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ASSUMPTE: CRIDA A LA PERSONES ASSOCIADES 2021
Benvolguda sòcia /benvolgut soci:
Hem iniciat un nou any, ple d’incerteses, no només per la COVID, la qual cosa ja és un element
desestabilitzador, sinó per molts altres aspectes propis de la nostra associació ACICOM.
M’adrece a tu amb l’objecte de compartir alguns aspectes de la situació actual d’ACICOM i
invitar-te a formar part del projecte que ens puga fer superar els entrebancs que tenim pel
davant.
Tenim un greu problema associatiu, que malauradament podem dir que està generalitzat en les
entitats no lucratives valencianes, que és la falta d’implicació associativa: voluntària o militant.
En el mes de juliol vam fer una assemblea, renovant el Consell de Gestió (la nostra manera
valenciana d’anomenar la Junta Directiva). En l’actualitat, per motius personals, les persones
que estan ocupant els càrrecs unipersonals de Secretaria i Tresoreria no poden dedicar-se i han
manifestat la seua voluntat de ser substituïdes per altres persones. Així mateix la nostra Vicepresidenta de tant de temps i esforços ens ha dedicat, per motius també personals, vol deixar
aquests càrrec.
Una associació no pot funcionar sense almenys tindre coberts aquests càrrecs unipersonals.
Tenim altres membres del Consell de Gestió que venen desenvolupant les seues tasques i
compromisos sobre projectes o activitats; però no és suficient. A la vegada caldria una major
implicació de la massa associativa en les iniciatives, activitats, projectes, etc. Però sense un equip
de direcció no es pot continuar. Per això, si penses que tu podries implicar-te ocupant la
tresoreria, la secretaria o la vicepresidència, t’agrairíem que ens ho digueres el més aviat
possible.
Per altra banda, el nostre creixement en projectes i activitats i mantenir l’oficina oberta, així com
les tasques administratives, requereix tindre personal contractat. Saps que tenim persones i
empreses contractades per a desenvolupar projectes (Festival Cinema Ciutadà Compromés,
Participació ciutadana, valencià, consum, memòria democràtica, igualtat, cultura, etc.) però
també és necessari comptar amb persones que mantinguen el dia a dia d’ACICOM. Necessitem
ara una persona, almenys, per dur l’administració, coordinació, gerència o com el vulgues dir,
a més a més dels serveis que tenim contractats d’assessorament fiscal, laboral, comptable, etc.
El passat novembre vam acomplir 11 anys des de la nostra fundació i podem dir que hem tingut
un creixement constant, aconseguint en el moment actual el màxim potencial i un gran
reconeixement i impacte social. Tenim a més a més un ample ventall de projectes finalitzats ,
pendents de presentar per motiu de la pandèmia, altres iniciats i alguns ja consolidats que cal
continuar. Comptar a més a més amb un espai al CCCC OCTUBRE i els convenis i acords amb
altres entitats, ens donen un important múscul com a entitat.
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Personalment com a president d’ACICOM estic molt content del que hem aconseguit; però a la
vegada estic totalment esgotat de l’esforç dels últims mesos, en els quals he tingut que dedicar
moltes hores, incloent els caps de setmana, per aconseguir que no ens afonarem, al quedar-nos
sense la persona de gestió el dia 24 de novembre, en mig del FCCC2020 i amb la major part de
la feina de les justificacions de les subvencions i finalització de treballs en marxa, amb uns càrrecs
unipersonals pràcticament desapareguts, a excepció de la vicepresidència. Gràcies a aquest
esforç titànic comptem amb una associació sanejada econòmicament i viable. Però a eixe
esgotament s’afegeix un moment de canvi d’etapa vital, per jubilar-me el proper dia 2 de febrer.
T’escric com a persona associada com a crida per resoldre el repte que tenim de manera
immediata. Es a dir què fem amb ACICOM?, tanquem l’associació, reprenem el funcionament
del seu Consell de Gestió?, reduïm l’activitat, la deixem morir?...
Hem fet anàlisi, estudis, reflexions, contactes i alguns treballs d’elaboració a càrrec d’alguna de
les persones associades per repensar ACICOM; però sense persones que tiren endavant un
projecte col·lectiu és difícil, i ens faltava la COVID per complicar encara més les coses.
Si pots assumir alguna responsabilitat en aquesta etapa d’ACICOM t’anime a fer-me aplegar la
teua disponibilitat, aportacions, suggeriments, etc. I també com no , si coneixes alguna altra
persona que poguera assumir responsabilitats en el Consell de Gestió o ser adequada per dur la
gerència d’ACICOM.
Aquesta carta és una crida formal, una miqueta urgent també, més enllà de convocar una
assemblea (que la farem en el seu moment) per tal de mantenir viva ACICOM
Espere els teus comentaris, propostes i com no, la teua implicació de qualsevol de les maneres
que vulgues i pugues
Confiant en la teua reacció, rep una cordial salutació
València 24 de gener 2021
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