
UXi-INTRODUCCIÓ FED (CUXi)

Estructura organitzativa



Introducció

Tot is ser una associació sense ànim de lucre, UXi té una estructura de 
funcionament empresarial amb una junta que decideix i un braç 

executiu que coordina i implementa aquestes decisions. 

Hem dissenyat una estructura la més horitzontal possible conservant 
cert criteri de jerarquia justificat per la major assumpció de 

responsabilitat de l’individu/membre dins del grup. 
 



Junta 
UXi

Socis

Direcció 
política

Direcció 
Executiva

Jurídic(Ges,ó(i(
Màrque,ng(

Mitjans(i(
Con,nguts(

Administració(i(
Finances(

Legal Finança

Màrqueting/
Continguts Esdeveniments

Empresari Legal Finança

Màrqueting/
Continguts Esdeveniments

Empresari Legal Finança

Màrqueting/
Continguts Esdeveniments

Empresari Legal Finança

Màrqueting/
Continguts Esdeveniments

Empresari
Legal Finança

Màrqueting/
Continguts Esdeveniments

Empresari

Associacions civils

Sindicats 

Partits 
polítics

CU-Xi

Esquema general



Junta UXi_I
•  La junta és l'òrgan principal de gestió d ’UXi. 

•  La composició de la junta és:
–  6 membres fundadors 
–  5 membres del comitè de direcció
–  1 membre soci elegit pels socis 

–  1 membre CUXI elegit per vot majoritari de tots els membres. La votació utilitzarà el sistema de vot únic transferible (VUT) per 
escollir el candidat de més consens. UXi proposarà una llista de 5 candidats provinents del 5 CUXIs amb més activitat i rendiment. 

•  Les votacions són a mà aixecada, tots els vots valen per igual. L'abstenció no està permesa. Les votacions es fan a favor o en 
contra de les propostes que hauran d'articular-se de manera a què la resposta pugui ser Sí o No.

•  Un codi ètic estricte regirà sobre les pautes d'actuacions que es puguin considerar vulneració de drets humans, acte de 
discriminació per raons de gènere, raça, religió o qualsevol altre tipus de discriminació. Les vulneracions d'aquest tipus es 
consideraran molt greus i resultaran en l'expulsió de facto de la junta si en les votacions sobre el mateix una majoria dels 
membres de la junta estima que sí que s'han vulnerat un dels drets mencionats prèviament. 

•  De la mateixa forma es tractaran les declaracions públiques dels membres de la junta que vagin en contra de la bíblia 
d'UXi o dels principis fonamentals que aquest moment defensés la Junta. 
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Junta UXi_II
•  Les faltes greus a la normativa adoptada per la junta tindran com a conseqüència la dimissió voluntària del 

subjecte responsable de la infracció en un termini no superior a les 3 hores des de la notificació de la junta. En el 
cas que no fos així, la junta emetrà a través de tots els canals disponibles la decisió ferma i irrevocable de 
prescindir dels serveis del conseller o consellera responsable de la infracció. En el cas que la dimissió fos 
presentada dins dels terminis establerts, la junta podrà estudiar la readmissió del mateix després de 6 mesos. El 
seient romandrà vacant fins llavors i en el cas de no readmissió s'assignarà segons els criteris que marquin els 
estatuts que pròximament es redactaran. 

•  La junta prendrà les decisions sobre l’elecció dels següents executius de l’organització:
–  Director executiu
–  Director Polític

•  La junta es reuneix de manera periòdica tots els primers dissabtes del mes. Les reunions poden ser amb 
presència física o mitjançant elements telemàtics. El quòrum d'assistència per establir decisió ferma haurà de 
ser del 80% dels consellers exercint en el moment de la convocatòria.(

•  Les decisions s'adoptaran per majoria simple excepte aquelles que més endavant es definiran com a excepcional 
i per tant necessitaran una majoria reforçada del 75% per ser acordades. A títol d'exemple es podrien considerar 
decisions d'aquest ordre les relatives a la dissolució de l'entitat, canvi de seu, canvi d'estructura, etc. 
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Socis UXi
•  Podran ser socis d’Unitat per la Independència totes les persones que hagin pagat la quota 

respectiva a la seva situació laboral i personal i que estiguin al corrent del pagament de les 
quotes.

•  Els socis tenen uns drets assignats de tres tipus:
–  Dret de participació política,  que mitjançant el seu vot a les assemblees constituïdes per aquest fi, 

podran exercir.
–  Drets econòmics amb descomptes en les activitats de pagament organitzades per Uxi.cat.
–  Serveis de custòdia i manteniment d’espais de comunicacions segurs que mantinguin la seva 

privacitat i seguretat en el marc de les actuacions que vulguin cometre al servei de la declaració 
unilateral de la Independència de Catalunya. 

•  L’assemblea de socis podrà designar, a través dels mecanismes que es posaran a 
disposició seva, el representant del seu grup que representarà el seu punt de vista i 
assegurarà la seva supervisió i participació de les decisions de la junta UXi.

Socis



Direcció política- RRPP
•  La direcció política d’UXi s’anomenarà  d’ara endavant direcció de relacions públiques. És 

preferible que el grup que es relacioni amb totes les entitats i organitzacions externes 
mantingui un perfil de relacions amistoses i gens competitives amb cadascuna d’elles de 
manera a exercir el rol aglutinador que UXi vol representar.

•  No obstant aquesta direcció ha de tenir la responsabilitat de la visió política i l'exercici de 
la mateixa en l'àmbit nacional i internacional. 

•  Per tant li correspon proposar a la junta línies d’actuacions i les seves respectives raons o 
objectius integrada en un pla que pugui ser votat i aprovat a fi que la seva posterior 
posada en marxa respongui a criteris validats per l’entitat. 

•  La composició i rols individuals de l'equip de direcció política correspondran exclusivament  
a la voluntat del conseller encarregat d’aquesta divisió, un cop admesa la seva proposta de 
pla integral per la resta de la junta.
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Direcció executiva I
•  La direcció executiva d’UXi serà dirigida pel conseller (o consellera) delegat de la junta. Aquest (o aquesta) tindrà 

la responsabilitat de dirigir l’entitat per tal que el seu funcionament general respongui al pla aprovat.

•  No obstant aquesta direcció ha de tenir la responsabilitat de la visió estratègica i l'exercici de la mateixa en 
l'àmbit nacional i internacional. 

•  Per tant li correspon proposar a la junta línies d’actuacions i les seves respectives raons o objectius integrada en 
un pla que pugui ser votat i aprovat a fi que la seva posterior posada en marxa respongui a criteris validats per 
l’entitat. 

•  La composició i rols individuals de l'equip de direcció executiva correspondran exclusivament  a la voluntat del 
conseller (o consellera) encarregat d’aquesta divisió un cop admesa la seva proposta de pla integral per la resta 
de la junta.

•  El conseller (o consellera) delegat elegirà doncs les persones que seran enfront de l’aplicació del pla proposat. 
Les seves funcions estaran repartides en 4 àrees de productivitat que supervisaran directament les àrees 
corresponent dins de cada CU-Xi. Aquestes són L’àrea Jurídica, de màrqueting i vendes, de mitjans i continguts, 
d’administració i finances. 
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Direcció executiva II (Rols)

•  La direcció administrativa i de finances s'encarregarà de tots els aspectes funcionals de l'associació relatius a la 
gestió pròpiament dita. Entre altres supervisarà el funcionament de la unitat dels socis, les contractacions amb 
tercers, els pagaments i cobraments de l'entitat i el compte d'explotació d'UXi. 
 
La direcció jurídica es dedicarà a l'assessorament jurídic necessari per portar a terme de manera segura i legal la 
majoria de les actuacions impulsades des de la junta o directament des d'un CUXi. També supervisarà les 
declaracions d'ordre polític de manera a assegurar que respecten la línia marcada per la bíblia de l'associació. 
 
La direcció de màrqueting i vendes es dedicarà a crear, impulsar i cooperar amb totes les iniciatives de 
comunicació, posicionament de la marca UXi i desplegament de línies d'ingressos per l'associació. A causa de la 
gran carregà que suposa aquesta àrea es podrà en un futur desdoblar-se en dues subàrees de màrqueting i de 
desenvolupament de negocis. 
 
La direcció de mitjans i continguts serà responsable de tots els mitjans de difusió propis d'UXi. Tots els canals de 
comunicacions i el contingut dels mateixos hauran de ser gestats, coordinats i implementats des d'aquesta àrea 
amb total transparència i col·laboració amb els departaments de màrqueting i jurídic. 
 

•  Els departaments pròpiament dits seran formats per un equip reduït de persones de l'associació i cadascuna de 
les persones responsables de la mateixa àrea dintre del CUXi. D'aquesta manera UXi podrà disposar d'un exercit 
de professionals dedicats a les tasques en les quals tenen un alt nivell de coneixement. 

•     
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CUXi organització I
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El CUXi o cèl·lula d'unitat per la independència és autònom. I la seva coordinadora és com una mini rèplica de l'òrgan executiu d'UXi. 
 
Els CUXi es poden formar amb diferents criteris perquè hi participin els membres: 

- Criteri geogràfic, basat idealment en el codi postal. 
- Criteri relacionat amb l'activitat que ocupa la majoria dels membres, com per exemple màrqueting, logística, etc. 

 
Et vàrem demanar amb la campanya Suma-t'hi que ens indiqués en quina mena de feina estaves especialitzat/ especialitzada per poder 
conformar equips complets, que puguin cobrir amb solvència totes les facetes de l'acció proposada, a tots els CUXis formats i per formar-se. 
 
Per què un CUXi de zona (criteri geogràfic) sigui formalment validat per UXi haurà de presentar com a mínim un grup de 5 persones que es 
facin responsable de les 5 àrees. No hi ha límit màxim per nombre de membres per CUXi. No obstant pensem que 15 membres seria un 
nombre ideal per CUXi. Els codis postals que no aconsegueixin un nombre suficient de membres s'hauran de fusionar amb el CUXI veí per 
formar una sola cèl·lula. 
Els rols es podran alternar entre gent del mateix perfil en funció de la disponibilitat de temps de cadascú i la voluntat d'exercir el lideratge. 
 
Els responsables de les àrees dintre del CUXi tindran com a referència i contacte directe el seu homòleg ocupant el mateix rol a UXi i també 
reportaran al gerent de la cèl·lula. 
 
Un cop formalment validat per UXi, el CUXi podrà proposar accions relacionades amb la seva zona o àrea d'influència a UXi. 
 
També podrà executar les accions d'interès general proposades per UXi. Com per exemple, ara, La FED. Quan la totalitat o part 
dels CUXIs participen d'un projecte comú, la suma dels CUXIs participant constitueix un Grup de Pressió (GP).



CUXi organització II (Rols)
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•  Porta una mini comptabilitat per fer seguiment de les despeses i ingressos propis del CUXi.
•  Responsable dels fons recaptats fins ala seva entrega a UXI.
•  Responsable d'administrar la caixa amb els fons entregats per UXi. 

•  Persona emprenedora, coordinador i responsable de la cèl·lula en general. Platejarà les propostes locals del CUXi al director 
executiu d’UXi. 

•  El gerent del CUXi no és obligatòriament el fundador del CUXi, Els rols dintre de cada grup el decidiran els mateixos membres.  

•  Porta assessoria legal general del CUXi.
•  Responsable del suport als tràmits i autoritzacions relatius a les activitats del CUXi dintre del terme municipal.
•  Supervisa el compliment de la LOPD en totes les accions de reclutament que impliquin la sessió de dades dels participants.

•  Proposa , elabora i aplica a escala local les campanyes de màrqueting (BTL, ATL). 
•  Assessora UXi sobre la manera de fer més eficients les campanyes nacionals a nivell local.
•  Contacta i dona suport en la contractació de mitjans locals.  

•  Aporta idees, continguts, gestiona els esdeveniments que tindran lloc en el municipi.
•  Coordina els temes de comunicació locals i generals. 
•  Assessora amb la contractació si es cau de proveïdors locals.

Gerent
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FED Reserva Federal dels Països Catalans



La FED i els CUXis 



CUXi propers passos
1.  Consolidació CUXi: 

UXi crearà i implementarà una secció FAQS en el fòrum de l’APP per donar 
explicacions als membres sobre temes que necessitin aclariment. A posteriori, 
ells mateixos podran utilitzar-les si escau per convèncer més gent. 

2.  Formació dels subgrups (CUXi-Codi postal) de manera a què UXi pugui operar 
amb CUXis a totes les comarques de Catalunya entre 1 d'octubre 2019 i 30 de 
Novembre 2019. 

3.  Formació grup de pressió FED, definició , missió  i rols.

4.  Introducció general a “les tasques” de llançament de la FED. 

Legal Finança

Màrqueting
/

Continguts
Esdevenim

ents

Empre
sari



CUXi “Consolidació”

1.  Tots els membres que desitgeu participar del 
projecte FED haureu de fer-ho des dels CUXi 
designats. 

2.  En principi els membres s’hauran de distribuir 
en el CUXIs existents o en el seu defecte crear 
un CUXI que pugui complir amb els requisits 
mínims establerts. ( 5 membres mínim i 15 
membres ideal/CUXI).

3.  Si encara no esteu apuntat a cap CUXI, 
sol·liciteu l’admissió al CUXi més proper al 
vostre domicili que hi hagi en el sistema. 
( Punxeu aquí per veure com es fa)

4.  Amb l’objectiu de ser presents a totes les 
zones principals dels països catalans, 
donarem prioritat a 1-Catalunya, 2-Balears, 3-
Sud de França i 4-països valencians en aquest 
ordre.

5.  Espereu que fem el recompte de membres 
per CUXI i fixem les dimensions i distribució 
dels CUXIs que més bé serviran el projecte.

(



CUXi “Formació subgrups”

6.  Decidiu qui exercirà els rols dintre de 
cada CUXI formalment creat per donar 
suport a FED. 

7.  El membre de la junta Uxi present en 
aquest CUXi comunicarà la decisió final i 
quedarà format "oficialment" el CUXI en 
qüestió i estarà llest per actuar. 

8.  Les indicacions precises i específiques 
d’Uxi per cada CUXi seran transmeses pel 
membre de la junta present en el CUXi a 
l’equip de gestió que llavors procedirà de 
la manera més àgil i eficient possible a 
l’execució de les tasques.

(



GP-FED grup de Pressió La FED
1.  Qui som?
El GP-FED som totes les persones que estem llegint aquest 
document per participar en el projecte de creació de la FED.
A les més de 200 persones que formem aquest grup inicial ens 
ha tocat la tasca més complicada; ho hem de fer tot per 
primera vegada i ho hem de fer bé.

2.  Missió?
Gestar, crear i impulsar el llançament de la FED, la Reserva 
Federal dels Països Catalan, el primer banc català, el primer 
banc del poble, el primer banc del poble català. 

3.  Rols?
-  UXi organitza i dirigeix les activitats necessàries per complir 

la missió. 
-  CUXIs donen suport local a les activitats de promoció del 

Banc. Aporten continguts i idees de màrqueting. Cerquen i 
valoren mitjans alternatius de promoció del banc en la seva 
zona .



“TASQUES” introducció general  al programa GP-FED

1.  WAR ROOM?
Els membres que ho vulguin podran demanar l’admissió al CUXI –WAR ROOM que s'encarregarà de donar suport de 
comunicació a l’esdeveniment del dia 1 d’octubre. La tasca principal serà d’informar les persones que així ho sol·licitin sobre el 
projecte i les passes a seguir. UXi proporcionarà els suports digitals recursos tecnològics que facilitin aquesta feina.

2.  La “FED Tour”?
a.  Quan?: Del 12/13 d’octubre 2019 al 16/17 de novembre 2019

b.  Què?: Organitzar esdeveniments públics a 10 punts diferents de la geografia catalana, per explicar i recaptar donacions per la formació del 
Banc. Els patrocinadors podran donar 25 euros  adquirint un tiquet del talonari preparat per l’ocasió, a canvi de poder accedir de forma 
privilegiada i més econòmica a l’oferta d’accions que tindrà lloc el mes de Juny 2020. 

c.  Com?: Uxi organitzarà un autobús retolat per l'ocasió que es desplaçarà cada cap de setmana a 2 destinacions que s’hauran consensuat amb els 
CUXIs de la zona. L’equip Uxi de la FED es fusionarà amb l’equip local de cadascun de les 10 ciutats visitades.

d.  UXi organitzarà els equips participants en cada jornada.
e.  UXi Finançarà totes les despeses materials relacionades amb l'esdeveniment.
f.  El CUXI local determinarà el punt on l’esdeveniment tindria més impacte en la zona.
g.  El CUXI local ajudarà amb el tràmit d’autoritzacions i llicencies si fessin falta.
h.  El CUXI local entregarà un llistat dels mitjans de comunicació locals i el seu tarifari negociat pel CUXI en nom d’UXI. 
i.  El CUXI local entregarà una estimació del potencial de captació de donants que es pugui portar a terme en la regió.
j.  El CUXI local tindrà disponible un nombre suficient de persones per completar l’equip del bus i constituir un grup suficient i eficient per la 

captació de patrocinadors.
k.  L’equip del bus estarà format per membres de la junta UXi + membres UXi especialitzats( seguretat, Organització, etc.) que no necessàriament 

viuen a la zona. 



Gràcies i recorda, UXi també és 
teva!

www.uxi.cat(
(


