
Elena Idoate, sòcia consumidora, entrarà en substitució de Laura Vilaplana. Després de presentar 
les dues persones que opten a incorporar-se a aquest òrgan de la cooperativa, es vota.

S'aproven les dues incorporacions amb cap abstenció, cap vot en contra i 27 vots a favor (s'incorpo-
ra a l'assemblea una nova sòcia).

Adrián Crespo Ortiz (Barcelona, 1981).
Soci col·laborador, en substitució de Jordi de Miguel
Llicenciat en Periodisme i màster en Ciència Política per la UAB. Ha escrit a diversos mitjans com 
Diagonal, Què Fem (suplement d’oci de La Vanguardia), o l’edició espanyola de Vice. Col·labora 
amb la Directa des de l’any 2013, quan va començar a coordinar la secció d’Impressions. L’any 2016 
abandona aquesta tasca i d’aleshores ençà hi escriu, tant a la versió digital com a la revista en paper.

Elena Idoate Ibáñez (El Prat de Llobregat, 1982).
Sòcia consumidora, en substitució de Laura Vilaplana
Sóc la subscriptora número 406. Sóc economista i membre del seminari d’economia crítica Taifa. 
Voldria formar part del Consell Rector de La Directa perquè tinc ganes d’aprendre d’aquest projec-
te tan bonic i aportar-hi la mirada d’aquelles que sentim que és un mitjà de totes i imprescindible 
per a la transformació social.

3. RENOVACIÓ DE CÀRRECS 
DEL CONSELL PERIODÍSTIC
Jesús Rodríguez, soci de treball, explica les dificultats que ha tingut el Consell Periodístic des de la 
seva creació per motius d'agenda i conciliació dels seus membres. Ara es vol reimpulsar i es pre-
senten les candidatures per incorporar Albert Mercadé, soci consumidor, en substitució de Jordi 
Muñoz; Gemma Casamajó, sòcia consumidora, en substitució de Mar Vallecillos, i Gemma Garcia, 
sòcia treballadora, en substitució de Rosa Maria Puig-Serra.

S'aproven les tres incorporacions amb cap abstenció, cap vot en contra i 28 vots a favor (s'incorpora 
a l'assemblea una nova sòcia).



4. INCORPORACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE CAPITALITZACIÓ 
DE L’ATUR
Anna Celma, sòcia col·laboradora, i Ester Mora, sòcia de treball, presenten les propostes dels punts 
4, 5 i 6. Les persones treballadores no sòcies hauran d’estar un any de prova sota contracte laboral 
temporal de 20 hores setmanals. A partir de complir-se el primer any, havent generat prou atur 
per garantir la capitalització, si la persona i la cooperativa estan satisfetes amb la relació laboral, 
s’hauran de fer els tràmits per esdevenir sòcia treballadora de la Directa. 

La proposta queda aprovada per 28 vots  a favor (15 consumidores, 6 col·laboradores i 7 treballado-
res), cap abstenció i cap vot en contra.

5. PROPOSTA DE MODEL 
D’INCORPORACIÓ DE SÒCIES 
TREBALLADORES
La proposta prové d’un debat en diversos espais de participació i es va arribar al consens següent:
Les persones que s’incorporin com a sòcies de la cooperativa hauran de capitalitzar l’atur. L’aporta-
ció voluntària, no recuperable i socialitzada, a la cooperativa serà de 2.000 euros. Aquest import és 

Albert Mercadé Massó (Tarragona, 1988).
Soci consumidor, en substitució del Jordi Muñoz
Llicenciat en Periodisme i Enginyer Tècnic en Telecomunicacions per la URV, i Màster en Comuni-
cació Social i estudis de doctorat a la UPF. Ha treballat a Televisió de Catalunya, Tarragona Ràdio 
i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona. Actualment coordina El Matí de Catalunya 
Ràdio i fa classes de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra.

Gemma Casamajó i Solé (La Portella, 1974).
Sòcia consumidora, en substitució de Mar Vallecillos
És periodista i poeta. Professora d’Escriptura Periodística a la Facultat de Ciències de la Comuni-
cació de la UAB; coordinadora i docent del Màster en Periodisme Literari, Comunicació i Huma-
nitats (UAB) i professora de Poesia a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Actualment és 
sòcia de la cooperativa l’Apòstrof, on treballa com a narradora i editora. És autora dels poemaris 
Bloc de notes i Terra campa.



6. PROPOSTA DE JORNADA 
COMPLETA A 30 H SETMANALS
Fins ara la nostra jornada laboral ha estat parcial, equivalent al 75%. Aquest fet té desavantatges 
en relació amb la cotització que es realitza a les diferents prestacions de la Seguretat Social i que 
són menors a les que realitzaria una persona a jornada completa. 
La Directa es troba en un moment que si augmentem el sou brut a 1.050 euros a partir del juny, tal 
com tenim previst, ja podrem tenir unes cotitzacions a la Seguretat Social que ens permetin optar 
a una jornada completa amb les 30 hores setmanals treballades.

La proposta queda aprovada per 26 vots a favor (14 consumidores, 5 col·laboradores i 7 treballado-
res), cap abstenció i cap vot en contra.

L'aprovació dels punts 4, 5 i 6 suposa la inclusió de les mesures al reglament de règim intern de la 
cooperativa.

7. PROJECTE LA COMUNAL     
(TRASLLAT DE LA REDACCIÓ)
Les obres de La Comunal, local i projecte cooperatiu de segon grau on s'ubicarà la nova redacció de 
la Directa, avancen a bon ritme. L'empresa encarregada de l'obra, MCM, ha confirmat que la data 
de finalització serà el 9 de setembre. A partir d'aquell dia es farà la inspecció municipal de l'obra i 
s'entregaran les claus dels locals. Entre finals de setembre i començaments d'octubre es podria fer 
el trasllat. El pagament de la nostra part de l'obra s'ha fraccionat en tres entregues de 9.000 euros: 
la primera el mes de febrer (pagada), la segona el mes de maig (pagada) i la tercera el mes d'agost (a 
pagar abans del dia 25 d'agost). S'ha pressupostat en 6.000 euros les despeses de l'obra de fusteria 
que s'encarregaran a la fusteria de Can Batlló. Tots aquests diners sortiran del capital estalviat que 
encara teníem al compte corrent de l'antiga forma jurídica de la Directa, l'Associació per la Difusió 
Sense Límits. Els diners restants al compte corrent de l'associació es traspassaran al compte corrent 
de la cooperativa La Directa SCCL i es liquidarà l'associació. 

el resultat de definir una jornada mínima de 20 hores setmanals durant un any. 
Els contractes hauran de ser no inferiors a aquestes 20 hores per poder garantir l’acumulació dels 
2.000 d’atur en un any treballat i amb un salari brut mínim de 500 euros al mes.

La proposta queda aprovada per 24 vots a favor (11 consumidores, 6 col·laboradores i 7 treballado-
res), 1 abstenció (consumidora) i cap vot en contra.


