Acta de l’assemblea General Ordinària
de persones sòcies de l’Associació
Coopera Sant Feliu
Convocatòria
Data: 25/02/2021
Hora: 18.30h.
Lloc: Virtual, cadascú a casa seva (COVID-19)
Composició de la taula:
 Presidència: Ismael García Fernández
 Secretaría: Mercè Cardona
 Tresorería: Juan Oñate
 Vocal Cohabitatge: Gemma Sola
 Vocal Estils de Vida: Ferran Prats
Assisteixen: Ferran Prats, Joan Oñate, Emília Dalmases, Àngels Prats, Manu Andueza, Ismael
García, Cesc Beltran, Maria Comellas, Helena Trias, Sergio Mercillo i Mercè Cardona.
S’excusen: Pilar Ferriz quí delega el vot en el Joan Oñate.
Essent les 18,35 hores del dia indicat, s’inicia la reunió de l’Assemblea General de persones
sòcies de l’Associació Coopera Sant Feliu, per tractar el següent

Ordre del dia
0 . Benvinguda.
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior
2. Presentació i aprovació de la memòria d’activitats 2020
3. Presentació i aprovació d’estat de comptes 2020
4. Renovació de la Junta
5. Aprovació del pla d’acció 2021
6. Presentació i aprovació del pressupost 2021 i la quota de sòcies
7. Precs i preguntes
0

Benvinguda

L’Ismael García dóna a totes la benvinguda a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació
Coopera Sant Feliu. Explica que ell serà l’encarregat d’anar donant torn de paraula a qui ha
d’explicar cada apartat. Explica també que després de cada exposició hi haurà torn obert de
paraula i votació si s’escau. Per a demanar la paraula, s’ha de clicar la mà que hi ha a sota de la
pantalla a mà esquerra o obrir directament el micro.

Per a fer la votació, l’Ismael explica que primer es procedirà a emetre els vots en contra,
després les abstencions i, si cal, els vots a favor. Per votar també cal clicar la mateixa mà que
per demanar la paraula o dir-ho directament.
El Ferran Prats ens explica que les comissions explicaran la tasca feta i la proposta al mateix
temps. Les propostes es votaran al final amb el pla d’acció. Assumim les prioritats de l’any
passat perquè amb la pandèmia ens hem quedat una mica aturades. Si la tecnologia ho
permet, farem una dinàmica participativa. Recomanem apagar micros mentre no haguem de
parlar i/o fer servir el xat.
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Aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior.

La Mercè Cardona sotmet a votació l’aprovació de l’acta de l’assemblea general ordinària
anterior, la qual les sòcies podien consultar al web amb anterioritat, havent-la rebut a més per
correu. L’acta resulta aprovada per unanimitat.
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Presentació i aprovació de la memòria d’activitats 2020

COMISSIÓ ESTILS DE VIDA
ACCIONS I FITES 2020
El Ferran Prats explica que el grup Tinc/Deixo ha passat del Whatsapp al Telegram, doncs
aquest darrer dóna cabuda a més participants. La idea és intentar deixar el grup de whatsapp
en un futur, tot i que encara estan tots dos operatius, doncs no totes les usuàries han fet la
migració.
Es volia activar l’obertura del Banc de Temps (BdT) però amb la pandèmia s’ha ajornat. El que
sí s’ha fet ha estat organitzar tota la gestió interna. S’ha fet formació a nivell intern de la
comissió. Amb l’Ajuntament també s’ha contactat i ha anat molt bé. A Càritas també els ha
semblat molt bé la proposta i demanen un díptic per a poder-ne fer difusió.
També s’ha realitzat, telemàticament, la reunió amb les possibles usuàries.
PROPOSTA D’ACCIONS 2021
Com a proposta d’acció de cara al 2021 hi ha el fet de seguir potenciant el Tinc/Deixo i
consolidar el BdT. Cal fer-ne difusió a nivell de contactes personals i començar a fer intercanvis
amb tothom qui estigui activat. Cal fer publicitat amb flyers, contactar de nou amb Càritas,
publicitar-nos als socis de l’Ateneu, Ràdio Sant Feliu, Feta... Es vol créixer en xarxa convidant
algun col·lectiu nou.
Es vol reforçar el contacte amb l’Ajuntament i fer intercanvis amb altres BdT.
La idea final seria acabar l’any amb el BdT funcionant amb normalitat.
COMISSIÓ COHABITATGE
ACCIONS I FITES 2020
L’Helena Trias explica que l’any 2020 es va signar conveni amb l’Ajuntament i Sostre Cívic per a
impulsar l’habitatge cooperatiu a l’antiga escola Tramuntana. Ara s’està fent seguiment de
l’estudi de viabilitat (tant arquitectònic com econòmic). Cal saber què hi diu l’Ajuntament i que
ho vegi com una aposta.
PROPOSTA D’ACCIONS 2021
La proposta de cara al 2021 és consolidar un grup per a que lideri el projecte de Tramuntana,
alhora que obrir una línia de treball per un possible projecte de cohabitatge de dones «grans» i
de cara al model de cures. Aquest projecte no només contempla el viure en el mateix edifici

sinó també el fet que els habitatges siguin propers. Es proposa també fer xerrades (encara que
hagin de ser telemàtiques) sobre aquest model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús tal i com
es va fer al 2019 presencialment. També, com a novetat, es vol impulsar el projecte d’espais
comunitaris en locals comercials que han quedat buits arrel de la crisi de la pandèmia. Això
últim cal parlar-ho també amb l’Ajuntament i veure què han fet altres municipis en aquest
sentit.
MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENÈRIQUES
El Joan Oñate explica que hi ha altres accions demanades en la darrera assemblea que no
corresponen a cap de les dues comissions ja explicades.
DEMANDES SORGIDES A L’ASSEMBLEA 2020
El Joan Oñate explica que la primera demanda va ser que fóssim pràctics i concretes amb les
comissions (medi ambient). També es va demanar formació per a les sòcies de Coopera i
capacitat per a fer aquestes accions: ampliar la base social.
ACCIONS DUTES A TERME
El Joan Oñate explica que s’ha establert contacte amb el col·lectiu de la Revolta que treballa
sobre el medi ambient amb accions concretes. També s’ha obert el canal de telegram on s’han
anat enviat recursos formatius per a les sòcies. I el canal al diari Feta com espai divulgatiu, on
els articles publicats estan tenint força ressò.
Es deixa un torn obert de paraula. El Manu Andueza comenta que, davant la necessitat de ser
més sòcies, potser es necessitaria accions més concretes i visibles de cara a la ciutadania. El
Sergio Morcillo demana poder parlar amb algú de la Comissió de Cohabitatge després de
l’assemblea (tel. Sergio 679 399 555).
Se sotmet a votació aquest apartat resultant aprovada per unanimitat.
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Presentació i aprovació d’estat de comptes 2020

El Joan Oñate explica que, amb certes dificultats, s’ha pogut ja actualitzar les signatures a la
Caixa d’Enginyers que és el banc amb el que operem. Això s’ha dut a terme a l’acabar l’any.
Els ingressos d’aquest any 2020 han estat 554,78€ tot i que el pressupost era de 842,78€ però
no hi ha hagut tantes sòcies com s’esperava.
Les despeses han estat menys que les previstes (260,88€) per no haver realitzat les activitats
de difusió degut la pandèmia.
El saldo bancari és doncs de 566,20€ on encara queda pendent pagar deutes a sòcies per
l’import de 177,77€.
Se sotmet a votació aquest apartat resultant aprovada per unanimitat.
4 Renovació de la Junta
S’explica la renovació de la Junta que quedarà de la següent manera: presidència Ismael
García, secretaria Mercè Cardona, tresoreria Juan Oñate, la nova incorporació de l’Helena Trias
com a vocal de Cohabitatge i Ferran Prats com a vocal d’Estils de vida. Es dóna les gràcies a la
Gemma Sola per la feina realitzada a la junta i s’explica que seguirà formant part de la comissió
de Cohabitatge.

Se sotmet a votació la nova junta resultant aprovada per unanimitat.
5 Aprovació del pla d’acció 2021
Es volia fer una dinàmica participativa per a demanar opinió i participació en quan a com
estendre la base social però finalment el programa a utilitzar no funciona amb la plataforma
que estem utilitzant per a realitzar l’assemblea de forma virtual.
S’obre la possibilitat d’obrir micros per a que les sòcies facin aportacions de com obtenir més
base social:
- La Maria Comellas opina que es podrà fer un salt quan es concretin les propostes que hi ha
sobre la taula a nivell de cohabitatge, però fins aleshores és difícil. Les persones s’apunten
quan veuen que hi ha fets concrets. Ella també està molt engrescada amb el projecte de dones
velles.
- El Manu Andueza pregunta com està la proposta d’engegar un supermercat cooperatiu. Per
una banda el Joan Oñate explica que aquest projecte consta com a possible actuació per part
de Coopera dins el projecte europeu «Ciutats Comestibles», al qual s’ha adherit l’Ajuntament
de Sant Feliu, constituint una taula d’entitats per treballar-hi. El Manu opina que tenir alguna
cosa visible i concreta ajudarà a fer difusió de l’associació.
- El Ferran Prats explica que també hi havia hagut una mostra d’economia social i solidària a la
Plaça de la Vila on estaria bé poder-hi participar en cas de repetir-se o ser presents a la Fira
Comercial del maig. Al barri de Sant Andreu de Barcelona també existeix la fira d’Economia
Social i Solidària. Amb el Cinebaix també hi ha hagut col·laboració i es vol reactivar en el futur.
El fet de fer difusió personal amb els nostres contactes també és una idea que tenim al cap a la
junta i la fem extensiva a les sòcies.
- L’Ismael Garcia explica també que, a nivell del possible supermercat cooperatiu, s’ha
establert contacte amb altres experiències que hi ha al territori i s’està recopilant informació
en quant a procediment de gestació i consolidació. Cal un equip promotor de unes 10 persones
que lideri el procés.
S’incorporaran aquestes propostes al Pla d’Acció del 2021.
L’Ismael Garcia sotmet a votació el Pla d’Acció pel 2021 resultant aprovat per unanimitat.
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Presentació i aprovació del pressupost 2021 i la quota de sòcies

El Joan Oñate explica el pressupost del 2021. Fa referència als ingressos que esperem
d’ampliar la base social a 45 persones sòcies que entre totes volem aconseguir. Això suposaria
un total d’ingressos de 540€.
Pel que fa a les despeses s’ajusten a 502,77€ obtenint així un resultat positiu de 37,23€.
Després de l’assemblea es farà un correu per a totes les sòcies recordant que es passarà el
rebut i que poden incrementar-lo si volen.
Se sotmet a votació el pressupost 2021 i la quota de sòcies, resultant aprovada per unanimitat.
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Precs i preguntes.

L’Ismael García pregunta als assistents a l’assemblea si hi ha alguna pregunta o aclariment a
fer.

L’Helena Trias proposa que, ja que no s’ha pogut fer la dinàmica, si es podria proposar fer-la
amb posterioritat per a que totes les sòcies participin encara que sigui en diferit. S’aprova la
proposta i l’Ismael Garcia explica que al web de l’associació hi ha un apartat on també es
poden proposar iniciatives de projectes, així com afegir comentaris i votar-les.
La Maria Comellas dóna les gràcies a la junta per haver treballat i aguantat durant la difícil
època que ens ha tocat viure amb la pandèmia.
No havent-hi més assumptes que tractar ni preguntes per part de les assistents, s'aixeca la
sessió a les 19,40 hores del dia esmentat, de la qual cosa dono fe com a secretaria i signo la
present amb el vistiplau del president.

V.B. El president
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