RETORN SOCIAL – LA CRIDA 2016
DOCUMENT DE JUSTIFICACIÓ

Introducció: Dades de l’entitat
El Teixit de la Terra, NIF F64186489, està constituïda legalment com a Cooperativa de
consum responsable des del 2006. Encara que funcionament assembleari i amb una
organització interna en comissions, l’estructura legal està constituïda per un president, un
secretari‐tresorer.
Israel Estopà Mata: president
Jordi López Mas: secretari
Seu social: Comte Jofre, 24, 08201, Sabadell
El Teixit de la Terra és el col∙lectiu de consum responsable més antic de la ciutat, iniciada
ara ja fa 14 anys a partir de l’interès per promoure iniciatives d’activisme social vers al
consum ecològic i de proximitat, sense intermediaris i amb la intenció d’afavorir l’activitat
dels productors ecològics de proximitat, així com la seva migració de la producció de
convencional a ecològica.
Al llarg dels seus anys de recorregut, el Teixit de la Terra ha passat per períodes de
creixement, amb més de 100 famílies implicades, i d’altres, com l’actual, de revisió i
manteniment de les línies de desenvolupament, amb una massa social molt més reduïda,
entorn a les 40 famílies distribuïdes en dos locals a la ciutat.
Paral∙lelament i des de fa poc més de 2 anys i mig, el Teixit de la Terra forma part del
col∙lectiu d’entitats La Quartera, un espai de participació popular, autoorganitzat i
gestionat des de la pròpia població, al servei de les entitats i persones amb l’objectiu de
ser una eina de transformació social i de construcció de contrapoder popular des de la
base.
Antecedents
El Teixit de la Terra va sol∙licitar un ajut per valor de 500€ a la convocatòria 2016 del
Retorn Social de la Crida, al qual se li va assignar la totalitat de l'import sol∙licitat.
Fitxa resum del projecte i pressupost sol∙licitat
A.‐ INVERSIÓ EN LA RENOVACIÓ DEL MODEL DE DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES
Des de 2016 el Teixit de la Terra ha creat una plataforma online que permet als socis poder
disposar del servei de comanda de productes per internet, i millorar la comunicació amb
els productors que serveixen la cooperativa. Al mateix temps aquesta plataforma serveix
per mantenir els socis informats de les diferents campanyes i accions que es duen a terme
en el món del consum responsable, així com donar a conèixer el projecte a la ciutadania.
El nou model requereix d'una actualització del sistema informàtic:
‐ Adquisició d'un portàtil: 300€
‐ Compra d'un domini: 50€

B.‐ INVERSIÓ EN CAMPANYES DE DIFUSIÓ
Els materials de difusió
‐
‐

Disseny i edició de 500 nous tríptics informatius del projecte del Teixit de la Terra 120€
Disseny i edició de 100 cartells de difusió 30€

TOTAL DESPESA A+B: 500€.
ACCIONS REALITZADES
A.‐ INVERSIÓ EN LA RENOVACIÓ DEL MODEL DE DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES
Durant el 2016 s'ha implementat definitivament el model de botiga online destinada a que
socis i sòcies puguin realitzar les seves comandes per internet.
La compra d'un ordinador portàtil ha facilitat la gestió de les comandes ja que 'ordinador
que disposava el local de La Quartera no suportava el software necessari i no podia
funcionar via wifi.
S'ha descartat la compra d'un domini tal i com estava pressupostat perquè la millora en la
velocitat de navegació no era significativa, com es pensava inicialment.
B.‐ INVERSIÓ EN CAMPANYES DE DIFUSIÓ
S'ha dissenyat i editat un nou tríptic en format flyer del qual s'han fet dues tandes
d'impressions, de 100 i 500 flyers cadascuna.
S'ha dissenyat un nou cartell del Teixit de la Terra i s'han imprès un total de 65 cartells en
fomats A4 i A3.
DESPESA REAL DE A + B. (veure Annex amb Factures)

Concepte

Import

Ordinador portàtil
100 Flyers "Teixit de la Terra"
500 Flyers "Teixit de la Terra"
30 Cartells "Teixit de la Terra"
35 cartells "Teixit de la Terra"
TOTAL
IMPORT SOL∙LICITAT
DIFERÈNCIA

217,00 €
19,27 €
124,76 €
361,03 €
500,00 €
‐138,97 €

Conclusió
Es consideren els objectius exposats a la memòria de sol∙licitud, havent realitzat una
despesa menor a l'esperada, amb un import de 138,97€ no assignat a cap despesa.
El Teixit de la Terra renuncia a aquest import en les condicions que siguin especificades per
la Crida, ja sigui a través d'un reemborsament de l'import o, en cas que se li sigui concedit
l'ajut que es sol∙licita per l'any 2017, reassignant aquest mateix import a càrrec.
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