Entrevista a la Comissió d’economia de l’ACO

“En un context de crisi, la
militància està fent un esforç
titànic per mantenir les
cotitzacions”
En quina situació està
l’economia del
moviment?
Amb la crisi, hi ha una
situació d’incertesa.
Ara per ara, l’economia
del moviment no és
preocupant, però no
ens podem despistar
ni ser autocomplaents.
Segons la Carta
Econòmica, tenim un
objectiu que és el de
l’autofinançament que
s’ha anat complint
però que amb els nous
reptes en els propers
anys només ho
aconseguirem si
s’incrementen les
cotitzacions
o
a c o n s e g u i n t
subvencions. Tots dos
aspectes
prou
complicats amb la crisi
que estem patint.
Quins són els objectius
principals que us
plantegeu des de la
comissió per aquest
curs?
Portar endavant el repte
del Pla de Comunicació i
el de l’autofinançament.
Difusió de l’economia
(els números) de l’ACO
a la militància.
Fer pedagogia sobre
l’Economia i a través

dels
espais
de
comunicació de l’ACO,
fer-la més present a tots
els militants.
Creieu que la cotització
és un tema prou
treballat per la
militància? De quina
manera es podria
aprofundir-hi tant
personalment com en
grup?
La qüestió de la
cotització és un tema
recurrent, que tothom
ha sentit parlar i ha
treballat.
Però
considerem que en els
equips s’ha d’aprofundir

En	
  els	
  equips	
  s’ha	
  
d’aprofundir	
  més	
  en	
  
l’economia.	
  La	
  millor	
  
manera	
  és	
  despullar-‐se,	
  
dir-‐ho	
  tot
molt més del que es fa i
amb més detall.
La millor manera és
DESPULLAR-SE, dir-ho
tot, en el grup. Creiem
que és d’aquesta
manera com s’aprèn,
compartint amb la resta
els imports, els
conceptes
dels
ingressos i les despeses.

Els grups i els militants
ens hem de desprendre
de la vergonya, de
l’enveja dels altres per si
guanyen més o menys o
gasten poc o massa. Si
no es fa una Revisió de
Vida d’Economia com
cal no avançarem en la
nostra economia.
Per tant s’ha de fer la
RdV d’Economia tal i
com l’any passat vam
proposar (aquí us
l ’e n l l a ce m ) . D e s p r é s
cadascú ha de fer el que
la seva consciència li
dicti.
Una curiositat, sabeu
que un 25% dels
militants aporta gairebé
el
50%
de
les
cotitzacions?

costos fixos...) i
d’ingressos en relació a
altres moviments?
La veritat sigui dita, ho
desconeixem. No volem
semblar que anem de
sobrats, però ens
importa? Ens expliquem.
Tenim tres treballadores
(la Coordinadora, Cèlia
a jornada sencera,
la
Secretaria, Marilia a un
75% de la jornada i
enguany en Joan
Andreu a mitja jornada).
Podem estar contents
de la feina que realitzen
i de poder facilitar un
sou digne, encara que
segurament insuficient
per la dedicació que
tenen.

que això sigui possible.
Fins el 2013, les
cotitzacions s’han
mantingut, com es pot
veure en la informació
d e l t r í p t i c q u e va m
enviar l’any passat.

En el pressupost ja hi ha
entrades
de
subvencions públiques.
Això compromet la
nostra independència?
En absolut. Les
subvencions que
actualment rebem (fa
només un any), no
comprometen la nostra
independència. Però per
evitar aquest escenari,
el
millor
és
l’autofinançament. Ara
bé,
mentre
l’autofinançament
complert no arriba no
s’ha de desaprofitar
aquests recursos si es
p o d e n a c o n s e g u i r.
Indicar que les
subvencions que s’han
demanat han estat
sempre per projectes o
trobades concretes.

Com estem de despeses
(treballadors retribuïts,

El govern de l’Estat ha
reformat la legislació

Estan influint la
precarització laboral i
les pensions ajustades
en les cotitzacions de la
militància?
Segur que sí, però la
militància està fent un
esforç titànic per
mantenir
les
cotitzacions, sempre
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sobre la desgravació
fiscal de les donacions.
Co m e n s a fe c t a a l s
militants?
Als militants ens afecta
si fem la Declaració de
Re n d a i e n a q u e st a
afegim la cotització que
hem realitzat a l’ACO.
Però
aquesta
desgravació (sobre la
cotització realitzada a
l’ACO) només la podem
realitzar si abans s’ha
facilitat a la Secretaria
còpia del DNI i se li ha
d i t q u e e s vo l q u e
s’informi a Hisenda de la
nostra cotització.
Per tant el primer és
facilitar la informació a
la Secretaria.
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Després quan es fa la
declaració, en termes
generals, s’ha passat
d’una desgravació del
25% en el 2014 a una del
50% en el 2015 i del 75%
en el 2016, per totes
aquelles cotitzacions
anuals de fins a 150€.

Per cotitzacions
superiors (quasi el 50%
actuals), s’afegeix, en
general un 32,5% en el
2015 i el 37,5% en el
2016 per l’excés dels
p r i m e r s 1 5 0€ d e
cotització. Aquí podeu
ampliar la informació.
D’acord amb l’actual
e co n o m i a , e n q u i n a
situació veieu l’ACO en
els propers cinc anys?
Predir el futur és
complex, ja que si ho
poguéssim
fer
segurament no estaríem
en aquesta comissió....

Els	
  consiliaris	
  fan	
  una	
  
tasca	
  ingent	
  en	
  els	
  grups	
  i	
  
en	
  el	
  sosteniment	
  del	
  
moviment

Però bromes a
banda,
la
situació no es
presenta molt
positiva.
Amb la crisi
econòmica i
també social,
enguany ja
s’està produint
una baixada de
cotitzacions
per baixes del
moviment,
encara que per
ara no és
preocupant.
També volem
fer
un
reconeixement
a la funció dels
consiliaris, que
fan una tasca
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ingent en els grups i en
el sosteniment del
moviment, així com la
de tots els militants.
I com es sol dir, tots els
mals no duren 100
a nys ! ! ! S i n ce ra m e n t ,
d’aquí a cinc anys
encara tindrem ACO!!!
En el pressupost, l’ACO
reserva un percentatge
per fer un donatiu
solidari. Expliqueu-nos
com funciona això.
Segons la Carta
E co n ò m i c a , s ’ h a d e
vetllar per l’aspecte
solidari del moviment.
Per aquest motiu
existeix una partida de

donatiu solidari que es
d e s t i n a c a d a a ny a
algun projecte associat
o amb vincles amb els
militants del moviment,
encara que no sempre.
La Carta Econòmica
indica un mínim del
0,7% del pressupost. Fa
anys aquest donatiu
solidari està al voltant
dels 1.000€, és a dir l’1%
del pressupost.

