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Proposta d’actuació davant de diverses 

activitats de caire polític i/o ideològic 
 

 

 
 

 
Durant aquest any i mig de vida de la cooperativa, els cercles de gestió de La Feixa ens hem 
trobat en diferents situacions on se’ns ha plantejat la participació en actes i esdeveniments 
vinculats a temes socials i/o de caire polític.  
Des de la darrera Assemblea General de sòcies tenim pendent definir quin és el posicionament 
de la cooperativa en relació a aquestes situacions. Per tal de poder ser actives i donar-hi una 
resposta quan se'ns tornin a plantejar situacions semblants, necessitem consensuar amb totes 
les sòcies quin ha de ser el nostre posicionament en aquests casos. 
  
El gruix dels casos els podem classificar en quatre grans blocs: 
  

1. Participació i difusió d’activitats i actes generats per altres cooperatives. L'exemple, 
aquí, seria: una cooperativa de la ciutat munta un acte. Podem difondre’l a través de les 
xarxes socials de La Feixa i/o donar-hi suport com a cooperativa? 

2. Participació en actes promoguts per partits polítics o bé d’organitzacions de la societat 
civil, relacionats amb el consum responsable.  

3. Posicionament de la cooperativa pel que fa a diades i problemes socials rellevants, tals 
com: 8 de març, 1 de maig, feminisme, racisme, homofòbia, etc. 

4. Possibilitat de participació de càrrecs polítics electes en els òrgans de gestió de la 
cooperativa. Per exemple, el regidor de Promoció Econòmica treu uns premis i 
subvencions a la ciutat. Aquest regidor és sòcia de la cooperativa i forma part d’un dels 
cercles de gestió de la cooperativa. La cooperativa es vol presentar a aquests premis. 
Aquesta situació fictícia es podria haver donat en la realitat.  

  
Amb aquesta finalitat el dia 1 d’abril es va fer un debat obert en què van participar una dotzena 
de sòcies. 
 
A continuació presentem les conclusions d’aquest debat que el cercle de Coordinació porta a 
l’assemblea general perquè es puguin votar. 
 
  

Justificació: 
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1. Participació i difusió d’activitats i actes generats per altres cooperatives. 
 
En cas d’actes convocats per cooperatives afins (caldria determinar quines són amb una llista 
viva) que comparteixin els mateixos valors que La Feixa, el Cercle de Coordinació podrà decidir 
sense consultar a les sòcies de participar o col·laborar en les seves activitats, sempre i quan 
aquestes cooperatives es basin en els valors fundacionals de La Feixa i els respectin. 

En cas que se’ns plantegi de col·laborar o donar suport a un acte o activitat d’una cooperativa 
que no estigui a la llista anterior, se seguiria el següent procediment: 

- Cercar els valors de l’altra cooperativa i decidir si són prou coincidents amb els de La 
Feixa. En cas que fos clarament un sí, el Cercle de Coordinació podria decidir de 
col·laborar-hi. En cas de dubte es passaria al segon supòsit 

- Si el Cercle de Coordinació no ho veu prou clar, es faria una consulta telemàtica a les 
sòcies de La Feixa perquè fossin totes les sòcies les que votessin quin hauria de ser el 
posicionament de la cooperativa en relació a la proposta feta. 

 

2. Participació en actes promoguts per partits polítics o bé d’organitzacions de la societat 
civil, relacionats amb el consum responsable.  

 
En cas d’actes promoguts per partits polítics o entitats de la societat civil de caire eminentment 
polític, es faria una consulta a les sòcies per determinar si la cooperativa hi hauria de participar 
o no. 

 

3. Posicionament de la cooperativa pel que fa a diades i problemes socials rellevants, tals 
com: 8 de març, 1 de maig, feminisme, racisme, homofòbia, etc. 

 
En aquest cas es promouria una consulta telemàtica  a les sòcies per determinar si la 
cooperativa s’hi hauria d’adherir o no. 

 

4. Possibilitat de participació de càrrecs polítics electes en els òrgans de gestió de la 
cooperativa. 

 
El cercle de Coordinació, com a consell rector de La Feixa, es reserva el dret d’instar les sòcies 
que tinguin poder de decisió en organismes públics, cooperatives o empreses que puguin ser 
afavorides per decisions que es prenguin als cercles de La Feixa, tant si són proveïdores, 
productores, càrrecs polítics o càrrecs públics, a no participar en els cercles de gestió de La 
Feixa en què, per les decisions que s’hi puguin prendre,  puguin generar conflictes d’interessos. 
 

Proposta: 


