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1. Introducció  
El cercle de Benvinguda i Participació té com a principal tasca donar la benvinguda a les 
sòcies quan es donen d’alta, assignar-los una tasca de participació i fer-ne el seguiment. 
També es fa càrrec de gestionar la participació en tasques concretes i puntuals com actes, 
fires, concerts... 

 
2. Funcions  
• Comprovar altes sòcies i afegir-les al llistat pendents benvinguda. 
• Gestionar del correu electrònic participacio@lafeixa.cat. 
• Fer la benvinguda a les sòcies. 
• Incentivar i promoure la participació de les sòcies. 
• Gestionar la participació: 

- Seguiment, altes, baixes, canvis de tipus de participació i incidències. 
- Coordinació amb botiga.  
- Coordinació amb resta de cercles. 
- Coordinació grup feinetes. 
- Coordinació participació a cercles. 
- Ordes dies i actes reunions. 

• Redactar memòries anuals, plans de treball. 
 

3. Memòria 2021 
3.1. Objectius 2021 

3.1.1. Donar la benvinguda a les sòcies quan es donen d’alta. 
3.1.2. Assignar-los una tasca de participació.  
3.1.3. Fer el seguiment de la participació de les sòcies. 
3.1.4. Gestionar participació en actes puntuals. 
3.1.5. Incentivar la participació de les sòcies en el si del projecte. 
3.1.6. Incentivar la incorporació i participació de noves persones. 

3.2. Accions realitzades 2021 
3.2.1. Benvinguda a les sòcies quan es donen d’alta. 
3.2.2. Assignar a sòcies tasques de participació.  
3.2.3. Seguiment de la participació de les sòcies (tant a cercles com a botiga). 
3.2.4. Trobada de retorn amb les sòcies. 
3.2.5. Gestió participació en actes puntuals. 
3.2.6. Rebuda de grups escolars i esplais a la botiga. 

3.3. Valoració  

Al cercle li ha calgut temps de rodatge per a coordinar la feina dels diferents membres i 
coordinar-se amb d’altres cercles per assegurar la informació correcte a i de les sòcies 
(economia, tecnologia, gestió de sòcies). Actualment el funcionament és dinàmic i àgil. La 



 

 
 

 

participació a botiga demana d’un seguiment constant però ens és un terreny ja conegut. 
S’han millorat els protocols de coordinació entre cercles per quan una sòcia es dona d’alta o 
fa canvis a la seva forma de participació. 

Creiem haver arribat a un funcionament gairebé òptim i ens podem plantejar noves tasques 
més enfocades a incentivar i motivar qualsevol tipus de participació al projecte. 

Actualment s’ha aconseguit tenir les setmanes de botiga força reforçades de sòcies i des de 
botiga s’agraeix molt. Cercles ara estan una mica més fluixos. Creiem que les sòcies que 
participen de tasques de  botiga estan contentes, en general, amb la seva participació i se 
senten ben acompanyades, tot i que hem recollit alguns punts de millora que va valer la pena 
escoltar i que ara ens cal trobar com aplicar. 

3.4. Propostes de millora 

Un cop consolidat sistema de benvinguda i gestió de la participació ens plantegem que cal 
promoure més la participació en la cooperativa i la cura cap a les sòcies per fer-les sentir 
més partícips del projecte. 
 
Veure si es pot millorar la visualització dels torns de botiga per tal de poder treballar 100% 
des del programa de gestió i eliminar altres documents compartits que ara mateix mantenim 
perquè ens faciliten molt la tasca. 
 

4. Projecte 2022 

4.1. Objectius 2022 
4.1.1. Donar la benvinguda a les sòcies quan es donen d’alta 
4.1.2. Assignar-los una tasca de participació  
4.1.3. Fer el seguiment de la participació de les sòcies 
4.1.4. Gestionar participació en actes puntuals 
4.1.5. Promoure la participació 
4.1.6. Consolidar grup de feienetes 
4.1.7. Crear un sistema de benvinguda de sòcies mitjançant persones “llevadora” 

4.2. Accions 2022 
4.2.1. Sessions de benvinguda 
4.2.2. Gestió i seguiment de la participació de les sòcies 
4.2.3. Gestió de la participació en actes puntuals 
4.2.4. Creació i consolidació del grup de feienetes 
4.2.5. Llançament crida a participació en el butlletí mensual 
4.2.6. Realització de debats participatius 

 
 
 



 

 
 

 

5. Annexos 
 

Llistat de membres: 

Sílvia Bofill (coordinació cercle i grup de feinetes). 

Jana Corcobado (coordinadora setmanal). 

Alba Corral (coordinadora setmanal). 

Marta González (coordinadora setmanal). 

Albert Mas (coordinador cercles). 

Maria Sans (coordinadora setmanal). 
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1. Introducció

L’origen del cercle va sorgir de la necessitat de dissenyar el local de la Feixa, des de la
distribució interior, les instal.lacions, el mobiliari, la il.luminació, fins a la tramitació de les
llicències municipals, entre d’altres.
Un cop tenim el local fet i les llicències de terrassa i degustació acabades, ens dediquem a
fer el manteniment i millora del local per tal que la botiga es vagi actualitzant a les
necessitats que es detecten.

2. Funcions

Com acabem de dir, una vegada el local ja està construït i dotat del seu equipament bàsic,
les tasques del cercle d’infraestructura consisteixen principalment en:

- Manteniment del mobiliari.
- Manteniment de les instal·lacions.
- Proveir al local de nous mobiliaris en funció de les necessitats.
- Revisió dels contractes de subministrament de serveis com la llum i l’aigua.
- Suport a la  gestió de residus.
- Aportar els mitjans necessaris i el suport per poder portar a terme l’activitat de la
terrassa.
- Donar compliment als requeriments que resulten dels controls de salut pública.
- Donar el suport necessari per poder realitzar les activitats que venen d’altres
com: debats, tallers, concerts, degustacions, fires...

3. Memòria 2021
3.1. Objectius 2021

3.1.1. Terrassa complementaria a l’activitat.
3.1.2. Incrementar espai d’emmagatzematge.
3.1.3. Naturalitzar l’espai.
3.1.4. Moble aparador.
3.1.5. Donar compliment als requeriments de l’informe de salut pública.
3.1.6. Millorar de l’exposició de productes.
3.1.7. Engrandir l’espai de granel.
3.1.8. Seguir donant resposta a les necessitats que es vagin suggerint des d’altres

cercles.

3.2. Accions realitzades 2021
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3.2.1. Tramitació llicència de terrassa.
3.2.2. Dotació de mobiliari per la terrassa ( bancs, taules i cadires, etc ).
3.2.3. Compra i muntatge de mobles d'emmagatzematge pel despatx i també per

la botiga.
3.2.4. Dotar de plantes i elements vegetals i naturals.
3.2.5. Dissenyar i dotar d’ elements aparador de productes ( taula rodona

auxiliars, barra aparador ).
3.2.6. Dotar de nous dispensadors de productes de granel.
3.2.7. Elements que elevin del terra productes emmagatzemats.
3.2.8. Tancament amb fusta del noble inox i col·locació de la brossa a sota del

moble.
3.2.9. Instal.lar mosquiteres a les obertures.

3.2.10. Instal.lar il·luminació de suport amb detector de moviment.
3.2.11. Millora de l'emmagatzematge dels productes de la cambra frigorífica.
3.2.12. Millora de la zona de cosmètica ampliant i redistribuint els aparadors.
3.2.13. Creació i muntatge d’un tercer moble verduler amb tres pisos de capacitat.

3.3. Valoració

Les actuacions han estat ben operativitzades des del cercle amb persones que el formen
amb moltes competències diferents. Actualment el cercle està format per vuit persones

que ens entenem i ens organitzem de manera àgil i amb bona energia.
En algun cas ha estat complexe la gestió amb alguns proveïdors, que ha fet que alguns

terminis no s’acomplissin.
Les compres i contractacions s’ha procurat en tot moment que respectessin els criteris de
consum del propi projecte (proximitat, respectuosos social i mediambientalment)
Actualment el cercle té moments de feina que fluctuen segons la demanda que anem

acumulant per part d’altres cercles, les treballadores o les necessitats que van sorgint.

3.4. Propostes de millora

El fet que sovint necessitem del vist-i-plau d'altres cercles, comporta que de vegades no
siguem prou ràpides, caldria trobar fórmules de millora de l’eficiència en aquest sentit.
Necessitat d’abastiment de material bàsic de treball i d’aconseguir pressupostos molt
econòmics i inclús gratuïts i/o a partir de materials reciclats per poder fer algunes
actuacions.

4. Projecte 2022

4.1. Objectius 2022
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4.1.1. Millorar la visibilitat de la Feixa.
4.1.2. Millorar la lluminària.
4.1.3. Millora visual dels preus de la verdura
4.1.4. Activar el funcionament de la terrassa.
4.1.5. Seguir donant recolzament a les activitats que es generen a la Feixa i

sobretot del cercle de transformació i cultura.
4.1.6. Seguir donant resposta a les necessitats que es vagin suggerint des d’altres

cercles.
4.1.7. Millorar de l’exposició de productes.
4.1.8. Millorar la visualització dels preus dels productes.
4.1.9. Dotar la botiga d’un moble d'emmagatzematge a la rampa

4.2. Accions 2022

4.2.1. Dotar de lluminàries la botiga.
4.2.2. Canviar  el vinil de la façana.
4.2.3. Crear un espai per l’etiquetatge de la verdura on poder fer referència al

preu, origen del producte...
4.2.4. Fer viable un espai amb els productes de venda de la terrassa i el mobiliari

que es necessita per l’activitat.
4.2.5. Donar suport i fer el muntatge de les infraestructures necessàries per

desenvolupar les activitats del cercle de transformació i cultura.
4.2.6. Donar suport als suggeriments d’altres cercles i fer les accions necessàries.
4.2.7. Dotar dels mobles o reubicacions necessàries per anar millorant l’exposició

de productes nous o actuals.
4.2.8. Donar una resposta eficaç per poder donar informació dels productes a les

sòcies de manera clara.
4.2.9. Dotació del moble-rampa per a magatzem.

4.3. Pressupost 2022

Només per a aquells cercles que tinguin necessitats econòmiques

OBJECTIUS ACCIONS RELACIONADES IMPORT
APROX.

Millorar la visibilitat de la Feixa Canviar  el vinil de la façana 750
Dotar dels mobles o reubicacions
necessàries per anar millorant
l’exposició de productes nous o
actuals.

Adquirir el mobiliari necessari 800
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Ampliar emmagatzematge moble rampa 3000

TOTAL                       4550 €

5. Annexos

● Documentació i materials elaborats (fullets, enquestes, programes, etc)

● Dossier de seguiment (fotografies, vídeos, dossier de premsa, enregistraments,
etc)

● Llistat de membres, col·laboradores, etc.
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1. Introducció 

El Cercle de Tecnologia té la intenció de donar suport a La Feixa en qualsevol cosa on 

faci falta aplicar tecnologies digitals. Això, per ara, comporta tots els aparells 

electrònics que hi ha a La Feixa i els sistemes informàtics necessaris. El seu objectiu 

és fer recerca de les eines informàtiques/ofimàtiques seguint els criteris del 

programari lliure, com a compromís per a la sobirania tecnològica i la creació d’eines 

col·lectivitzades de desenvolupament digital.

2. Funcions 

El cercle ha anat fluctuant entre 10 i 7 persones, que es distribueixen les següents 

tasques:

 Recerca d’eines informàtiques/ofimàtiques de codi lliure.

 Compra i recerca del material tecnològic.

 Gestió del/s servidor/s on estan allotjats els diversos serveis.

 Gestió de la web i manteniment d’aspectes tècnics.

 Gestió de les aplicacions: Maadix (Nextcloud, Servidor de correu, Llistes de 

Correu, LimeSurvey, MailTrain, Servidor web i copies de seguretat de l’Odoo).


Gestió del correu electrònic tecno@lafeixa.cat.


Implantació i desenvolupament de l’eina de gestió de La Feixa: el ERP Odoo. 

Implementació a l’Odoo de les millores sol·licitades pels cercles. 

 Gestió dels dubtes i/o problemes tecnològics dels cercles i les sòcies en general.

 Interlocució amb els proveïdors tecnòlogics: Maadix (allotjament), Sertec 

(balança), Xifra (microinformàtica) i Coopdevs (Odoo).

 Intercooperació amb altres cooperatives que també estan en desenvolupament 

total o només tecnològic.

3. Memòria 2021

3.1. Objectius 2021

3.1.1. Implementar la reserva Online de la carn.

3.1.2. Resoldre tècnicament l’Assemblea General 2021.

3.1.3. Substituïr Drive per Nextcloud definitivament.
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3.1.4. Substituir Mailchimp per MailTrain definitivament.

3.1.5. Creació dels manuals d’usuari Odoo (TPV, mòdul de compres, de 

facturació...).

3.1.6. Resoldre les incidències informàtiques de la gestió dels sistemes oferts.

3.1.7. Resoldre les incidències tècniques d’Odoo.

3.1.8. Llançar la proposta d’implementar la venda Online.

3.2. Accions realitzades 2021

3.2.1. Llançament de la reserva Online de la carn.

3.2.2. Suport tènic durant l’Assamblea General 2021.

3.2.3. Substitució de MailChip pel mòdul mailing d’Odoo.

3.2.4. Creació de sub-cercles (gestores.tecno i tecniques.tecno) per optimitzar 

el funcionament intern del cercle.

3.2.5 Creació d’un Odoo test en servidor propi per poder fer proves de nous 

mòduls més profundes, ja que el test que tenim a Coopdevs, només permet 

treballar sobre mòduls instal·lats pels de Coopdevs.

3.2.6. Participació en la redacció del manual d’usuari per al procés d’alta de 

noves sòcies, conjuntament amb el Cercle de Jurídica i el Cercle de Benvinguda 

i Participació. 

3.2.7 Creació d’un sistema de còpies de seguretat d’Odoo regulars del servidor 

de Coopdevs a Maadix.

3.2.8. Integració del datàfon de La Feixa amb el TPV d’Odoo.

3.3. Valoració 

El cercle de Tecnologia, si bé, no ha assolit tots els objectius marcats per a l’any 2021,

ha sapigut adaptar-se a noves necessitats que, per ser més prioritàries, havien de 

passar per davant. Així, amb aquesta capacitat d’entomar noves tasques i amb la 

voluntat de no deixar-ne d’altres de banda, el cercle decideix modificar el seu 

funcionament i dividir-se en dos sub-cercles (gestores.tecno i tecniques.tecno). 

D’aquesta manera, les sòcies integrants es responsabilitzaran d’una sèrie de tasques 

més o menys definides, tenint en compte, d’una banda, la seva disponibilitat i, de 

l’altra, les seves habilitats.     
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3.4. Propostes de millora

3.4.1. Incrementar les trobades del cercle.

3.4.2. Seguir mantenint la divisió de tasques segons tipologia: de gestió o 

tecnològiques.

3.4.3. Acollir i acompanyar les noves incorporacions al cercle.

4. Projecte 2022

4.1. Objectius 2022

4.1.1. Resoldre tècnicament l’Assemblea General 2022.

4.1.2. Substituïr Drive per Nextcloud definitivament. 

4.1.3. Continuar amb la creació dels manuals d’usuari Odoo.

4.1.4. Resoldre les incidències informàtiques de la gestió dels sistemes oferts.

4.1.5. Resoldre les incidències tècniques d’Odoo.

4.1.6. Llançar la proposta d’implementar la venda Online.

4.1.7. Millores tècniques a la Web.

4.1.8. Millores de disseny a la Web.

4.2. A
ccions 2022

4.2.1. Generació de codi de barrres per a productes a granel.

4.2.2.Consolidació del Grup de Treball per a la preparació del llançament de la 

Venta Online.

4.2.3. Millores tècniques a la Web: actualitzar plugins, Wordpress i PHP del 

servidor. Protecció antispam. Reforç de seguretat i copies de seguretat. 

Desindexació de taxonomies i pàgines no rellevants a Google. Correcció 

d'enllaços interns. Etiqueta nofollow a pàgines irrellevants. Meta descripció de 

la pàgina d'inici. Esquema de l'arquitectura web actual. Instal·lació Rank Math a 

canvi d'All in one SEO.

4.2.4. Millores de disseny a la Web:  millora de l'aspecte visual junt a una 

arquitectura més clara. Canvi de tema. Disseny de botons.
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4.3. Pressupost 2022 

OBJECTIUS ACCIONS RELACIONADES
PRESSUPOST

 APROX. 

 Servidor Maadix

Allotjament web i 

Nextcloud 150,00 €

 Servidor Odoo + 

manteniment ERP

Allotjament i actualització 

d’Odoo 840,00 €

 Bossa de 20 hores SAT 

COOPDEVS

Resoldre temes tècnics de 

l’ERP

900,00 €

 Domini lafeixa.cat Renovació per un any 19,55€

1.909,55 €*

*Preus sense IVA

5. Annexes

Persones que han format part del Cercle durant el 2021:

 Enric Castellà.

 Rafa Floriach.

 Mireia Gomila.

 Mercè Marsal.

Persones que s’han incorporat al Cercle durant el primer trimestre del 2021:

 Alexandra Chaves.

 Miquel Lleixà.

 Sílvia Moron.

 Pitu Santana.

 René Vives.

Persones que han deixat de formar part del Cecle després de les vacances d’estiu del 

2021:

 Miquel Lleixà.

 Sílvia Moron.

 Pitu Santana.
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Persones que s’han incorporat al Cercle al primer trimestre del 2022:

 Quim Gutiérrez.
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1. Introducció

El 2021 es va intentar abarcar tot el que ens havíem proposat com a objectius; per la falta
de participació/implicació dels membres del cercle es va acabar atenent, bàsicament, les
xarxes socials ja que vam creure que era el puntal per assolir l’objectiu principal:
augmentar el nombre de sòcies de la cooperativa.
Per altra banda, vam intentar donar resposta a altres peticions de comunicació no
relacionades amb les xarxes com per exemple cartelleria, premsa, etc. La gran majoria van
ser ateses. Entrant al gener de 2022 vam decidir no seguir així, ja que sobresaturava i
desmotivava les membres actives del cercle.
Per aquests motius es va decidir dissoldre el Cercle de Comunicació que havia estat
funcionant fins a la data.
Actualment quedem 3 persones que ens responsabilitzem de la part de les xarxes socials
de La Feixa: Instagram, Twitter i Facebook i gestió del correu i, puntualment, cartelleria.

A 20 de gener de 2022 es passa una proposta a Coordinació i Benvinguda i Participació de
reorganització de funcions i tasques que fins al moment havia assumit el Cercle de
Comunicació. Segons aquesta, hi hauria 7 subcercles per fer tasques de comunicació:

1. Butlletí de notícies
2. Cartelleria
3. Disseny / Imatge corporativa
4. Màrqueting
5. Pàgina web
6. Premsa
7. Xarxes socials
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2. Funcions

Fins a 12 de gener de 2022, segueixen essent les mateixes de l’any anterior.
A partir d’aquesta data, s’assumeixen únicament les tasques relacionades amb xarxes
socials i cartelleria.

- Creació de continguts visuals per a xarxes, web, butlletí, marxandatge,
campanyes...

- Planificació i gestió de les xarxes socials: calendarització i generació de continguts
visuals i textuals.

- Calendarització
- Creació de continguts textuals i publicació
- Creació de continguts visuals
- Atenció a consultes via missatgeria de xarxes socials

- Gestió del correu electrònic: comunicacio@lafeixa.cat

- Vetllar per la correcta utilització de la marca corporativa de La Feixa.

4
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3. Memòria 2021

3.1. Objectius 2021

3.1.1. Incrementar difusió del projecte, créixer en seguidores a xarxes.

2020:
Audiència Newsletter: 247 sòcies (65% obertura última newsletter) i 359 no sòcies (47% obertura
última newsletter).
Seguidores a Xarxes: Twitter: 1040, IG: 773, Facebook: 422, Telegram: 153.
Publicacions a Xarxes: Twitter: 910, IG: 220.

3.1.2. Millorar funcionament intern del cercle.

3.1.3. Millorar funcionament amb la resta de cercles.

3.1.4. Ampliar els canals de comunicació.

2020:
6 aparicions en mitjans escrits: Surtirdecasa.cat, Coop Maresme, Capgros, Tot Mataró (2), Nexes, El
País.
9 aparicions en mitjans Audiovisuals: Mataró audiovisual (6), alacarta.cat, TV3 i radio Arenys.

3.1.5. Millorar feedback de sòcies i consumidores.

3.2. Accions realitzades 2021

3.2.1. - Audiència Newsletter: 628 persones (227 sòcies, 73 beneficiàries, 328 no
sòcies).
- Seguidores a xarxes:

Instagram: 2361 (a 30/03/2022). Respecte la memòria de 2020,
+1588.

Twitter: 1168  (a 30/03/2022). Respecte la memòria de 2020, +128.
Facebook: 489  (a 30/03/2022). Respecte la memòria de 2020, +67.
Canal de Telegram: 184  (a 30/03/2022). Respecte la memòria de

2020, +31.
- Número de publicacions a xarxes:

Instagram: 393 (a 30/03/2022). Respecte la memòria de 2020, +173.
Canal de Telegram: 107

3.2.2. Fins a gener de 2022, objectiu no assolit. Com a Subcercle de Xarxes
(gener 2022 en endavant)...
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3.2.3. En diverses assemblees es recorda a les representants dels cercles que el
Subcercle de Xarxes està obert a rebre contingut per comunicar. No es
genera cap canal específic per a aquest fi. Si algun cercle té res a
comunicar, sol fer servir el canal de comunicació personal.

3.2.4. No es crea cap nou canal de comunicació. Seguim mantenint un butlletí de
notícies (de periodicitat irregular), Twitter, Instagram, Facebook i Canal de
Telegram.

Aparicions a mitjans:
- 9 aparicions en mitjans escrits: CoopMaresme, Surt de casa, Tribuna

Maresme, Revista Iluro, Capgròs.
- 9 aparicions en mitjans audiovisuals: Tv3, Ona Maresme, Mataró

Audiovisual, Plataforma Alacarta.cat, Xarxanet, Economia Social de
la Generalitat de Catalunya.

3.2.5. S’intenta fent enquestes a les stories d’Instagram i proposant enviament de
fotografies a la bústia de correu. No s’aconsegueix que la gent interactui, o
molt poc. Sí que, de tant en tant, hi ha reaccions a les stories i als posts
d’instagram.
Els posts de twitter també tenen likes i retweets, tot i que poc significants, en
general.

3.3. Valoració

La sensació interna del cercle durant el 2021 és de no haver funcionat com a
cercle/equip i, en conseqüència, no haver assolit els objectius. Els que s’han assolit,
s’ha fet amb més responsabilitat que motivació.

Creiem que la decisió presa de dissoldre el cercle i quedar-nos només les sòcies
actives ha estat la millor solució per poder tornar a intentar tirar endavant el cercle..

Objectivament, a nivell de xifres (número de seguidores a xarxes, assistència als
actes, altes de sòcies…) la valoració és positiva.

Sembla que externament es valora positivament la feina feta durant el 2021.

3.4. Propostes de millora

Que cada persona del cercle tingui clara la seva funció i, sobretot, que la realitzi de
manera proactiva.
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4. Projecte 2022

4.1. Objectius 2022 -subcercle de xarxes-

4.1.1. Augmentar número de sòcies mitjançant, sobretot, xarxes. Des d’anunciar
tallers, xerrades, etc. que es puguin realitzar fins a simples crides de “fes-te
sòcia”, “col·labora”, etc.

4.1.2. Aconseguir que hi hagi menys baixes que de gener del 2021 a març del 2022
a través de diferents campanyes i promocions.

4.1.3. Generar cartelleria en general segons necessitats que vagin sorgint a la
Cooperativa. Cartelleria, també, per fer crides a la participació de tallers,
xerrades, concerts o el que faci falta.

4.1.4. Insistir a “Benvinguda i Participació” perquè es formin els subcercles de
comunicació esmentats a l’inici de la memòria.

4.1.5. Generar un canal de comunicació amb la resta de cercles per facilitar la
feina del nostre cercle i concentrar tota la informació en un sol lloc, evitant,
així la pèrdua d’informació/peticions.

4.2. Accions 2022
4.2.1. Dissenyar campanyes bàsiques/sèries per comunicar a xarxes.
4.2.2. Dissenyar campanyes bàsiques/sèries per comunicar a xarxes.
4.2.3. Dissenyar els cartells.
4.2.4. Donar suport en el que calgui per crear/fer néixer els subcercles del cercle

de comunicació esmentat abans i paral·lel al de xarxes.
4.2.5. Crear l’eina perquè els altres cercles ens puguin demanar el que volen

comunicar, de tal manera que estigui tot ben clar i no haguem de perseguir
a ningú.

4.3. Pressupost 2022

OBJECTIUS ACCIONS RELACIONADES IMPORT
APROX.

Material promocional 250
Vals per possibles promocions,
sortejos, concursos

150

TOTAL                       400,00 €

7



5. Annexos

● Documentació i materials elaborats (fullets, enquestes, programes, etc)

◦ cartell criteris Jubany

◦ mural rampa

● Dossier de seguiment (fotografies, vídeos, dossier de premsa, enregistraments,
etc)

No se n’ha fet.

● Llistat de membres, col·laboradores, etc.

◦ Núria Vaqué

◦ Arantxa Prat

◦ Mercè Marsal

● Recull de premsa (https://lafeixa.cat/category/recull-de-premsa/):

Mitjans escrits:

ENTREVISTA A COOP MARESME. 26/03/2021

ENTREVISTA A LA PLATAFORMA DIGITAL, SURTDECASA.CAT 14/04/2021

NOTÍCIA A LA TRIBUNA MARESME 16/04/21

REPORTATGE A LA REVISTA DIGITAL ILURO. 07/05/2021
(https://www.revistailuro.com/instants/la-feixa-transformant-el-consum-mataro-maresme/)

NOTÍCIA A LA WEB COOP57, “OMPLIR EL CARRET DE LA COMPRA DE FORMA CONSCIENT
I RESPONSABLE”. 17/05/21
(https://coop57.coop/ca/noticia/supermercats-cooperatius-omplir-el-carret-de-la-compra-de-forma-
conscient-i-responsable)

NOTÍCIA A LA REVISTA CAPGROS. 12/07/2021. Convocat el Pepa Maca, l'ajut a la creació de
cooperatives
(https://www.capgros.com/negoci/empreses-emprenedors/convocat-pepa-maca-ajut-creacio-coope
ratives_803618_102.html)
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NOTÍCIA A LA REVISTA CAPGROS. 14/10/2021 La Feixa surt al carrer amb una tarda d’activitats
(https://www.capgros.com/actualitat/quedem/feixa-surt-carrer-tarda-activitats_804458_102.html)

NOTÍCIA A LA REVISTA CAPGROS. 10/12/2021. Tot un dissabte de festa per celebrar un any de
La Feixa
(https://www.capgros.com/actualitat/quedem/tot-dissabte-festa-celebrar-any-feixa_805098_102.ht
ml)

NOTÍCIA A LA REVISTA CAPGROS. 13/12/2021. La Feixa: un projecte que transforma el consum
cada dia
(https://www.capgros.com/negoci/empreses-emprenedors/feixa-projecte-transforma-consum-cada-
dia_805115_102.html)

Mitjans audiovisuals:

REPORTATGE TV3. 23/03/2021

ENTREVISTA A ONA MARESME. 26/03/2021

REPORTATGE AL PROGRAMA MATARÓ AL DIA, DE MATARÓ AUDIOVISUAL 13/04/2021
(MINUT 19 APROX)

REPORTATGE AL PROGRAMA CONNECTICAT DE LA PLATAFORMA ALACARTA.CAT
13/04/2021 (MINUT 22 APROX)

NOTÍCIA A XARXANET 28/04/21

PODCAST D’ECONOMIA SOCIAL. 15/07/2021
(https://www.ivoox.com/podcast-podcast-d-8217-economia-social_sq_f11313032_1.html)

Valor Afegit, TV3, 24 de novembre de 2021. Valor Afegit - Un supermercat que funciona gràcies a
200 cooperativistes
(https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/valor-afegit-un-supermercat-que-funciona-gracies-a
-200-cooperativistes/video/6131207/)

Mataró Audiovisual. 11/12/2021. La Feixa fa un balanç positiu del seu primer any a Mataró
(https://mataroaudiovisual.cat/noticia/societat/la-feixa-fa-un-balan-positiu-del-seu-primer-any-matar
)

Mataró Al Dia, 18/01/2022
(https://mataroaudiovisual.alacarta.cat/mataro-al-dia/capitol/mataro_al_dia_18012022) del minut
13.49 a minut 18
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1. Introducció  
El cercle de Productes i Proveïdores s'encarrega de realitzar la recerca de productes i proveïdores 
que hauran d'omplir la Feixa. 
 
2. Funcions  
 
Tasques: 

• Definir els criteris de compra de proveïdores i productes i portar-les per aprovar a 
l’Assemblea General. 

• Recerca de noves proveïdores i productes. 
• Aprovació de nous productes i proveïdores. 
• Creació de nous productes i proveïdores a Odoo. 
• Visites i auditories a proveïdores. 
• Mantenir actualitzades les dades de contactes de proveïdors (Odoo). 
• Mantenir actualitzades les fitxes dels productes (Odoo). 
• Recull i manteniment de les fitxes tècniques de producte. 
• Recollir i avaluar suggerències de les sòcies (Limesurvey i paper). 
• Acompanyament i suport en promocionar els productes en col·laboració amb les 

treballadores de la botiga, el Cercle de Transformació i Cultura i el Cercle de Comunicació. 
• Gestionar el correu electrònic proveïdores@lafeixa.cat. 
• Coordinació amb la resta de cercles. 
• Tasques administratives del cercle. 
• Negociar les condicions comercials amb les proveïdores. 
• Elaboració i seguiment dels al·lèrgens dels productes a granel. 

 
 

3. Memòria 2021 
3.1. Objectius 2021 

1. Omplir de productes La Feixa. 
2. Establir feedback entre sòcies. 
3. Establir feedback entre proveïdores. 
4. Identificar les necessitats de les sòcies i clientes. 
5. Procediment de control d’estoc. 
6. Procediment de neteja i desinfecció. 
7. Pla de traçabilitat. 
8. Redistribució dels productes a la botiga. 
9. Donar suport en la realització de l’inventari de la botiga. 
10. Seleccionar noves proveïdores que ens permetin potenciar la no generació 

de residus a la botiga i entre la nostra clientela. 
3.2. Accions realitzades 2021 

1. Recerca de productes en col·laboració amb botiga per oferir una gamma més 



 

 
 

 

econòmica. 
2. Fer el contacte amb proveïdores.  
3. Avaluació de productes existents. 
4. Anàlisi de propostes de nous productes proposats per sòcies i clientes. 
5. Elaboració (pendent d’aprovació) del procediment de control d’estoc. 
6. Elaboració (pendent d’aprovació) del procediment de neteja i desinfecció. 
7. Elaboració (pendent d’aprovació) del procediment de selecció de productes i 

proveïdores.  
8. Redistribució dels productes de botiga. 
9. Acompanyament en la realització de l’inventari de botiga. 
10. Facilitació de la informació de productes i proveïdores a botiga.  
11. Ampliació de la gamma de granel per a reduir la generació de residus a la 

botiga i entre la clientela. 
12. Visites a proveïdores: no realitzada. 
13. Pla de traçabilitat: no realitzada. 

 
3.3. Valoració  
Malgrat no hem pogut cobrir totes les accions que ens proposàvem en el projecte 2021, 
n’hem realitzat d’altres en funció de la necessitat del moment.  
Valorem positivament haver assolit l’objectiu principal d’omplir la botiga amb productes i 
també focalitzant en els productes de gamma més econòmica. 
Malgrat era un dels cercles més nombrós en quant a participants, la gent ha anat plegant 
per falta de motivació i per cansament acumulat. Ens trobem actualment essent poques 
persones, cansades i poc motivades, i no donem a l’abast per a fer moltes de les tasques 
que se’ns han assignat. 
Volem agrair la participació i ajuda de botiga en la recerca de nous productes i proveïdores. 
 
3.4. Propostes de millora 
Necessitaríem ampliar el Cercle de Productes i Proveïdores per a poder seguir fent les 
tasques que tenim assignades i que ens havíem plantejat ja el curs passat de millorar: 

Seguir sistematitzant tots els processos del cercle i els relacionats amb altres cercles per tal de 
ser més àgils, eficaces i flexibles. 

• Definir millor responsabilitats i crear grups de treballs específics si és necessari. 
• Crear petits grups de treball amb altres cercles. 
• Seguir apostant per la coordinació i vincle amb botiga per treballar plegades. 

 
4. Projecte 2022 

4.1.Objectius 2022 
1. Ampliar membres del Cercle de Productes i Proveïdores. 
2. Fer recerca de plataformes de compres conjuntes i distribució conjunta.  
3. Seguir fent recerca de productes i proveïdores que segueixen complint els 



 

 
 

 

criteris. 
4. Aprovar els procediments que defineixen algunes de les tasques del nostre 

cercle. 
5. Continuar promovent la reutilització i el reciclatge dels envasos dels 

productes. 
6. Potenciar el consum d’aliments per davant dels productes.  
7. Potenciar el discurs polític al voltant del consum i producció. 

4.2. Accions 2022 
1. Ampliar gamma de granel. 
2. Estudiar en profunditat amb botiga la col·laboració amb TerraPagesa. 
3. Participació a la xarxa de la Coordinadora de Compres. 
4. Participació al projecte de la Revista de LaCoordi amb la Directa. 
5. Reduir els productes amb plàstic. 
6. Fer selecció de productes de forma acurada, disposant de tota la informació 

tècnica i posant més en valor que siguin aliments naturals i no productes 
processats. 

 
5. Annexos 
• Gràfiques de balanç d’incorporació de productes i proveïdores en relació al 2021. 
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1. Introducció 

El Cercle d’Economia és un cercle bàsicament operatiu i per tant, aporta la visió pragmàtica al 
projecte, recull les idees i necessitats i intenta de fer-les viables, en la seva basant econòmica. És 
un cercle que funciona de forma bastant independent de la resta de cercles, no així de la botiga, 
en la operativa del dia a dia (facturació, pagaments a proveïdors...) i que no admet gaire flexibilitat 
ja que ha d’estar molt al dia. 
Per a les decisions més estratègiques i de viabilitat, és on cal treballar colze a colze amb la resta 
de cercles. 
 

2. Funcions  

Ha estat format per sis persones durant el 2021 que han assumit les tasques administratives i 
comptables, delegant la part fiscal a la gestoria. 
A continuació us llistem les tasques més destacades del cercle: 
Relatives a les sòcies: 

• Control de pagaments capital social noves sòcies 
• Devolució capital social a les sòcies que es donen de baixa (si la tresoreria ho permet) 
• Gestió de les quotes trimestrals de les sòcies (Remeses bancàries AEB19.14) 

Relatives a les proveïdores: 
• Puntejar albarans amb les factures 
• Apunt de factures de a l’ERP 
• Pagament de factures de proveïdors (Remeses bancàries AEB34.14) 

Relatives a la comptabilitat: 
• Gestió tresoreria  
• pagaments nòmines, impostos... 
• control de comptes corrents, conciliació bancària 
• control de liquiditat 
• Interlocució amb la gestoria 

Altres: 
• Gestió del correu electrònic: economia@lafeixa.cat 
• Gestió de títols participatius (liquidacions anuals, reemborsament al venciment) 
• Elaboració d’informes trimestrals 
• Elaboració de l’estat de comptes anuals per a la memòria de l’Assemblea General 
• Elaboració pressupost anual per a l’Assemblea General 

3. Memòria 2021 

3.1. Objectius 2021 

• Millor control de la tresoreria i les inversions 
• Millorar la transparència envers les sòcies 
• Valorar la sol·licitud d’un compte de Crèdit de Coop57 
• Incrementar el número de sòcies i/o les compres de les sòcies, per augmentar la 

facturació. 
 



 

 
 

 

3.2. Accions realitzades 2021 

• Realització dels informes trimestrals amb informació de l’evolució econòmica 
• Al Juliol del 2021, veient l’evolució de les vendes vam creure que era imprescindible la 

sol·licitud d’un compte de crèdit per fer front a les necessitats de tresoreria de cara al 
desembre, ja que no hi hauria liquiditat suficient per fer front als pagaments. D’aquesta 
manera també ens oferia liquiditat de cara a ampliar la gama de productes i seguir fent 
millores a la botiga, com l’organització del emmagatzematge, tallers, xerrades... Coop57 
ens va concedir al desembre un compte de crèdit amb venciment juliol de 2022, per un 
import de 15.000 €. 

• Juntament amb altres cercles s’han dut a terme diferents accions per augmentar les 
vendes, com la introducció de la persona beneficiària de la sòcia i la campanya de tres 
mesos “Compra com si fossis sòcia” 

• Sol·licitud i obtenció de les subvencions de l’Ajuntament de Mataró “Aixequem persianes” i 
“COVID” per valor de 1500 i 798 € , respectivament. 

3.3. Valoració  

La valoració que fem d’aquest primer any de funcionament de la botiga, és positiva, tot i que ens 
hem quedat per sota de les vendes esperades. Hem pogut tirar endavant amb la ampliació de la 
gama dels diferents productes i preus, ampliat l’àrea de la venda de productes. 

3.4. Propostes de millora 

Respecte al 2020 i amb l’obertura de la botiga, és necessari ampliar les persones que formen el 
cercle, per tal de poder abastar totes les tasques que ens ocupen el dia a dia. Ja que és un cercle 
que no s’atura mai. Així com treballar més cohesionadament totes les persones que el formem i 
les treballadores de la botiga. 
 

4.  Projecte 2022 

4.1. Objectius 2022 

A nivell de Cercle: 
▪ Augmentar el nombre de persones del cercle, per als temes administratius. 
▪ Poder fer més anàlisi dels resultats obtinguts, fer propostes de millora i implementar-les. 
▪ Documentar processos i col·laborar amb Coopdevs per la millora dels mateixos a l’Odoo. 

A nivell econòmic: 
• Millorar la tresoreria de La Feixa i no dependre del compte de crèdit per: 

o pagar a les proveïdores. 
o fer el retorn del capital social a les baixes de sòcies. 

4.2. Accions 2022 

A nivell de Cercle: 
▪ Formació contínua d’Odoo a les persones que s’incorporin al cercle (tant interna com 

externa) 
▪ Reunions regulars  



 

 
 

 

• del cercle 
• amb la gestoria 
• amb botiga 

A nivell econòmic: 
▪ Pensar en campanyes de promoció de les vendes (amb la resta de cercles) per arribar 

a l’objectiu de vendes mensuals. 
▪ Presentar-nos a tots els Premis, Concursos i Subvencions, a que ens puguem acollir. 

 

5. Annexes 

Membres del cercle a durant el 2021 
 

• Carme Bertran 
• Carles Collado 
• Cristina Gil 
• Ignasi Gómez 
• Mireia Gomila 
• Núria de Sardi 
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1. Introducció 

El cercle jurídic està compost pel cercle pròpiament dit i pel subcercle de RR.HH i pel 
subcercle de Gestió de sòcies.  

Actualment, el cercle el conformem 3 persones: la Noemí Pelegrín, la Núria Ruíz i l’Aran 
Bonamusa.  

La nostra tasca es centra amb tot allò relacionat amb l’àmbit jurídic i de relació laboral amb 
les treballadores de la cooperativa, així com la gestió de les sòcies. 

Fem un mínim d’una reunió mensual presencial, de dues hores de durada 
aproximadament, on es debaten tots aquells temes que tenen a veure amb al CJ, així com 
demandes provinents del cercle de coordinació i d’altres cercles de la cooperativa. 

2. Funcions 

Les funcions del CJ són: 

• Acompanyar i assessorar en l’àmbit jurídic a la cooperativa. 
• Redacció de dictàmens jurídics a petició del cercle de coordinació. 
• Gestió altes i baixes i canvi de tipologia de sòcies. 
• Gestió en l’àmbit laboral de les treballadores. 
• Gestionar les pràctiques d’empreses o centres de formació a la cooperativa 
• Coordinació i supervisió laboral amb la gestoria «Facto».  
• Redacció i supervisió de textos legals, contractes i convenis de col·laboració. 
• Portar al dia els documents que cal presentar al registre de cooperatives: renovació de 

càrrecs, llibres de sòcies, llibres d’actes, canvi de domicili social. 
• Estudi de possibles subvencions. 
• Reclamació extrajudicial a possibles proveïdors. 
• Gestió del correu juridica@lafeixa.cat 
• Gestió del correu socies@lafeixa.cat  
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3. Memòria 2021 

3.1. Objectius 2020-21 
• Coordinació formació relativa a la prevenció de riscos laborals de les 

treballadores. 
• Gestió del registre horari, vacances i permisos, suplències i baixes de les 

treballadores. 

• Coordinació amb la gestoria laboral. 

• Finalitzar el document de reglament de règim intern (RRI) i presentació a l’AGO per 
a la seva aprovació . 

• Revisió de textos legals. 

• Redacció i supervisió de contractes i convenis de col·laboració. 

• Gestionar les altes i baixes de les sòcies. 

• Control i actualització dels impagaments de sòcies. 

• Establir un calendari anual amb totes aquelles actuacions, terminis i tràmits que cal 
fer. 

• Fer reunions periòdiques amb les treballadores per recollir inquietuds i acompanyar-
les en tot allò que necessitin. 

• Prendre acta de totes les reunions realitzades. 
 

3.2. Accions realitzades 2021 

 
Totes les llistades en els objectius que ens vam marcar. 

 
3.3. Valoració 

La valoració que fem les persones que formem aquest cercle és excel·lent, no 
obstant aquest any hem tingut més dificultats per trobar-nos i hem notat l’augment 

de tasques assignades al cercle, cosa que ha visibilitat la manca de 
col·laboradores. La presa de decisions sempre ha estat consensuada i sense cap 
conflicte. Ens considerem un cercle multidisciplinari on cadascuna de nosaltres pot 
donar el seu punt de vista amb plena llibertat. 

Mancances: Falta de temps per portar a terme totes les tasques a les que estem 



 

 
 

 

compromeses i manca d’alguna persona que vulgui col·laborar al cercle. 

3.4. Propostes de millora 
• Acompanyament més acurat de les necessitats de les treballadores. 
• Trobar una manera de gestionar millor el control d’hores per part de les 

treballadores. Opció a l’Odoo d’afegir un comentari perquè les treballadores els 
puguin introduir i que els del cercle puguem modificar les hores del comentari. 

4. Projecte 2022 

4.1. Objectius i accions 2022 

• Revisar i actualitzar el reglament de règim intern en cas de necessitat. 
• Preparar la convocatòria de l’Assemblea General de sòcies segons indiquen els 

Estatuts socials. 

• Portar al dia els documents que cal presentar al registre de cooperatives: renovació 
de càrrecs, llibres de sòcies, llibres d’actes, canvi de domicili social. 

• Estar atentes a possibles impugnacions. 

• Estudi de possibles subvencions. 

• Revisió de textos legals.  

• Reclamació extrajudicial a possibles proveïdors i sòcies. 

• Seguiment de les mesures en matèria de prevenció de riscos laborals. 

• Coordinació i formació relativa a la prevenció de riscos laborals de les 
treballadores. 

• Redacció i supervisió de contractes i/o convenis de col·laboració. 

• Gestió del registre horari, vacances i permisos, suplències i baixes de les 
treballadores. 

• Gestionar les pràctiques d’empreses o centres de formació a la cooperativa 

• Coordinació amb la gestoria laboral. 

5. Pressupost 2022 (no s’escau) 

6. Annexes 
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1. Introducció  
 

Als inicis de La Feixa, quan es va començar a pensar el model organitzatiu que valoràvem 
més adient pel projecte que anàvem a engegar, es va debatre i posteriorment resoldre que 
el model amb el qual ens sentíem més còmodes i identificades seria a través d’una 
organització i funcionament basada en Cercles.  

En aquest tipus d’organització - horitzontal i cooperativa-, la posada en comú, l’entesa i la 
presa de decisions són elements determinants en el seu desenvolupament. A grans trets i 
des d’una visió global de la societat on vivim, impera un model organitzatiu vertical en el que 
unes decideixen i altres compleixen, amb poques possibilitats d’opinar i decidir el què i el 
com, és a dir, de participar realment en el desenvolupament del projecte del qual formem 
part. En un projecte cooperatiu aquesta presa de decisions és col·lectiva, requereix 
participació, debat i, sobretot, arribar a trobar punts d’entesa entre totes les participants. 

A nivell pràctic, aquest model organitzatiu requereix motivació, implicació i compromís. A 
nivell humà, implica habilitats comunicatives, assertivitat, flexibilitat, aprenentatge mutu i, 
sobretot, tenir cura de nosaltres mateixes i entre nosaltres. A nivell quotidià, el dia a dia, les 
responsabilitats i les presses provoquen que sovint no trobem temps per a dedicar a aturar-
nos, escoltar-nos i atendre com ens sentim nosaltres mateixes i com se senten aquelles que 
ens envolten.  

Afortunadament, les cures dins les organitzacions és quelcom del que cada vegada se’n 
sent a parlar més. I és que el component humà és present en qualsevol tipus d’organització 
i/o projecte, sigui quina sigui la finalitat que persegueix. Les persones ens hem de sentir 
cuidades, respectades, valorades...hem de sentir que se’ns té en compte, que formem part 
activa del projecte al qual ens dediquem. Posar les cures al centre aporta molts beneficis: 
contribueix a que tot plegat funcioni millor; a que les relacions personals gaudeixin de bona 
salut; potencia l’aprenentatge, la creativitat, la innovació. Posant les cures al centre 
s’aconsegueix que es mantingui la il·lusió, motiva la participació i, sobretot, fomenta 
l’empatia i el recolzament mutu.  

Des de La Feixa partim de principis de cooperació en els quals cada persona és important i 
des dels quals cadascuna aportem una part de nosaltres mateixes, de coneixement i 
experiència. Aquesta visió permet que totes ens sentim escoltades, valorades i implicades. 
Fa que ens sentim part del projecte, que sentim que els fruits que recollim siguin resultat de 
les nostres pròpies accions, actituds i decisions. Endegar, desenvolupar i mantenir aquest 
model organitzatiu requereix, apart de l’aportació personal de cadascuna, l’atenció concreta 
d’un Cercle que es dediqui exclusivament a atendre aquesta vessant, que observi com ens 
sentim, com ens relacionem; que promogui posar en pràctica l’assertivitat, l’escolta activa, 
els estils comunicatius, etc.  I és en aquest punt on el Cercle de Cures ha pres més 



 

 
 

 

protagonisme durant aquest primer any. 

Així com l’any passat posàvem en rellevància el propòsit de fer veure la importància de les 
cures dins les organitzacions, aquest any 2021 ens vam proposar plasmar aquesta idea en 
fets reals, en actuacions que permetessin portar a terme aquest objectiu. En un moment en 
que La feixa ja comença a estar una mica més asentada,  també és el moment en que podem 
aturar-nos a mirar com ens relacionem dins dels cercles i entre cercles. 

 
 

2. Funcions  
 

El Cercle de Cures i Convivència l’hem conformat durant el 2021  Elda Planas, Cristina 
Collado,  Eva Bonamusa, amb la incorporació de Montse Badia des del mes d’Abril. 

 
Per tal de garantir la participació de les persones membres del Cercle de Cures a les 
assemblees de Coordinació, les reunions de Cures han passat a ser quinzenals, amb el 
benentès que podran ser setmanalment, si és necessari.  
 

- Treballar des de la formació i la prevenció, compartint coneixement per a ser més 
proactives en relació a tenir-nos cura en les dinàmiques assemblearies, la 
convivència respectuosa i la gestió dels conflictes dins la cultura organitzativa 
horitzontal i democràtica. 

- Col·laborar de forma transversal amb la resta de cercles i grups de la cooperativa, 
aportant la mirada transformadora sobre les cures, la convivència i la gestió dels 
conflictes. 

- Acompanyar i assessorar a la cooperativa en qüestions de feminisme, igualtat i 
inclusió. 

 
3. Memòria 2021 

 
3.1. Objectius 2021 

 
3.1.1. Acompanyar a la Feixa a ser una eina transformadora en el marc de les relacions de 

poder, posant atenció en que sigui un espai igualitari, horitzontal, on no es discrimina a 
cap persona per raons de sexe, gènere, ètnia, ni classe social, i per tant lliure de 
comportaments abusius i violències masclistes, homòlogues o xenòfobes. 
 

3.1.2. Transmetre una visió positiva i transformadora del conflicte, com un procés natural, 
necessari i potencialment positiu per al desenvolupament de les persones i grups. 
 



 

 
 

 

3.1.3.  Establir en el funcionament quotidià de La Feixa, espais d’escolta per al diagnòstic 
de les necessitats  i gestió  de conflictes interpersonals, difícils d’abordar en sistemes 
organitzatius amb sobrecàrrega. 
 

3.2. Accions realitzades 2021 

3.2.1. Elaboració  d’un circuit intern de Cures i Convivència, que s’afegeix al Reglament de 
Règim Intern. 

3.2.2. Revisió, valoració i adscripció del protocol per a la prevenció,  detecció i abordatge 
de l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió de gènere, o de 
preferencia sexual de la Xarxa de l’Economia Social (XES) 
 

3.2.3. Organització d’ “Aturades per tenir-nos cura” com a mecanisme preventiu de  
drenatge i atenció de malentesos, sobrecàrrega o estrès.  
 

CERCLE DATA PERSONES 

Productes 24/02/21 7 

Coordinació 11/03/21 7 

Coordinació + Productes 06/04/21 12 

Benvinguda i Participació 03/11/21 5 

Tecnologia 17/11/21 4 

Economia 09/12/21 6 

 
3.3. Valoració  

 
- Es valoren molt positivament les aturades, tant per part de les sòcies que formen els 

cercles com per part del mateix Cercle de  Cures. 
- Les sòcies implicades del Cercle han continuat participant de manera rotativa a les 

assemblees de Coordinació, per garantir l’òptima conciliació de les vides personals i 
laborals amb la implicació activa dins el projecte de la Feixa, i d’aquesta manera tenir 
cura de les energies i recursos personals necessaris per al projecte. 

 
3.4. Propostes de millora 

 
- Crear un full de seguiment de les accions de l’any per a facilitar la presa de decisions 



 

 
 

 

i la planificació de cara a les accions de l’any següent. 
 

4.  Projecte 2022 

4.1. Objectius 2022 
 

4.1.1. Transmetre una visió positiva i transformadora del conflicte, com un procés natural, 
necessari i potencialment positiu per al desenvolupament de les persones i grups. 
 

4.1.2. Mantenir les “Aturades per les cures” com espais d’escolta per al diagnòstic de les 
necessitats  i gestió  de conflictes interpersonals. 
 

4.1.3. Organitzar el comitè especial per l’abordatge de situacions d’assetjament sexual, per 
raó de gènere, identitat i expressió de gènere, o de preferència sexual, vinculat al 
Protocol de la XES 

 
4.2. Accions 2022 

4.2.1. Organització de Tallers i píndoles formatives fruit de la valoració  de necessitats que 
sorgeixen de les diferents “Aturades”. 

4.2.2. Realitzar “Aturades per les cures” amb els cercles que encara no les han fet. 

4.2.3. Crida per conformar el Comitè Protocol XES. 

4.2.4. Configuració del Comitè protocol de la XES. 

 

 

 

4.3. Pressupost 2022 (només si s’escau) 
 

OBJECTIUS ACCIONS RELACIONADES 
PRESSUPOST 
 APROX. 

Transmetre una visió positiva i 
optimista del conflicte, com un procés 
natural, necessari i potencialment 
positiu per al desenvolupament de 

Organitzar i portar a terme píndoles 
formatives, tallers, trobades o 
dinàmiques  

150,00€ 
 



 

 
 

 

les persones i grups. 
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	3.2.2. Revisió, valoració i adscripció del protocol per a la prevenció,  detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió de gènere, o de preferencia sexual de la Xarxa de l’Economia Social (XES)
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	4.1.1. Transmetre una visió positiva i transformadora del conflicte, com un procés natural, necessari i potencialment positiu per al desenvolupament de les persones i grups.
	4.1.2. Mantenir les “Aturades per les cures” com espais d’escolta per al diagnòstic de les necessitats  i gestió  de conflictes interpersonals.
	4.1.3. Organitzar el comitè especial per l’abordatge de situacions d’assetjament sexual, per raó de gènere, identitat i expressió de gènere, o de preferència sexual, vinculat al Protocol de la XES
	4.2. Accions 2022
	4.2.1. Organització de Tallers i píndoles formatives fruit de la valoració  de necessitats que sorgeixen de les diferents “Aturades”.
	4.2.2. Realitzar “Aturades per les cures” amb els cercles que encara no les han fet.
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	4.2.4. Configuració del Comitè protocol de la XES.
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	1.  Introducció
	El cercle jurídic està compost pel cercle pròpiament dit i pel subcercle de RR.HH i pel subcercle de Gestió de sòcies.
	Actualment, el cercle el conformem 3 persones: la Noemí Pelegrín, la Núria Ruíz i l’Aran Bonamusa.
	La nostra tasca es centra amb tot allò relacionat amb l’àmbit jurídic i de relació laboral amb les treballadores de la cooperativa, així com la gestió de les sòcies.
	Fem un mínim d’una reunió mensual presencial, de dues hores de durada aproximadament, on es debaten tots aquells temes que tenen a veure amb al CJ, així com demandes provinents del cercle de coordinació i d’altres cercles de la cooperativa.
	2. Funcions
	Les funcions del CJ són:
	3. Memòria 2021
	3.1. Objectius 2020-21
	 Coordinació formació relativa a la prevenció de riscos laborals de les treballadores.
	 Gestió del registre horari, vacances i permisos, suplències i baixes de les treballadores.
	 Coordinació amb la gestoria laboral.
	 Finalitzar el document de reglament de règim intern (RRI) i presentació a l’AGO per a la seva aprovació .
	 Revisió de textos legals.
	 Redacció i supervisió de contractes i convenis de col laboració.
	 Gestionar les altes i baixes de les sòcies.
	 Control i actualització dels impagaments de sòcies.
	 Establir un calendari anual amb totes aquelles actuacions, terminis i tràmits que cal fer.
	 Fer reunions periòdiques amb les treballadores per recollir inquietuds i acompanyar-les en tot allò que necessitin.
	 Prendre acta de totes les reunions realitzades.
	3.2. Accions realitzades 2021
	Totes les llistades en els objectius que ens vam marcar.
	3.3. Valoració
	La valoració que fem les persones que formem aquest cercle és excel lent, no obstant aquest any hem tingut més dificultats per trobar-nos i hem notat l’augment de tasques assignades al cercle, cosa que ha visibilitat la manca de col laboradores. La pr...
	Mancances: Falta de temps per portar a terme totes les tasques a les que estem compromeses i manca d’alguna persona que vulgui col laborar al cercle.
	3.4. Propostes de millora
	 Acompanyament més acurat de les necessitats de les treballadores.
	 Trobar una manera de gestionar millor el control d’hores per part de les treballadores. Opció a l’Odoo d’afegir un comentari perquè les treballadores els puguin introduir i que els del cercle puguem modificar les hores del comentari.
	4. Projecte 2022
	4.1. Objectius i accions 2022
	 Revisar i actualitzar el reglament de règim intern en cas de necessitat.
	 Preparar la convocatòria de l’Assemblea General de sòcies segons indiquen els Estatuts socials.
	 Portar al dia els documents que cal presentar al registre de cooperatives: renovació de càrrecs, llibres de sòcies, llibres d’actes, canvi de domicili social.
	 Estar atentes a possibles impugnacions.
	 Estudi de possibles subvencions.
	 Revisió de textos legals.
	 Reclamació extrajudicial a possibles proveïdors i sòcies.
	 Seguiment de les mesures en matèria de prevenció de riscos laborals.
	 Coordinació i formació relativa a la prevenció de riscos laborals de les treballadores.
	 Redacció i supervisió de contractes i/o convenis de col laboració.
	 Gestió del registre horari, vacances i permisos, suplències i baixes de les treballadores.
	 Gestionar les pràctiques d’empreses o centres de formació a la cooperativa
	 Coordinació amb la gestoria laboral.
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