cafèambllet.com

informe econòmic

així hem invertit
els diners que ens
hAS confiat
Sense subvencions, sense publicitat de
la banca i sense publicitat institucional. Així funciona el cafèambllet i per
això, cada euro aportat pels nostres
mecenes és fonamental. A continuació
et desglossem euro a euro com hem
gastat els diners que ens has confiat.
Veuràs que, a banda dels excels, pots
accedir als documents primaris per a
que puguis comprovar per tu mateix
tots els moviments de diners.
L’estat de comptes que et presentem
a continuació recull les despeses efectuades durant la producció de les primeres tres edicions del cafèambllet.
Quan el procés de distribució de la
quarta edició hagi acabat (a finals de
setembre) t’oferirem l’estat de comptes final. Aquest informe inclou 4 apartats principals:
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QUI HI HA DARRERE cafèambllet?
Informe econòmic personal sobre els impulsors de
l’Associació cafèambllet.

La comptabilitat al detall

Tota la informació comptable a dia 1 de setembre

Accés directe a la informació
Consulta directament l’extracte de tots els moviments
del compte de l’Associació cafèambllet.

nòmina per nòmina
Consulta directament totes les nòmines pagades per
l’Associació cafèambllet.
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QUI HI HA DARRERE cafèambllet?
Informe econòmic personal sobre els impulsors de l’Associació cafèambllet.

“Si hi ha alguna cosa de la qual els mitjans de comunicació informen poc
és precisament d’ells mateixos: de qui són els seus amos, a quines altres
indústries participen, quins bancs els presten diners, quant cobren els
seus directius....” Traficantes de información (Pascual Serrano)

La manca d’informació sobre qui hi ha darrere els mitjans no és casual i en moltes ocasions condiciona allò
que els mitjans expliquen. Si el principal accionista d’un
diari té empreses que defrauden a hisenda, el més normal és que el frau fiscal no sigui una de les seves prioritats informatives. Si el propietari d’un diari és vicepresident d’una entitat financera que desnona, això es
notarà en com explica el que fa la PAH. Si els propietaris
d’un diari tenen les seves fortunes amagades a SICAV’s
el més normal és que el diari no denunciï l’estafa a la
ciutadania que suposen les SICAV.
Les persones que impulsem el cafèambllet treballem per
a que el mitjà superi les lògiques de propietat i empresarials on uns pocs prenen les decisions. Malgrat això
–i de moment– és inevitable que el pes de les decisions
econòmiques i editorials recaiguin en els seus impulsors.

Seguirem treballant per a aprofundir en l’organització
col·lectiva i democràtica del mitjà, però mentre fem
aquest camí, exposem la informació econòmica de les
persones que l’impulsem actualment: la Marta Sibina i
Camps i l’Albano Dante Fachin Pozzi.
Lluny de l’exhibicionisme o afany de protagonisme,
creiem que l’exercici de la funció d’informar i gestionar un mitjà de comunicació porta implícita l’obligació
d’explicar qui és l’emissor, quins són els seus interessos
i la seva situació personal. Esperem que la informació us
sigui útil.

Propietats i deutes
> La Marta Sibina i l’Albano Dante Fachin som parella i compartim amb dos menors una vivenda de
lloguer amb un cost mensual de 500€. Cap dels dos
tenim propietats immobiliàries. A nivell familiar,
els nostres pares tenen com a úniques propietats
immobiliàries les cases on hi viuen.
> Tenim dos vehicles: una furgoneta Volkswaguen
Caddy de l’any 2006 acabada de pagar al 2012.
L’altre, una furgoneta Fiat Scudo per la qual paguem una quota mensual 277€ fins al 2020. El
banc que ens va concedir el prèstec per comprar
la furgoneta és Triodos Bank.
> Mensualment paguem 227€ d’un prèstec de

l’Institut de Crèdit Oficial demanat al 2009 per
l’empresa Noupaper Editors S.L., qui va editar la
revista des del 2004 fins al 2014, quan va tancar la
seva edició local. Queden pendents prop de 8.000€.
(Tots aquests pagaments són de caire personal i en
cap cas recauen a l’Associació cafèambllet)
> Cap dels dos disposem de dipòsits o accions.
L’any 1996 la Marta va contractar un pla de pensions amb La Caixa. Al 2002 va deixar de fer ingressos per motius idelògics tenint en compte la
naturalesa d’aquests plans de pensions, explicada
amb claredat en aquest artícle del seminari Taifa
Actualment disposa de 1.700€ dels que no podrà
disposar fins d’aquí a 25 anys.
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Ingressos actuals
Actualment la Marta treballa a mitja jornada com
a infermera quirúrgica a un hospital públic amb
un sou mensual mitjà de 900€. Durant els últims
6 mesos ha fet tasques de gestió, distribució i producció a l’Associació cafèambllet, per la qual cosa
ha rebut un promig de 337€ mensuals.
Fins al tancament de Noupaper Editors S.L. la nòmina d’Albano era de 500€ mensuals. Al llarg de
2013 les vendes del llibre “Artur Mas: on són els
meus diners” van produir un ingrés promig extra
de 330€ mensuals. El llibre ja està esgotat i no ge-

nera cap ingrés.
Actualment els únics ingressos d’Albano provenen exclussivament de la nòmina que cobra de
l’Associació cafèambllet, una mitjana de 473€ al
mes. Així, durant els últims 6 mesos, els ingressos
prmig de Marta i Albano han estat de 1.710€ mensuals (inclós el sou d’infermera de la Marta)
Totes les nòmines cobrades per Albano i Marta de
l’Associació cafèambllet es poden veure a l’apartat
“Nòmines” més avall on es detallen els imports cobrats per totes les persones que han participat al
projecte així com les feines desenvolupades.

Treballs anteriors
> Des de l’any 1995 la Marta excerceix com a
infermera a la sanitat pública a l’especialitat de
quirúrgica. L’Albano des de 2004 es dedica al periodisme, havent treballat abans a l’hosteleria i
com a portalliteres a l’hospital de Blanes.
> Entre 2004 i 2013 som propietaris de Noupaper
Editors S.L., editora de l’edició local de la revista cafèambllet, que s’ha deixat d’editar a principis de 2014. Actualment l’empresa està inactiva.
Aquesta revista tenia com a font de finançament
la publicitat, sobretot, de comerços locals de la
comarca de La Selva i l’Alt Maresme. De bon principi vam decidir no publicar anuncis de prostitució. Al 2012 es va decidir deixar d’acceptar la
poca publicitat d’entitats bancàries, empreses
relacionades i partits polítics que rebiem. Les
denúncies de la PAH, els rescats financers amb

diners públics i els escàndols de les caixes ens
van fer veure que publicitar aquestes entitats
era una contradicció. Una presa de consciència
que –vista des d’avui– arriba més tard del que ho
hauria d’haver fet.
>Pel que fa a les subvencions, el cafèambllet va
rebre entre els anys 2009 i 2011 les subvencions
que concedeix la Generalitat per edició i projectes
en català. Creiem en les subvencions públiques
com a forma de no deixar únicament en mans del
mercat la producció periodística i cultural. Malgrat això, l’ús que actualment es fa d’aquestes
subvencions –que afavoreixen als grans grups
privats de comunicació i menystenen els projectes periodístics independents– perverteixen la
seva raó de ser. Per això, des de l’any 2011 la revista cafèambllet va renunciar a les subvencions
que li corresponien per editar en català.

La informació, o la paguem entre tots, o la paga La Caixa.

cafèambllet no accepta subvencions, ni publicitat de bancs, empreses relacionades,
publicitat de partits polítics ni publicitat institucional. Per poder seguir publicant el que
amaguen els diaris propietat de la banca, et necessitem. Per cada subscripció podrem
produir, imprimir i repartir 75 exemplars. T’hi apuntes?

Fes click aquí per veure les condicions de subscripció!
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La comptabilitat al detall
Tota la informació comptable a dia 1 de setembre

NOTA: El fet de que el projecte en aquesta fase inicial
només tingués una projecció
de 4 mesos va fer desaconsellable donar d’alta linies
de telèfon i internet a nom
de l’Associació. Per això les

factures telefòniques i d’Internet
han estat assumides pels impulsors del projecte i no han representat cap cost per a l’Associació.

Pel que fa als mitjans de
transport dels exemplars la
comptabilitat no recull cap
despesa excepte la benzina
ja que els impulsors del projecte han posat a disposció
de l’Associació els seus dos ve-

hicles, sense representar cap cost
per a l’associació.
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comentaris
Sobre els ingressos
La font principal d’ingressos són les aportacions de Verkami. A banda d’això hi ha dos fons
d’entrada de diners més: la publicitat i les donacions i subscripcions.
Pel que fa a la publicitat només s’ha acceptat
aquella que complia amb el Codi Ètic de Publicitat, que prohibeix els anuncis de bancs, empre-

Sobre les despeses
La principal despesa del projecte és la
d’impressió. Al primer més destaquen també
les despeses de constitució de l’Associació cafèambllet, un requeriment necessari per poder
portar a terme l’activitat. Al primer mes, les despeses de correcció són més baixes que a la resta
ja que en aquesta edició la correcció va anar a
càrrec d’un voluntari que va oferir els seus servei com a “aportació” al projecte. A les edicions
següents s’inclou també la traducció i correcció
dels continguts al castellà, una despesa que no
estava pressupostada però que vam considerar
beneficiosa per al projecte.
Les despeses de telèfon i Internet han estat as-

Capital remanent
A dia 1 de setembre, l’Associació cafèambllet té
16.898€ al seu favor (la suma dels diners disponibles al CC i a Pay Pal) Preveiem que la quarta
edició suposarà una despesa d’uns 12.000€.
A banda d’això, preveiem una despesa de 1.200€
per a la promoció de la campanya de Verkami
que engegarem –si arribem al mínim de subs-

ses relacionades, publicitat institucional i partits
polítics.
Les donacions i subscripcions fetes amb posterioritat a la campanya de Verkami es poden veure detallades a l’extracte bancari i al compte de
Pay Pal, on hi ha 4.974€. En aquest extracte s’han
ocultat els noms dels donants per imperatiu de
la Llei de Protecció de Dades.

sumides pels promotors de la iniciativa davant
l’impossibilitat de donar d’alta els serveis a nom
de l’associació. Si el projecte continua endavant, es contractaran aquests serveis a nom de
l’associació.
Els 150€ donats al CIC corresponen al pagament
per l’ús del local on es va fer la presentació del
primer número. El CIC també ha cedit, de manera gratuïta el seu local a Barcelona com a centre
de coordinació per a la distribució.
Els enviaments per correu als mecenes que ho
van demanar no estaven inclosos al pressupost
però davant les moltes demandes dels mecenes,
vam decidir incloure la despesa.
criptors necessaris. Aquesta campanya preveu la
impressió de cartells i material informatiu que
es repartiran arreu de Catalunya.
Els diners restants es destinaran a finançar
les següents edicions del cafèambllet i la resta
d’activitats de l’Associació.
Totes i cada una de les despeses seran comunicades al detall a tots els mecenes.
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Accés directe a la informació
Consulta directament l’extracte de tots els moviments del compte corrent de l’Associació cafèambllet.

Accés total
Com mecenes vas confiar en nosaltres per dur a
terme el projecte. Creiem que la millor manera
de correspondre aquesta confiança és ensenyant tota la informació econòmica, sense filtres.
Al descobert. La idea és que en un futur tots els

mecenes tinguin una contrasenya per poder entrar a les nostres comptes perquè puguin veure
els moviments dia a dia, quan vulguin. Per qüestions tècniques això encara no ha estat possible
i per això has hagut d’esperar fins avui. Esperem que la informació et resulti interessant.

Alguns comentaris sobre els moviments
El primer moviment (2014.04.14) dels comptes
és l’ingrés que ens fa Verkami dels diners aportats. Com veureu, aquest ingrés suposa només una
part de totes les aportacions. Això és així perquè
totes les aportacions fetes amb Pay Pal van anar
directament al nostre compte de PayPal. El traspàs de Pay Pal en el compte es pot veure reflectit
en el moviment del 05/20/2014.
Un donant molt generós
El 04/17/2014 vam rebre la donació més gran
feta després del Verkami, per un valor de 1.000€

En principi creiem que donacions tan importants
poden ser contraproduents ja que genera un
“deute” implícit cap al donant. Si, per exemple, un
partit o un empresari donés aquesta quantitat es
generaria una situació complexa. En aquest cas
vam decidir acceptar la donació ja que el donant
dels 1.000€ no va aportar cap dada sobre la seva
identitat, el que impossibilita qualsevol interferència o pretensió de contraprestació. El donant
es va identificar com “A”. Si “A” llegeix aquest document, li donem les gràcies-com tots els mecenes- i
li agraïm el fet de no facilitar cap dada. Un detall.
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Reintegraments amb tarjeta i xecs
A l’extracte figuren diversos reintegraments fets
amb la targeta de l’associació. Aquests reintegraments corresponen a despeses de benzina,
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transport i compres diverses. Pel que fa als xecs,
es va fer ús d’aquesta forma de pagament sobretot al principi de l’activitat ja que l’associació no
disposava de targeta.

tots els moviments
del compte corrent
de cafèambllet
Aquests són tots els moviments efectuats des
del compte corrent de l’Associació cafèambllet.
Tots els pagaments que s’han fet des de l’inici
del projecte fins al dia 25 d’agost estan reflectits
en aquest extracte. Com expliquem al document
principal, hi ha un altre compte (de Pay Pal)
amb 4.974,22€ de l’Associació. Des del compte
de Pay Pal no es fa cap pagament. Els diners entrants en el comptes de Pay Pal (procedent de
les aportacions a Verkami que s’hagin fet amb
aquest sistema i de les subscripcions posteriors
al Verkami) es transfereixen al compte corrent
que a continuació reproduïm.
Al document hem ocultat els noms de les persones donants per imperatiu de la LOPD. També
s’han ocultat els noms de les persones que en
algún moment han tingut un contracte laboral
per la mateixa raó. Hem deixat els noms complets en el cas dels contractes d’Albano Dante
Fachin i Marta Sibina Camps. Algunes de les nò-

mines han estat pagades mitjançant xec ja que
els perceptors no disposaven de compte bancari.

El compte va ser obert a la Caixa d’Enginyers
seguint les recomanacions de les Cooperatives
de Treball de Catalunya. Es va optar per aquesta opció a l’espera de poder obrir un compte a
Triodos Bank –seguint recomanacions de FETS
(Finançament Ètic i Solidari) que començarà a
estar operatiu a partir de la propera edició.
En relació a la banca ètica som conscients de les
moltes interpretacions i valoracions de les diferents entitats. Hem intentat fer tot el possible
per seguir les millors indicacions en el temps
limitat que hem tingut per dedicar a aquest aspecte. Sigui com sigui, estem oberts a qualsevol
suggeriment per millorar en aquest aspecte.
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El compte de pay pal
4.969€ per al cafèambllet
El compte de Pay Pal té a dia 25 d’agost un saldo
de 4.974€. Aquest compte va ser utilitzat per fer
els cobrament de les donacions fetes a Verkami a
través d’aquest sistema.
Aquest compte és també el que factura mensualment del prop de 200 subscripcions realitzades
a través de la nostra plana web.

Els diners que s’ingressen en aquest compte no
són mai utilitzats directament sinó que es tranfereixen al compte corrent, que és l’únic lloc des
del qual es fan els pagaments.
Com en el cas del compte corrent, en breu els
mecenes tindran una constrasenya per consultar en el moment que vulguin totes les dades i
els moviment d’aquest compte.

La informació, o la paguem entre tots, o la paga La Caixa.
cafèambllet no accepta subvencions, ni publicitat de bancs, empreses relacionades,
publicitat de partits polítics ni publicitat institucional. Per poder seguir publicant el que
amaguen els diaris propietat de la banca, et necessitem. Per cada subscripció podrem
produir, imprimir i repartir 75 exemplars. T’hi apuntes?

Fes click aquí per veure les condicions de subscripció!
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nòmina per nòmina
Consulta directament totes les nòmines pagades per l’Associació cafèambllet.

Des de l’inici de l’activitat de l’Associació cafèambllet fins al 25 d’agost s’han destinat al pagament de nòmines un total de 6.659,84€ del
total de 10.600€ pressupostat.
Les nòmines que reproduïm a continuació són
les cobrades pels impulsors del projecte, Albano
Dante Fachin i Marta Sibina Camps i les nòmines
de diverses persones que han participat, sobretot, en tasques de distribució.
Als imports de les nòmines cal sumar els imports
de les liquidacions, un total de 243,14€. Les despeses de gestió dels contractes estan reflectides
a l’estracte dels moviments bancaris.

de 1.000 quilòmetres per edició que s’havien de
recòrrer per fer arribar els exemplars a tots els
racons (de Tortosa fins a Berga) en un periòde
curt de temps o la cobertura de distribució de
zones on no hi havia voluntaris van fer necessària la contractació d’algunes persones, sobretot a la primera edició, quan el sistema de distribució s’estrenava i requeria de més acció pròpia.

Cal dir que, sense el treball dels voluntaris no
hauria estat possible la distribució dels més
de 500.000 exemplars impresos. De fet, hauria
estat totalment impossible ja que les despeses
haurien estat inasollibles per un projecte com el
nostre. La distribució és –fins i tot – més cara
que la impressió. I no és un fet menor: de la distribució depèn totalment l’èxit d’una publicació
i ha estat un dels aspectes al que més temps hem
dedicat i un dels que més atenció requereix.

Nòmines impulsors
Des de l’inici de l’activitat de l’Associació cafèambllet els seus impulsors –Marta i Albano– han
cobrat una mitjana de 337€ i 473€ mensuals
cada un per les tasques realitzades. Al document –acompanyant les nòmines– es detallen
totes les tasques desenvolupades per cada un En aquest punt és imprescindible dedicar un
d’ells durant aquests últims 6 mesos.
agraïment especial als centenars de persones
que han sentit aquest projecte com propi i que
Nòmines repartidors
han dedicat unes quantes hores al mes a portar
La tasca de distribució del cafèambllet no ha- als seus veïns la informació que no trobaran als
gués estat possible sense el treball efectuat per diaris de la banca. Un procés on han participat
més de 400 voluntaris arreu del territori. Mal- persones de totes les edats i de diverses inquiegrat això, ha estat necessari contractar algunes tuds polítiques i que ha suposat un procés de
persones per arribar allà on era dificil arribar construcció col·lectiva i de trobada molt inteamb voluntaris.
ressant.
Per exemple: la recollida dels exemplars a la rotativa, que s’havia de fer a hores concretes, els més
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Albano Dante Fachin

¿Què ha fet i quant ha cobrat?
Gener-Febrer (sense sou)
Disseny del projecte: Concepció i definició del
projecte, pressupostos, disseny gràfic, pla de
posada en marxa, estudi de distribució, etc.

ment a rotativa.
· Bolcat dels continguts a la pàgina web i difusió
a les xarxes socials.
· Comunicació amb els mecenes i subscriptors:
en aquest apartat hi ha tots els mails que heu
rebut amb enquestes, resums d’informació, xifres, etc. Això implica: preparar els textos (redacció, correcció en català i castellà), preparar
els documents adjunts (enquestes, pads, etc) i
respondre a les preguntes i observacions. Una
feinada molt gratificant.
· Tasques de distribució a peu de carrer una setmana al més.

Febrer-Març (sense sou)
Redacció del projecte i captació de fons. Aquesta feina és la que hi ha darrere la presentació
del projecte a la campanya de Verkami: textos,
imatges, vídeos i tot el material per difondre la
campanya. En aquesta fase s’inclou la tasca feta
durant els 40 dies de campanya per promocionar el projecte: difusió a xarxes socials, creació
d’un bloc, resposta a preguntes sobre el projecte així com la presentació del projecte a mitjans
i xerrades presencials fetes arreu de Catalunya. Juliol-Agost
· Balanç dels tres primers números a les difeAbril-Maig-Juny:
rents àrees: redacció, distribució, gestió, etc. (3
· Definició de l’aspecte gràfic de la publicació
setmanes).
· Nova web: Planificació, disseny i continguts. · Disseny i redacció de proposta de continuitat
· Producció dels continguts de l’edició impre- adreçada als mecenes.
sa: investigació, redacció, disseny i maquetació · Disseny i redacció d’aquest informe de trans(en català i en castellà per a la versió PDF i on- parència que teniu a les mans.
line). A tall d’exemple: només la contraportada · Disseny i redacció de la campanya de Verkami:
del nº3 (la del rei i els seus amics) va portar una recopilació de dades, redacció, producció de vísetmana de feina.
deo, etc. (3 setmanes)
· Preparació dels fitxers per impressió i envia-
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Marta Sibina i Camps

¿Què ha fet i quant ha cobrat?
Gener-Febrer (sense sou)
Disseny del projecte: Concepció i definició del
projecte –cal dir que la idea inicial va ser d’ella
;-)–, definició de forma jurídica i tràmits per definir forma jurídica i posar en marxa l’estructura
de funcionament: pressupostos a gestories, tramitació bancària, etc.
Febrer-Març (sense sou)
Redacció del projecte i captació de fons. Disseny
i organització de la xarxa de distribució. Participació a xerrades, entrevistes.

Abril-Maig-Juny:
· Coordinació telefònica i per correu electrònic
de més de 400 voluntaris d’arreu de Catalunya:
cerca de locals on deixar els exemplars a cada localitat, coordinació de grups de distribució, etc.
Aquestes tasques requereixen una setmana de
feina abans de la sortida de cada edició. Atenció
i coordinació dels nous punts i grups de distribució que es van anar afegint al llarg dels tres
mesos.
· Repartiment entre punts: un total de 2.500 quilòmetres en tres mesos.

· Gestió d’enviaments per correu: al llarg de les 3
edicions es van fer al voltant de 4.000 enviaments
que suposen creació de base de dades postals,
ensobrament, etiquetatge, enviament a correus i
gestió de devolucions i errors d’enviament.
· Gestió de nous subscriptors: cobraments, generació de rebuts, consultes, etc.
· Comercialització de publicitat: disseny i redacció dels dossiers de caracteritiques del suport,
disseny de tarifa i cerca de clients. Gestió i disseny de fitxers publicitaris i gestió de facturació
i cobraments. En total en aquests 3 mesos s’han
facturat 1.750€ en concepte de publicitat, sempre seguint el criteri ètic publicitari.
· Gestió de contractes, nòmines, factures, etc.
· Gestió de proveïdors, pressupostos, pagaments
i pagament d’impostos i contribucions socials.

Juliol-Agost
· Balanç dels tres primers números a les diferents árees: redacció, distribució, gestió, etc. (3
setmanes)
· Re-disseny de la xarxa de distribució
· Recopilació de dades i tasques de comptabilitat
per la realització d’aquest informe.
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distribució abril
La distribució de la revista ha estat a càrrec, en la
seva pràctica totalitat, de grups de persones que
voluntàriament han col·laborat en fer-la arribar
a les seves poblacions. Malgrat això, per poder

cobrir tots els objectius de distribució va ser necessari contractar algunes persones, sobretot al
mes d’abril, el primer mes de distribució de la
revista. A continuació, les nòmines.

La informació, o la paguem entre tots, o la paga La Caixa.
cafèambllet no accepta subvencions, ni publicitat de bancs, empreses relacionades,
publicitat de partits polítics ni publicitat institucional. Per poder seguir publicant el que
amaguen els diaris propietat de la banca, et necessitem. Per cada subscripció podrem
produir, imprimir i repartir 75 exemplars. T’hi apuntes?

Fes click aquí per veure les condicions de subscripció!
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Si tens dubtes....
Hem fet aquest document per ensenyar la informació sobre el que hem fet amb els teus diners.
Però sobretot, el que volem amb aquest document és compartir aquesta aventura de fer un
periòdic lliure.
Per això, aquest document no és un punt
d’arribada sinó un punt de partida sobre el
qual seguir construint, debatent i millorant. Per
poder fer-ho hem obert un pad especial per a

i recorda:

aquest document on comentar-lo entre tots. Només heu de fer click aquí per comentar-lo i per
veure els comentaris de la resta de mecenes. Des
d’allà respondrem a totes les preguntes i prendrem nota de tots els suggeriments.
Una abraçada,
Marta i Albano
(Breda 2 de setembre de 2014)

abans del 15 de setembre hem de decidir
si el projecte segueix endavant.
hem d’arribar com a mínim als 1.000
subscriptors abans d’aquesta data.
si tens ganes de més cafèambllet,
fes click aquí per veure les diferents
opcions de subscripció.
;-)

