
Acta de la reunió presencial del grup de treball sobre el sistema econòmic de la CIC
Can Tonal (Sant Antoni de Vilamajor).
Divendres, 3 de març de 2017

Punt de trobada: http://cantonal.net/localitzacio 

- Dinar col·lectiu: a les 13:00 hores
- Visita a Can Tonal

Es destaquen diversos projectes productius autogestionats des de la finca col·lectivitzada (horta 
ecològica, obrador per conserves, pà i cervesa artesana, entre altres productes). També hi ha un 
rebost que participa a la CAC, un grup infantil que fan educació a una escoleta propera i es treballa 
en diversos espais per acollir activitats culturals i lúdiques. Es pràctica una economia col·lectiva 
entre els habitants de la comunitat.

El col·lectiu està enxarxat amb finques veïnes, col·lectius dels pobles propers i participen a la xarxa
de moneda social de Gota en Gota i la CIC. També participa a la xarxa Vallbona suport mutu 
(http://vallbona.suportmutu.org).

- Acollida assistents i preparació reunió

Es destaca el fet que ningú asisteix presencialment a la reunió del grup de treball. La reunió es va 
convocar amb més de dues setmanes d’antel·lació per telegram, es va recordar a la segona reunió de
treball i es va enviar convocatòria de l’ordre del dia per telegram i llista de correu.

A petició de diversos interessats, es va canviar l’horari a la tarda i es va fer a una localització de la 
bioregió nord, per afavorir la participació.

Inici de la reunió del grup de treball a les 16:00 hores, amb la presència de Joan, resident a Can 
Tonal, i Jordi Flores. També participen de forma remota Maria, Xavier, Rosa, Tuccia i Roger.

- Consulta de dubtes respecte el sistema econòmic de la CIC, ecoxarxes o la moneda social 

1- Breu repàs de les eines econòmiques de la CIC

https://bioregiosud.cooperativa.cat/comissions/grup-de-treball-sobre-el-sistema-economic-
alternatiu-de-la-cic/ 

2- Contextualització: repàs al 2016 i objectius 2017

https://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/propostes/Balan%c3%a7%20situaci
%c3%b3%20econ%c3%b2mica%20a%20la%20CIC%202016.pdf 

3- Resum de l'acta de la darrera reunió presencial del 22 de febrer a Vilafranca del Penedès

Enllaç web: http://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/actes/acta-grup-de-treball-
sistema-economic-22-2-2017.pdf 
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4- Revisió del llistat de pads de treball de les propostes presentades

No hi ha aportacions noves significatives a les propostes ja presentades.

+ Propostes econòmiques del pressupost de 2017: http://free.primarypad.com/p/Propostes_econ
%C3%B2miques_pressupost_2017
+ Oficina econòmica: http://free.primarypad.com/p/Oficina_empoderament_econ%C3%B2mic    

Jordi Flores comenta que després de recollir diverses opinions a les dues reunions anteriors, proposa
reduir les dotacions de pressupost previstes pels fons econòmics de recolzament a projectes 
productius i a la moneda social:

- Fons de recolçament de projectes productius: reducció de 25.000 a 15.000 euros (5.000 euros per 
bioregió).

El motiu és que es considera més estratègic destinar recolzament directe en tasques 
d’empoderament, acompanyament i promoció, que es poden realitzar des de l’oficina econòmica (la
descapitalitzadora al sud o el Trampolí al nord. No hi ha hagut feedback per part de la nova bioregió
est). 

Es recomana centrar-se en uns pocs projectes dinamitzats, que requereixin unes quantitats 
econòmiques més petites, que suposin només una part de la inversió total.

- Fons de recolçament a la CAC: reducció de 50.000 a 40.000 euros
- Fons de recolçament a socis autoocupats (GE): reducció de 30.000 a 20.000 euros.

Amb aquestes reduccions proposades, els requeriments de pressupost baixarien en 30.000 euros.

+ Empoderament territorial des de les Ecoxarxes: 
http://free.primarypad.com/p/Proposta_empoderament_ecoxarxes

Es comenta que aquestes tasques d’empoderament d’ecoxarxes, extensió i coordinació de la 
comunicació local i bioregional, així com la facilitació de l’accés a les eines econòmiques del 
sistema econòmic alternatiu, es podrien fer des de l’Oficina econòmica, per tant, no requereixen una
partida de pressupost extra.

    + Distribució del pressupost CIC 2016-2017: http://free.primarypad.com/p/Distribuci
%C3%B3_pressupost_CIC_2016-2017 
    + Visió i objectius CIC 2017: http://free.primarypad.com/p/Visi
%C3%B3_i_objectius_CIC_2017_-_pressupost 
    + Proposta reducció aportació socis autoocupats: http://free.primarypad.com/p/proposta_reducci
%C3%B3_aportacions_autoocupats 
    + Criteris d'acceptació de la MS a GE: http://free.primarypad.com/p/Criteris_acceptaci
%C3%B3_MS_a_GE 
    + Sistema de cotitzacions i prestacions activistes: 
http://free.primarypad.com/p/Sistema_de_cotitzacions_i_prestacions_activistes 
    + Sistema mutualista mancomunat: 
http://free.primarypad.com/p/Sistema_mutualista_mancomuna 

+ Criteris econòmics pel protocol de manca de reciprocitat i revocació d'assignacions: 
http://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/propostes/criteris-economics-protocol-
manca-reciprocitat.pdf
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+ Fundem microempreses cooperatives: 
http://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/propostes/microempreses-cooperatives-en-
xarxa.pdf

5- Presentació de noves propostes desenvolupades

No es presenta cap.

6- Presentació de les xifres provisionals de previsió de pressupost 2017

Jordi Flores explica que aquesta setmana ha demanat a Gestió econòmica i a Coordinació que 
aportin xifres provisionals del pressupost previst pel 2017, així com de noves despeses previstes.

Ni Coordinació ni GE participen d’aquesta tercera reunió, però si que han enviat dos documents 
amb la informació. Jordi ha trucat a GE per confirmar algunes dades.

Es fa un balanç molt negatiu de les dades rebudes. Per una banda, es destaca que hi ha hagut 235 
baixes de socis al 2016 i que per aquest any 2017 es preveuen més de 100 noves baixes.

El superàvit que hi havia aquest 2016 i les estimacions de pressupost que es van comentar a la 
permanent de gener 2017 s’han convertit en un pressupost deficitari de -20.000 euros 
(posteriorment es rebaixa a -4.000 euros per uns errors detectats amb el càlcul de les assignacions).

Es destaca també el fet que el 82% de la despesa es concentra en assignacions, i que el pagament 
d’impostos, sancions i despeses de gestió superen el 10% del pressupost. Fet que deixa menys d’un 
8% per invertir en linies estratègiques, o mantenir els recolzaments a la CAC, GE o CICmob.

Respecte a la previsió de pressupost que presenta GE, es comenta que és provisional i 
“conservadora”, amb estimacions baixes pel que fa a ingressos, i sense recollir cap previsió d’altes 
de nous socis per tot el 2017.

No es veu viable activar noves dotacions de pressupost. I es comenta que la situació que dibuixa 
aquest pressupost és molt preocupant. La pèrdua d’un 42% dels socis, la reducció de comissions i 
persones actives i l’abandó de linies estratègiques previstes a les planificacions anuals ens han de 
fer reflexionar sobre com estem gestionant la cooperativa, quin servei estem donant als socis i quins
errors organitzatius, de gestió i de dinamització econòmica hem comés els darrers anys.

Es comenta que el compte d’assignacions de la CIC ha quedat bloquejat en diverses ocasions i que 
la CIC està incrementant el seu saldo negatiu en MS, amb un dèficit trimestral permanent. 

Algunes xarxes de moneda social ja han bloquejat la moneda social de la CIC, com per exemple, 
l’ecoxarxa del Bages, com es reflexa a la revisió del protocol d’intercanvi recíproc del dia 16 de 
febrer de 2017. Des de Can Tonal es comenta que moltes productores es queixen que tenen moneda 
social acumulada i que la CIC està pagant assignacions en MS emetent moneda en negatiu.

Es proposa aturar temporalment les assignacions en MS, fins que la CIC activi un pressupost en 
moneda social, a partir del recolzament o de la prestació de serveis cobrats en MS. Es considera 
imprescindible activar una quota als socis cooperatius entre 10 i 15 ecocoops anuals a tots els 
comptes de la xarxa COOP (excepte socis autoocupats, que ja paguen una quota trimestral).
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Es considera que aquestes dades provisionals de pressupost no són correctes, especialment pel que 
fa al número de socis que tindrem al 2017, ja que es preveu crear una nova cooperativa al sud, i hi 
ha moltes peticions d’alta que es podrien començar a tramitar.

Maria comenta que l’import de la partida destinada a pagament d’impostos i sancions es podria 
rebaixar fent una millor gestió comptable i previsió econòmica.

Jordi Flores proposa que, si les dades provisionals presentades es confirmen, es convoqui una 
assemblea general global extraordinària, com es va fer al 2015, per explicar als socis autoocupats
quina és la situació econòmica de la CIC i fer una reflexió conjunta sobre el sistema actual de 
comissions i assignacions, donat que no es pot demanar als socis autoocupats que facin cap nou 
esforç econòmic i que històricament estem destinant més de ¾ parts del pressupost a assignacions, 
amb la conseqüència directa que no tenim pressupost disponible per invertir en projectes productius 
que puguin aportar ingressos al pressupost comú.

7- Diagrama de propostes i estudi econòmic conjunt sobre l’equilibri pressupostari

Jordi Flores explica que es veu desmotivat per la poca participació i interés en un tema tant 
important com aquest. Recorda que ha fet diverses propostes per dotar a la CIC d’un pressupost 
expansiu i racionalitzar la despesa, segons els objectius planificats.

No s’ha treballat el diagrama ni la fulla de càlcul i així es comunicarà a Coordinació i a GE.

8- Debat i conclusions

Es conclou que les propostes d’aquest grup de treball han partit de diverses persones i bioregions. 
Totes s’han desenvolupat i treballat, prioritzant objectius estratègics i necessitats actuals. Per aquest 
motiu es considera que s’han d’enviar a Coordinació i s’han de presentar en permanent, de forma 
sintètica, independentment de quin sigui el pressupost definitiu pel 2017 que es treballi abans de la 
permanent de març.

La majoria de propostes són implementables, per bé que, si el pressupost és deficitari i es decideix 
no modificar altres partides de despesa, algunes de les propostes es podrien iniciar, amb una dotació
econòmica inferior, fent una gestió més creativa dels recursos i promocionant projectes productius 
autosostenibles a curt termini.

S’agraeix a totes les persones que han participat a les diverses reunions presencials, de forma 
remota, per telegram i per correu, totes les opinions i propostes rebudes. Es valora molt 
positivament aquest treball en equip i tota la tasca de difusió comunicativa que s’ha fet.


