
Assemblea general
La Directa, SCCL

Acta
Assemblea General Extraordinària
Dijous 13 de febrer de 2020
La Lleialtat Santsenca, Barcelona



Dia: dijous 13 de febrer
Hora: des de les 18.30 h i fins a les 20.15 h
Lloc: Lleialtat Santsenca (Carrer d’Olzinelles, 31, Barcelona) 
Assistència: 40 persones

Pau Fabregat dona la benvinguda i agraeix a la Lleialtat Santsenca la cessió 
del local.

1. Presentació pressupost 2020
Ester Mora (15’)

Ester Mora fa retrospectiva del tancament provisional dels comptes del 2019. En la línia d’ingressos ordinaris 
s’han aconseguit els ingressos previstos. I gràcies a un increment dels ingressos extraordinaris, s’ha aconseguit 
superar en 10.000 euros els ingressos totals previstos. La partida de despeses ha estat superior en 3.000 euros. 
Hem tancat amb més positiu del que prevèiem si hi sumem la subvenció de premsa en català: el resultat passa a 
ser d’uns 10.000 euros positius.

Pel que fa al pressupost del 2020, es vol aconseguir uns 230.000 euros nets d’ingressos en subscripcions, cosa 
que significa un increment d’unes 300 subscripcions. Es necessitarà també un petit increment en ingressos de 
publicitat. Es reduirà lleugerament la despesa en impressió gràcies al canvi de rotativa. Es proposa un augment 
salarial de 100 euros al llarg de l’any i també un increment de les hores de feina al País Valencià i Correcció. El nou 
lloguer de La Comunal també suposa un increment, conjuntament amb noves despeses de subministraments, 
alarma i lloc de treball d’administració de La Comunal (compartit entre totes les entitats).

Vots a favor: 32
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

2. Presentació pla de treball 2020
Maties Lorente i Estel·la Marcos (20’)

Es proposa reforçar continguts sobre medi ambient i educació. Des del Consell Periodístic es proposa enfortir el 
periodisme econòmic sobre grans empreses i entrevistes als subjectes de l’economia hegemònica. És important 
reforçar el contingut de les Illes i la Catalunya Nord, així com detectar els buits informatius. Trencar amb l’urba-
nocentrisme i posar més el focus en el món rural.

Potenciar els audiovisuals amb vídeos curts, reportatges i documentals. Produir amb fotografia pròpia esdeveni-
ments de referència. Aconseguir una major capacitat de comunicar mitjançant el multiformat.

Una pota important del que fem és l’Escola Directa. En aquest sentit, el 2020 s’han previst quatre formacions: 
periodisme amb visió de gènere, formació d’audiovisuals, infogràfic i tractament de dades i periodisme narratiu.

En relació amb el periodisme d’investigació: invertir a aconseguir dades de registres mercantils i de la propietat, 
així com millorar la formació en lectura de big data. Des de l’equip web es proposa fer quatre reportatges d’inves-
tigació anuals per l’edició digital.

Es planteja com a objectiu arribar a les 3.300 subscriptores (actualment n’hi ha 3.024). Per assolir-ho, es faran 



diverses activitats específiques. Enguany es farà una promoció de la subscripció a les persones sòcies de Plata-
forma per la Llengua, Escola Valenciana i Òmnium Cultural, i es treballarà per fidelitzar noves subscriptores. Al 
País Valencià també es potenciarà l’accés a festivals musicals vinculats amb subscripcions a la Directa. A la botiga 
en línia s’explorarà la possibilitat de poder fer donacions per a investigacions concretes. Les activitats de lleure 
sumaran (a banda de l’aniversari a l’Ateneu de Nou Barris Barcelona i la festa de Can Masdeu a la tardor) l’acte del 
cinquè aniversari del nucli del País Valencià.

Es proposa fer una enquesta per saber les raons de les persones que decideixen donar-se de baixa com a subs-
criptores.

En l’àmbit dels suplement especials, enguany proposem fer-ne dos del País Valencià i un de les Illes, per diversifi-
car territorialment els continguts.

En la línia estratègica de les cures, es consoliden amb més hores (5 en cadascun) els llocs de treball del País Va-
lencià i de Correcció. 

Per millorar l’ambient de treball i les relacions interpersonals, es farà un curs d’acompanyament dinamitzat per 
la cooperativa COS. També es millorarà el retorn cap a les persones col·laboradores: més fàcil visualitzar qui 
col·labora, facilitar els materials (càmeres, ordinadors, lloc per a treballar) a les persones que col·laboren i fer un 
qüestionari per saber com viuen les col·laboradores la seva relació amb el projecte.

Per augmentar i fidelitzar les sòcies de la cooperativa, es proposa crear un carnet de sòcies per aconseguir des-
comptes, promocions amb entitats, col·lectius, etc. S’ha d’acabar de concretar en què consistirà. Visibilitzar més 
la possibilitat de fer-se sòcia i que tothom entengui quina és la diferència entre ser subscriptora i sòcia. Especial-
ment important serà aconseguir que totes les col·laboradores siguin sòcies.

Teixir aliances amb entitats com Som Mobilitat, Mensakas o altres cooperatives amb qui puguem consolidar 
sinergies. Millorar la xarxa de coordinació amb altres mitjans de comunicació cooperatius. Ser presents a les 
plenàries de la Xarxa d’Economia Solidària i la Federació de Cooperatives de Consum. Quin serà el paper de la 
Directa en el nou espai La Comunal SCCL, on compartim edifici amb altres set cooperatives?

Volem fer un pla de comunicació per aconseguir ordre i estratègia en com ens comuniquem amb l’exterior a curt, 
mitjà i llarg termini.

Intervencions de sòcies:
• Es proposa afegir Obra Cultural Balear i GOB com a entitats amb qui fer vincles. Es valora positivament haver 

incorporat la mirada periodística al pla estratègic, que fins a l’any passat estava centrat més en l’àmbit del 
finançament i l’estructura.

Vots a favor: 33
Vots en contra: 0
Abstencions: 0



3. Resum de l’assemblea de col·laboradores del 
novembre
Sònia Calvó i Gemma Garcia (40’ intervencions incloses)

Es fa un resum de la trobada de col·laboradores a la casa Buenos Aires de Collserola.

Intervencions sòcies: 
• Potser una nova plaça remunerada d’audiovisuals i més continguts internacionals donarien més projecció? 

S’ha treballat la via del micromecenatge per finançar-se?

• En determinats casos, buscar compensacions no monetàries no és possible perquè són persones que estan al 
límit de la seva capacitat de treball.

• És real el treball de 30 hores? La tendència hauria de ser que realment treballéssiu 30 hores? S’intenta. També 
hi ha feines que són suposadament voluntàries, però que són obligades perquè no hi ha ningú que les assu-
meixi voluntàriament i recauen en les treballadores.

• Hauríem de determinar fins on volem arribar a nivell de jornada laboral i de retribució. El 2021 es vol mante-
nir l’increment? Quines noves línies de finançament preveiem? Caldrà tancar el 2020 per planificar-ho i im-
plementar-ho. També serà necessari per decidir quines línies són prioritàries: increment de sous, dignificar 
les places Correcció i País Valencià, obrir una plaça d’audiovisuals i una plaça de foto al País Valencià.

• Sobre les minitasques i la fidelització de subscripcions: quan un subscriptor deixa de ser-ho, d’una forma 
interna se li pot oferir realitzar tasques de col·laboració per compensar i no perdre la subscripció.

• Si analitzem els pressupostos dels tres últims anys, veiem que cada cop anem més justos en el tancament, i 
ara ja necessitem la subvenció de premsa en català per tancar en positiu. Es proposa fer una comissió especí-
fica per incrementar ingressos de cara als propers exercicis sense apujar les subvencions.

• Haver fet l’assemblea de col·laboradores ja està donant una mica de resposta a les queixes i peticions per part 
de col·laboradores, que malgrat hagi d’anar a poc a poc el fet de fer-ho, dimensionar-ho, fa més senzill enten-
dre perquè la col·laboració ha de seguir sent gratuïta.

• On està el llindar de la precarització i com aconseguir cobrir les necessitats materials de les persones? Hi ha 
moltes variables. Aquells que defensem el repartiment de la riquesa i del treball apostem per les 30 h, però 
amb un sou de 40 h. Hauríem de jugar el màxim de variables possibles per no socialitzar la precarització.

• Sobre la remuneració de la tasca de col·laboradores, es considera que no seria surrealista en cas que fos 
possible, però, en tot cas, estem parlant d’etapes i cadascuna de les possibilitats s’haurà d’executar en el seu 
moment.

• S’ha de saber detectar quines són les accions o moments del passat que han desencadenat importants incre-
ments de subscripcions per tal de projectar-les en el futur.

• Posar en valor el que s’ha fet en tres anys: increment de 200 euros en el sou de les sòcies treballadores, pàgina 
web nova, nova plaça al País Valencià, s’ha canviat de redacció. Tots els reptes s’han aconseguit. S’ha d’esta-
bilitzar la situació i potser tenir una certa fredor a l’hora de tenir nous reptes a curt termini, ser una mica 
pacients. Hi ha certs principis que volem que segueixin regint en relació amb el finançament públic i privat, i 
per això la voluntat de seguir creixent s’ha de modular i ser pacient.

• S’agraeix la feina feta i es felicita pels últims temps. Potser el pla estratègic no es podrà aplicar en un any, i s’ha 

https://prezi.com/7zv_1wr-yr17/toca-fer-plans/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


d’allargar a més temps. Es proposa que, com a funcionament de l’assemblea general, en properes ocasions, 
es facin grups de treball més petits perquè les participants es coneguin millor. La Comunal serà una gran 
oportunitat de projecció. S’anima a que la Directa sigui un subjecte sociopolític en espais com la XES. Potser 
la Directa no vol ingressar diners de subvencions, però pot optar a finançaments concrets per a projectes 
concrets. S’aposta per un lloc de treball digne com una plaça d’audiovisuals que no pas microtreballs que no 
aportarien gaire.

4. Renovació de càrrecs del Consell Rector i el Consell 
Social:
Ester Mora(5’)

S’incorpora Montse Carrillo com a membre del Consell Rector, en substitució de Carles Masià.

Vots a favor: 26
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

S’incorpora Helena Ojeda com a membre del Consell Social, en substitució de Montse Carrillo.

Vots a favor: 26
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

5. Dotació excepcional: 
Ester Mora(5’)

Els diners en positiu del tancament de 2019 s’haurien de convertir en una dotació excepcional per poder gastar 
durant el 2020. S’hauria de concretar a què ho volem destinar. En l’Assemblea General Ordinària del mes de juny 
es portarà una proposta i se sotmetrà a debat i votació.


