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Aspectes clau de la
posada en marxa

Equip promotor
En un projecte col·lectiu, tan important és la conformació de l’equip
promotor com les característiques del projecte i els seus elements
de viabilitat i sostenibilitat tècnica i econòmica. De fet, l’equip promotor és un dels elements clau de la mateixa viabilitat, no sols en el
sentit tècnic i de capacitat per dur a terme allò que s’ha proposat,
sinó també pel que fa al mateix procés d’elaboració del projecte.
Sense entrar encara en els reptes que suposa la gestió cooperativa, així com en el delicat equilibri entre els interessos personals i
els col·lectius, que haurien d’estar el màxim d’alineats possible (ho
tractarem a l’apartat següent), apuntem aquí algunes qüestions que
ens semblen fonamentals de l’equip promotor.
En un projecte cooperatiu és essencial que l’equip promotor trobi espais per compartir, tant la definició del projecte (en els àmbits tècnic i econòmic) com la seva coherència a mitjà termini per a totes les
persones membres. Aquest procés contribuirà a la maduració que el
mateix equip necessitarà ja en la posada en marxa del projecte.
En primer lloc, hem de preveure la possibilitat que no totes les persones de l’equip es trobin en el mateix punt de partida i, per tant, que
tinguin diferent tracte, consideració i implicació en la construcció
del projecte en la seva fase prèvia a l’engegada.
Per tant, ja en el procés d’elaboració del projecte, es podran donar
diferents dedicacions i implicacions, i serà important preveure les
conseqüències d’aquestes diferències. Alguns aspectes que convé
considerar sobre aquesta qüestió són:
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•

La incorporació al projecte en diferents moments.

•

La canalització d’informació a totes les persones implicades en
el projecte.

•

La dotació d’espais de socialització que facilitin la implicació i
afavoreixin l’apropiació del projecte per part de totes les persones membres.

Aquestes dinàmiques marcaran, de ben segur, les formes de gestió i
relació interna en el futur de la cooperativa, així que cal atendre-les
adequadament. Partint del principi d’adhesió voluntària i oberta,
per al període d’engegada també necessitarem concretar polítiques
d’entrada i sortida, si s’escau, de persones sòcies.
Així doncs, durant el procés d’elaboració del projecte, és important
que l’equip promotor faci una anàlisi compartida (i consensuada)
dels elements de viabilitat i sostenibilitat tècnica i econòmica a curt
i mitjà termini.
En segon lloc, haurem de preveure que les persones sòcies puguin
tenir diferències d’interessos i de vincle amb el projecte. Principalment podem identificar:
•

Persones (físiques o jurídiques) sòcies que duen a terme l’activitat pròpia del projecte.

•

Persones que no treballen a l’inici i que aspiren a incorporar-se
progressivament segons la capacitat de creació de llocs de treball.

•

Persones (físiques o jurídiques) que aporten recursos, però no
participen de l’activitat.

•

Altres persones (físiques o jurídiques) impulsores del projecte.

En tercer lloc, i específicament com a element de viabilitat tècnica
del projecte, és important que l’equip promotor comparteixi la coherència i consistència del projecte per a totes les persones membres, i que el projecte respongui a les capacitats clau de l’equip. Si el
projecte requereix unes capacitats clau (competències, experiència,
formació, habilitats i possibilitats de dedicació) que té l’equip, la viabilitat estarà més garantida que no pas si l’equip promotor no les té
totes. Si l’activitat clau que vol desenvolupar l’equip no es pot crear
amb les seves capacitats, caldrà veure si cal completar-lo, redefinir
les activitats clau del projecte o establir relacions d’intercooperació
amb altres iniciatives cooperatives.
Així mateix, l’equip promotor haurà de disposar de les capacitats de
gestió necessàries per engegar i dur a terme el projecte (no sols per
imaginar-lo) i, en cas que no en tingui, valorar la incorporació de noves persones a l’equip i/o identificar les seves necessitats d’acompanyament extern.
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Elements de
viabilitat i
sostenibilitat del
projecte
A més de les característiques de l’equip promotor, és important
identificar què cal tenir present perquè el projecte sigui viable i, per
tant, sostenible en el temps.
Caldrà reservar, doncs, un espai perquè l’equip promotor abordi la
construcció d’una realitat econòmica del projecte, intentant respondre a preguntes d’ordre molt pràctic:
•

Qui som i què volem aconseguir des d’un punt de vista econòmic? Quin és el model de sostenibilitat que hi ha al darrere del
nostre projecte?

•

Hem definit prou bé la nostra activitat en relació amb les demandes i necessitats de l’entorn al qual ens volem adreçar? Coneixem prou bé aquest entorn? A qui li interessa allò que fem i
està disposada a consumir allò que oferim?

•

Quina és la previsió de recursos que necessitarem? D’on sorgiran
aquests recursos? Qui estarà en disponibilitat d’invertir i/o finançar el nostre projecte? En qualitat de què? Com gestionem els recursos disponibles, així com el dia a dia econòmic del projecte?

Model de sostenibilitat: de la idea
al projecte
La definició del projecte és un procés necessari per poder compartir
la viabilitat i sostenibilitat del que estem pensant de tirar endavant.
Allò que sovint s’anomena pla d’empresa o pla de negoci, i que aquí
anomenarem pla de viabilitat i sostenibilitat, és un document que
pretén definir amb un cert nivell de concreció els diferents aspectes
que cal tenir en compte a l’hora de tirar endavant un projecte, per tal
de poder contrastar el nivell real de possibilitats i els aspectes que
cal treballar, i de poder identificar i construir els elements clau de la
sostenibilitat futura.
La definició del projecte és de gran utilitat per a les persones emprenedores individuals, però encara pren més importància quan es
tracta d’un projecte col·lectiu. A la vegada, pot ser una bona base
per presentar el projecte a terceres persones amb finalitats diverses: donar-lo a conèixer, construir aliances, sol·licitar finançament,
captar noves col·laboracions, vendre els productes o serveis, teixir
complicitats, etc.
/5

Taller virtual de creació i posada
en marxa d’una cooperativa

Unitat 4
Engegar i participar en un projecte cooperatiu
Aspectes clau de la posada en marxa

És especialment interessant i ric el procés de construcció i definició
del projecte, que en bona mesura consisteix a fer-nos moltes preguntes, mirar d’anar trobant el màxim de respostes i, així, anar incrementant la concreció i el coneixement del projecte i de tot el que
comporta. El més important no és el document final que en resulta,
sinó què aprenem elaborant-lo.
Què ens aporta treballar en la definició del projecte?
•

Construir una visió compartida i explícita de l’equip promotor.

•

Treballar amb visió global del projecte.

•

Construir un marc que ens servirà de guia i d’orientació de l’acció.

•

Disposar d’un instrument d’avaluació interna, i externa en funció del cas.

•

Tenir una carta de presentació.

•

Ordenar idees.

•

Anticipar-nos al que pot passar i ens podem trobar.

•

Generar una eina i un procés d’aprenentatge present i futur.

•

Identificar oportunitats per al projecte.

•

Crear consciència dels principals reptes i possibles obstacles
a superar.

•

Crear un marc de comunicació, difusió i venda.

•

Analitzar recursos necessaris i costos, rendibilitat i sostenibilitat.

•

Imaginar el futur i fer bones previsions no constitueix cap garantia d’èxit, però sí un bon punt de partida per incrementar les
possibilitats que surti tal com ens agradaria i, per tant, de preservar els recursos i les il·lusions que estiguem posant en joc.

Previ o complementari al pla d’empresa o pla de viabilitat i sostenibilitat podem utilitzar l’eina del CANVAS per analitzar i valorar diferents escenaris models de negoci i de la seva viabilitat. El CANVAS
és una eina fàcil i molt útil per treballar de forma conjunta (equip
promotor col·lectiu) el model de negoci o idea de projecte, ja que
plasma els diferents elements que la componen en un sol «llençol»
on es recull tota la informació principal. Un cop hem definit el model
de negoci i els elements clau de viabilitat en aquest «llençol» CANVAS, els podem concretar i aprofundir amb l’eina del pla d’empresa
o pla de viabilitat i sostenibilitat.
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Definició del projecte: contingut
del pla de viabilitat i sostenibilitat
És important que sigui un document adaptat a les nostres necessitats i al nostre projecte i que el completem amb qualsevol aspecte
que, per a nosaltres, sigui important de tirar endavant. En qualsevol
cas, alguns dels continguts habituals i sobre els quals hauríem de
poder definir alguna cosa, són:
•

Equip promotor: qui som?, quines motivacions tenim?, de què
ens coneixem?, com hem decidit unir-nos per a un mateix projecte?

•

Pla de mercat: què volem oferir?, a qui?, quina necessitat estem
cobrint?, com ho explicarem?, com ens coneixeran?, quina relació hi establirem?, com facilitarem que ens prescrigui?

•

Pla de producció o d’operacions: com produirem el nostre producte o servei?, amb quins recursos ho farem?, què ens costarà?

•

Pla d’organització i treball d’equip: com ens distribuirem les
funcions dins l’equip?, com ens coordinarem?, com ens organitzarem?, com vetllarem per la qualitat del treball col·lectiu?, com
treballarem l’encaix entre necessitats personals i necessitats
del projecte cooperatiu?

•

Pla juridicofiscal: quina
forma jurídica ens escau i
ens encaixa?, quines implicacions fiscals suposa?

•

Pla econòmic i financer:
què necessitem per posar en marxa el projecte?,
com el podem finançar?, és
sostenible el projecte amb
l’estructura d’ingressos i
despeses que estem imaginant?

•

Annexos: qualsevol altre
aspecte d’interès relacionat amb el projecte i a mb
l’equip.

Per saber-ne més

Escola Petit Món Felisa Bastida,
SCCL
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Els principis cooperatius i les
seves repercussions en la viabilitat
i sostenibilitat del projecte
En la construcció del projecte cooperatiu, ens trobarem en la necessitat d’anar definint i prenent decisions que tindran conseqüències
sobre la seva viabilitat i sostenibilitat. Una forma d’analitzar aquestes decisions és sotmetre-les al sedàs dels principis cooperatius:
PRINCIPIS COOPERATIUS

ELEMENTS DE VIABILITAT I SOSTENIBILITAT

Adhesió voluntària i oberta

Incorporació de noves sòcies i sortida fàcil i àgil.
Aportació de capital i reemborsament, si escau.
Les aportacions com a limitacions d’entrada.

Independència i
autonomia

Viabilitat i sostenibilitat econòmiques.
Capacitat d’autofinançament.
Diversificació de clientela.
Diversificació de fonts de finançament.

Participació econòmica de
les persones sòcies

Participació en el finançament (aportacions al capital social, inversions).
Participació en l’activitat.
Participació en els resultats.
Contribució a les reserves.

Gestió democràtica de les
persones sòcies

Transparència i informació econòmica.
Gestió pressupostària.
Participació en la presa de decisions.
Formació per fer possible la participació.
Participació en l’elecció dels òrgans.

Formació, educació i
informació

Destinació dels resultats.
Impacte pressupostari.
Formació en gestió econòmica i de l’empresa cooperativa.

Cooperació entre
cooperatives
(intercooperació)

Transparència en els processos de cooperació, col·laboració, treball en
xarxa.
Impacte econòmic.

Interès per la comunitat

Aplicació de resultats.
Impacte econòmic de la gestió de les responsabilitats externes.
Transparència econòmica.

Text extret de l’article de l’Apòstrof, SCCL, «Tres principis coopera�tius a examen», publicat a la revista Nexe, núm. 35.
«Especialment interessants són les reflexions que es poden fer al
voltant del principi de formació, educació i informació cooperatives.
Actualment no existeix una filosofia compartida internacionalment
sobre l’educació cooperativa, però es proposen una sèrie d’elements
bàsics que poden sustentar-la, juntament amb algunes pràctiques
educatives que comporten:
a) Els valors i principis són la seva essència
En primer lloc, els valors i principis cooperatius han de ser al nucli
de l’educació i la formació cooperatives, les quals es dirigeixen, per
tant, a ajudar a posar en pràctica aquests valors i principis a la cooperativa, així com a comprendre clarament què signifiquen. Tot i així,
no constitueixen un simple pla d’acció, sinó que han de permetre
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desenvolupar un enfocament segons el país o, fins i tot, el sector de
què es tracti.
b) Crear una identitat cooperativa distintiva per a l’educació i la
formació
En proporcionar educació i formació, cal reflectir la identitat singular de les cooperatives. Els aspectes següents són particulars de
l’educació i la formació cooperatives, si bé no han de constituir una
llista definitiva i requereixen un debat i una revisió més amplis. La
formació i l’educació cooperatives:
1.

2.

3.

(

Intenten desenvolupar tant les capacitats
com el coneixement pertinents per al moviment cooperatiu, i consisteixen en un desenvolupament individual i organitzatiu.

Per saber-ne més

35

nexe
quaderns d’autogestió
i economia cooperativa
gener de 2015

DEU RAONS PER FER-SE
COOPERATIVISTA
DE TREBALL

Necessiten reconèixer la naturalesa particular de les cooperatives, és a dir, la importància
tant dels aspectes associatius com dels empresarials.

COOPERACIÓ
PUBLICOPRIVADA I
ECONOMIA SOCIAL
ANÀLISI DELS PRINCIPALS
PROBLEMES DE
FINANÇAMENT
CREIxEMENT I INNOVACIÓ
ORgANITzATIVA

Reconeixen el valor de l’aprenentatge informal i de l’experiència per pertànyer a una cooperativa.

TRES PRINCIPIS
COOPERATIUS A ExAMEN
gLOSSARI DE TERMES
ECONÒMICS PER A
COOPERATIVISTES (III)
ENTREVISTA A ALFONS
CORNELLA

Se centren principalment a posar en pràctica
els valors i principis cooperatius per a tots els
socis i persones assalariades.

5.

S’esforcen per satisfer les necessitats d’aprenentatge de tot el moviment, des de les persones sòcies fins a (...) les parts interessades.
(...)

6.

L’educació cooperativa ha d’atendre les necessitats de persones molt diverses, i no ho
aconseguiria si no s’esforcés per reduir les
barreres d’accés. (...) i en emprar una gran varietat de mètodes
d’ensenyament i aprenentatge per satisfer les seves distintes
necessitats (...), així com incorporar estratègies d’aprenentatge
participatiu actiu.

Foto: Calafellvalo

4.

Article de l’Apòstrof, SCCL, «Tres
principis cooperatius a examen»,
publicat a la revista Nexe, núm.
35.

L’educació cooperativa va ser l’element que va dur la visió i les aspiracions dels pioners i pioneres del moviment cooperatiu internacional a l’èxit. Aprendre a partir de l’experiència segueix sent essencial
per crear avui dia empreses cooperatives que funcionin. Uns programes d’educació cooperativa eficaços poden ajudar al ressorgiment
i la renovació del moviment cooperatiu, així com a desbloquejar la
visió i l’energia pròpies de les noves generacions, revelant com es
pot aplicar el model cooperatiu als reptes d’avui i de demà.
(...) L’educació cooperativa necessita ser tan audaç i imaginativa
com abans, acceptant les oportunitats que brinden les noves tecnologies, reforçant els vincles amb les universitats per impulsar la
investigació i utilitzant l’educació per difondre els resultats de les
investigacions (...). Una educació cooperativa amb èxit s’ha d’adaptar i no oblidar mai la seva finalitat principal de desenvolupar una
comprensió més gran de la naturalesa i els beneficis de la cooperació d’ara i del futur.»
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Elements bàsics
en l’engegada del
projecte cooperatiu
En resum, i abans d’abordar els principals reptes de la gestió cooperativa, a l’hora de posar en marxa un projecte cooperatiu, és recomanable tenir presents els elements següents:
1)

Equip promotor: qui som i què volem?
−− Diferents dedicacions/implicacions en el projecte i previsió de les conseqüències d’aquestes diferències.
−− Diferents moments d’incorporació al projecte i previsió
d’altres possibles implicacions que afavoreixin l’apropiació del projecte per part de tots els membres.
−− Previsió de polítiques d’entrada i sortida de persones sòcies, si s’escau, sota el principi d’adhesió voluntària.
−− Previsió de la possibilitat i del tracte específic de
diferents tipus de socis i sòcies o vincles en l’equip
promotor, que tindran diferents interessos, i potser diferents implicacions.

2)

Aportacions al capital social: quin compromís econòmic adquireixen les persones sòcies?
−− Aportacions obligatòries i aportacions voluntàries de les
diferents sòcies.
−− Generació d’interessos que compensin el risc assumit més
gran per diferents sòcies.
−− Préstecs demanats i expectatives de retorn.
−− Aportacions no dineràries i la seva valoració, que hauria de
ser al més realista possible tenint en compte el dret de retorn que suposen.

3)

Elaboració del projecte: quin procés col·lectiu preveiem fer?
−− Anàlisi compartida dels elements de viabilitat i sostenibilitat tècnica i econòmica.
−− Anàlisi compartida de la coherència a mitjà termini: punt
d’equilibri, capacitat de producció i costos.

4)

Pla d’inversions inicial: quins recursos necessitem i d’on sorgeixen?
−− Capacitat d’autofinançament i necessitats de cofinançament.
−− Garanties que pot aportar l’equip promotor.
−− Elecció dels productes/serveis i dels proveïdors.
−− Possibilitat d’esglaonar les inversions.
−− Capacitat de negociació als inicis d’un projecte.
−− Impacte fiscal.
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5)

Viabilitat tècnica: hem definit prou bé la nostra activitat i tenim capacitat de dur-la a terme?
−− Coherència i consistència del projecte.
−− Capacitats clau de l’equip promotor.
−− Capacitats de gestió de l’equip promotor (experiència, formació, voluntat) i necessitats d’acompanyament.
−− Anàlisi de la competència.
−− Contrast de supòsits i hipòtesis de treball.
−− Possibilitats d’intercooperació.

6)

Viabilitat econòmica: com gestionarem els recursos disponibles, així com el dia a dia econòmic del projecte?
−− Despeses fixes i variables i, especialment, despeses salarials relacionades amb les expectatives de l’equip promotor.
−− Anàlisi de marges comercials (en diferents hipòtesis).
−− Previsió d’ingressos: possible clientela, diferents productes o línies de negoci, unitats venudes, preus, etc.
−− Capacitat realista de producció.
−− Costos de producció.
−− Càlcul del punt d’equilibri: quan està previst arribar-hi i
què està previst fer mentre no s’hi arribi.
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Gestió
cooperativa

Entorns complexos i
models de gestió
En les darreres dècades hi ha hagut canvis importants a la societat que afecten directament la manera d’entendre i de fer empresa i
economia. L’evolució de les tecnologies i l’accés a la informació, l’entorn socioeconòmic, les noves necessitats i consumidors més responsables i exigents, i el desenvolupament de valors vinculats a la
participació de les persones i a un nivell més elevat d’apoderament
de la ciutadania, impliquen funcionar en un entorn molt més complex i cada vegada més poc previsible.
En un entorn socioeconòmic canviant i imprevisible, l’excessiva jerarquia de l’empresa tradicional taylorista pot ser font d’ineficiència. La recerca de nous models més centrats en les persones i en la
cobertura de necessitats socials ha entrat fa anys en el món de la
gestió empresarial i els estils de direcció. Cada vegada més companyies estan impulsant lògiques de col·laboració i cooperació, quotes
de participació de les persones treballadores, per tal d’aprofitar els
seus coneixements i capacitats d’innovació i creativitat.
Així doncs, en el marc d’una societat cada cop més complexa, les noves formes empresarials neixen fruit de diferents transformacions.
L’entorn econòmic complex i els canvis en la naturalesa del treball
situen cada vegada més el coneixement com a factor d’avantatge
competitiu per a les empreses. La intel·ligència esdevé cada vegada
més la principal font de competitivitat. La capacitat d’activar i posar
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aquest coneixement al servei del projecte empresarial és el que actualment genera valor i capacitat d’innovació. Les noves tendències
del management i els estils de direcció, que situen la participació i la
col·laboració com un element significatiu de la gestió empresarial,
estan alineades amb la identitat cooperativa.
Les cooperatives suposen una alternativa a la concepció tradicional de les relacions econòmiques, ja que es basen en la democràcia
econòmica i la propietat col·lectiva, la satisfacció de les necessitats
de les persones més enllà del lucre econòmic. L’entorn actual demana passar d’una visió mecànica del fet empresarial a una concepció més orgànica, que faciliti el desenvolupament, la capacitat de
resposta i la flexibilitat del projecte cooperatiu tant cap a dins com
en relació amb el seu entorn i context. El model cooperatiu suposa
aprofundir en aquest pas de l’empresa de personal a l’empresa de
les persones: posant veritablement la persona en el centre de l’empresa, les seves capacitats, els seus interessos i necessitats; facilitant un espai per a la participació i l’autonomia que possibiliti la
intel·ligència col·lectiva, la proactivitat, etc.
DUES CONCEPCIONS DIFERENTS
Visió mecànica

Visió orgànica

Línia jeràrquica única com a principal forma de
coordinació.

Moltes formes de coordinació.

Distinció clara entre els àmbits operatiu i directiu.

Flexibilitat de rols.

Cerca de l’eficàcia mitjançant l’especialització.

Cerca l’eficàcia mitjançant l’adequació dels perfils
capacitats.

Cerca de l’homogeneïtzació personal.

Acceptació de l’heterogeneïtat.

Èmfasi de coherència a priori.

Èmfasi de la convergència a posteriori.

Comunicació vertical.

Comunicació horitzontal.

Predomini de procediments.

Predomini d’ajustaments mutus.

Estabilitat com a font principal d’eficàcia.

Canvi com a font principal d’eficàcia.

Algunes de les oportunitats que ofereix el model cooperatiu són la
gestió democràtica, la propietat col·lectiva, la responsabilitat social
i la plasticitat de format.

«Qui participa en la presa
d’una decisió se sent més
interessat a complir-la i,
al revés, qui s’ha de sentir
implicat en una feina vol
participar abans en la seva
planificiació.»
Garcia, J.; Via, J., i Xirinacs, L. M.
La dimensió cooperativa, Icària, 2001.

La gestió
democràtica
La gestió democràtica és un
dels principis rectors pels quals
es regeix l’organització i el funcionament de les cooperatives.
Fa referència a com les persones sòcies prenen decisions i
reparteixen el poder de forma
col·lectiva, sota el principi d’una
persona, un vot, i a través dels
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espais i els òrgans societaris, l’elecció de càrrecs, els sistemes de
participació o la gestió compartida.
La participació és l’instrument clau que fa possible la gestió democràtica. Una definició àmplia de participació podria ser «la possibilitat, i la seva realització, des d’influir fins a decidir, individualment i/o
en grup, en un o més àmbits de l’empresa, actuar en conseqüència i
responsabilitzant-se dels resultats».
En el model de gestió, comporta sis elements: formació, informació,
diàleg, autonomia, capacitat de decisió i capacitat de veto. Veurem
més endavant què necessitem per facilitar espais de participació,
però en tot cas, el model cooperatiu inclou fórmules per vehicular
aquesta participació.

La propietat col·lectiva
El fet que la cooperativa sigui propietat de les persones que duen a
terme directament l’activitat principal (siguin socis treballadors en
una cooperativa de treball, socis consumidors en una cooperativa
de consum o socis productors en una cooperativa de serveis) i que
aquestes hagin de decidir col·lectivament sobre la marxa de la cooperativa, fa que la participació i la corresponsabilitat no es quedin
en àmbits poc significatius de la gestió empresarial.

La responsabilitat social
El model cooperatiu participa d’una economia pensada per i per a
les persones, i enfocada al bé comú i a la comunitat. És a dir, una
economia basada en el desenvolupament sostenible, no especulativa, que atén les necessitats de les persones i de la comunitat, i que
no promou el lucre com a única finalitat i objectiu.
A les cooperatives el lucre és limitat o bé no existeix.

La plasticitat del format
El format cooperatiu ofereix un marc de treball de
gran plasticitat, és a dir, d’adaptabilitat i de capacitat d’incorporació d’interessos diferents dins
d’una mateixa estructura empresarial. Això és així
perquè la cooperativa incorpora les dimensions
individual i col·lectiva, ofereix la possibilitat de
l’apropiació col·lectiva del projecte i dóna un marc
d’apoderament i autonomia de la persona.
Gràcies a la seva plasticitat, l’estructura cooperativa es presta a incorporar diversos grups d’interès
en la governança de l’empresa. La inclusió d’inversions es pot fer des de la figura de les o els socis
col·laboradors, o des de fora de la cooperativa a
través de préstecs, títols participatius, campanyes de microfinançament o de micromecenatge.

«Los procesos de
transformación empresarial,
al menos en su formulación,
persiguen la apropiación
del significado del trabajo
por aquellos que lo realizan
como condición básica de
una generación sostenible
de riqueza. Esta apropiación
sólo es posible a través del
ejercicio de la autonomía.»
Vázquez, Alfonso, Diccionario de la
transformación, material elaborat per a la
Iniciativa Arbela, 2012.
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La dimensió
relacional
La cooperativa és un format organitzatiu que permet desenvolupar
projectes formats per tres dimensions: la societària, l’empresarial i
la relacional:
•

La dimensió societària fa referència als aspectes formals de
constitució cooperativa (que ja s’han vist a les unitats 2 i 3).

•

La dimensió empresarial inclou els aspectes de viabilitat i sostenibilitat que s’han comentat als primers apartats d’aquesta unitat.

•

Per saber-ne més

La dimensió relacional fa referència a l’equip promotor
de què parlàvem al principi de la unitat, així com a la
cura de les relacions que s’hi
estableixen, als processos
d’apropiació col·lectiva del
projecte cooperatiu, i a les
formes com prendrem les
decisions (veurem amb més
extensió la dimensió relacional en aquest apartat).

Quan ens confrontem al repte de
constituir un projecte empresarial cooperatiu, sovint la preocupació fonamental i única, legítima per altra banda, és donar
forma a la idea d’activitat econòmica i a la seva viabilitat. Dediquem totes les energies del grup en desenvolupar el pla de viabilitat i
sostenibilitat, així com a decidir quina serà la millor forma societària i
quins passos formals caldrà donar per constituir-la, però de vegades
deixem de banda la dimensió relacional del projecte cooperatiu.

Escola Petit Món Felisa Bastida,
SCCL
«Es va triar la forma cooperativa
per tirar endavant un projecte que
no hauria estat mai possible de
manera individual.»

Totes tres dimensions són fonamentals per tal de construir i desenvolupar el projecte cooperatiu; no podem pensar-les i desenvolupar-les de manera independent.
En aquest sentit, la posada en marxa d’una cooperativa hauria de
ser un procés integral i paral·lel. Tan important és pensar el model
de viabilitat i sostenibilitat, com cuidar el procés que farem per definir-lo: quin lloc reservarem a les persones i al col·lectiu, com generarem l’apropiació col·lectiva del projecte cooperatiu i com prendrem les decisions.
Així doncs, per tal de garantir una cohesió i coherència entre la dimensió societària, empresarial i relacional d’un projecte cooperatiu,
cal que la dimensió relacional de l’empresa sigui explícita, s’hi dediqui temps i recursos, i tingui espais i instruments per garantir-la.
D’aquesta manera, les persones que formen part del projecte seran
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realment el cor de l’empresa, i li conferiran el caràcter sensible necessari per poder-la fer coherent amb els principis i valors cooperatius.
La dimensió relacional inclou, doncs:
•

L’apropiació col·lectiva de la idea i del projecte.

•

La construcció de l’equip.

•

La dotació d’espais i pràctiques adients.

Apropiació col·lectiva de la idea i
del projecte
Per tal de facilitar l’apropiació col·lectiva d’una idea i d’un projecte
cooperatiu, cal construir un punt de partida que inclogui les individualitats i que defineixi els valors compartits en el projecte col·lectiu i les implicacions personals que suposa participar-hi. L’apropiació col·lectiva del projecte suposa, doncs, la gestió de la tensió entre
les necessitats individuals i les del col·lectiu. Algunes qüestions a
les quals hauríem de poder donar resposta són:
•

D’on surt la idea del projecte?, com la presentem i qui la presenta?

•

Com incorporem la passió, allò que ens motiva?

•

Quines necessitats vol cobrir (atendre) cada persona amb el
projecte col·lectiu?, què li demana al projecte cada persona sòcia?, quines implicacions tenen les necessitats individuals en
el col·lectiu?, com atendrem les necessitats individuals que no
quedin recollides al projecte col·lectiu?, hi haurà lloc?, quines
situacions preveiem que ens seran més difícils de gestionar?

•

De quins recursos, energies, dedicacions, competències i habilitats disposem?, són suficients per atendre les necessitats
col·lectives i construir plegades?

•

Quins valors volem/necessitem individualment que tingui el
projecte?, compartim valors del projecte col·lectiu?, què ens
defineix?, quines implicacions, col·lectives i individuals té l’assumpció col·lectiva d’aquests valors?

Per tancar un procés d’apropiació col·lectiva, algunes preguntes
que individualment ens podem fer són:
•

Com em sento en el projecte?

•

En aquest projecte hi sento la meva presència/participació? Jo
també soc el projecte?

•

Em ve de gust emprendre un viatge amb aquestes companyes i
amb aquest punt de partida?

•

Sento les meves necessitats individuals ateses?
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Com veurem en el darrer apartat, el procés d’apropiació col·lectiva
necessitarà des d’un bon començament espais i pràctiques adients.

La construcció de l’equip
La construcció d’equip en un projecte cooperatiu és un procés que
necessita temps i que es pot dividir en tres fases:
1)

Anàlisi de cost/benefici. Tota persona o actor es pregunta, en
primer lloc i d’una manera o altra, quina utilitat li pot aportar
participar en un projecte col·lectiu, i fins a quin punt aquest
respon als seus interessos i/o necessitats.

2)

Reconeixement. En segon lloc cal un coneixement de l’altre (informar-se i saber qui és, què fa, amb qui es relaciona...), però
també de reconeixement, que li dona veu i el considera un interlocutor vàlid.

3)

Treball conjunt. Finalment s’entra en una fase de compartir
formes i cultures de treball a través de la generació del projecte
en comú i compartit.

Cal tenir en compte aquestes fases, que es poden superposar als diferents moments del projecte cooperatiu, per tal que aquest sigui com
més compartit millor i doni resposta a les necessitats i interessos de
totes. La construcció d’equip necessita, doncs, d’uns espais de participació i d’unes pràctiques orientades cap a l’autogestió, que la facilitin.

La dotació d’espais i pràctiques
adients
Espais
Per facilitar espais de participació que contribueixin a la construcció de l’equip, cal tenir present tres dimensions de la participació:
voler, saber i poder.
Voler participar. Cal treballar la motivació per a la participació de
tot l’equip; ens podem plantejar qüestions com:
•

Veritablement s’estan incorporant els nostres interessos i necessitats?

•

El procés és prou compartit i no només comunicat i informat?

•

S’estableixen mecanismes i canals on poden manifestar-se i
participar?

•

Quin treball fem d’implicació emocional amb el projecte cooperatiu?
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Saber participar. Cal facilitar l’intercanvi i la construcció de sabers,
on tots es reconeguin i siguin vàlids, i on l’equip interactuï entre allò
col·lectiu i personal.

«No basta con saber lo
que hacen las persones;
es necesario también
conocer cómo y con qué lo
hacen: cómo circulan los
papeles, dónde se guardan
los archivos, qué formatos
se usan para registrar las
comunicaciones. Las cosas
y las personas se formatean
mutuamente.»
Corsin, Alberto, De política, modelos y
prototipos, 2012.

Poder participar. S’han d’habilitar al llarg del procés espais,
canals i eines per tal que la participació sigui real. En aquest
sentit, cal fixar-se especialment
en els dispositius de comunicació generem i en la importància
de registrar i generar un arxiu
col·lectiu del procés.
Els espais de participació poden ser genèrics o específics.
Els genèrics són els que, propis
del model cooperatiu, serveixen
per complir amb les obligacions
estatutàries o per desenvolupar
l’activitat ordinària de la cooperativa:

•

Assemblees generals, que al seu torn poden ser resolutives (per
a la presa de decisió) i/o deliberatives (orientades a la reflexió,
la posada en comú i/o la presa d’acords marc que després siguin desenvolupats en altres espais de participació).

•

Reunions d’òrgans, bé sigui de consell rector, bé sigui d’altres
òrgans que cada cooperativa decideixi disposar en els seus estatuts o reglament de règim intern.

•

Reunions de coordinació tècnica i d’equips de treball, per a
l’exercici de responsabilitats i tasques, tant de gestió com de
desenvolupament de l’activitat de la cooperativa.

Els espais específics, serien aquells previstos per tenir especial
cura de la dimensió relacional:
•

Moments d’expressió i valoració individuals i col·lectius.

•

Moments de reflexió sobre la cooperativa a llarg termini.

•

Moments informals de relació.

Pràctiques
Les pràctiques que faciliten la dimensió relacional són:

Una reunió de treball
pot ser un espai de
participació que
contribueixi veritablement
a la construcció d’equip i
al projecte cooperatiu si
establim uns objectius:
1.

D’eficàcia: què volem
aconseguir amb la
reunió i què hi volem fer.

2.

Relacionals: quin
clima pot ser el més
favorable per afavorir
la confiança i la
cohesió de grup.

3.

De participació: com
fem que la gent senti
propi i compartit el
projecte.

Generació de confiança
La confiança és el ciment, el lligam del projecte cooperatiu, i tenir-ne
cura s’ha d’incorporar com una tasca més en el procés de construcció de l’equip. Tanmateix, especialment quan s’enceta un projecte
cooperatiu, s’ha de construir, tenint present que la confiança:
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•

Es construeix a partir dels fets; els tangibles generen confiança.

•

Requereix unes actituds determinades (predisposicions): empatia, reciprocitat i reconeixement.

•

Requereix uns valors: ètica professional, honestedat, etc.

•

Requereix unes voluntats: constància i disponibilitat.

Per tant, cal preguntar-se què estem fent per generar confiança entre
l’equip, tenint present que: d’una banda, les estratègies per contribuir
a generar confiança poden tenir un caràcter formal o informal, i que
ambdues han d’anar de bracet i combinar-se; és molt important tenir
consciència dels límits de les relacions, sobretot per identificar adequadament les expectatives i gestionar les frustracions.
Per saber-ne més

Gestió del conflicte
El conflicte és inherent a la vida
en societat. Si no hi ha desavinences, visions diferents i
contraposades entre persones
o actors diferents, alguna cosa
fem malament! És el que cal esperar de la diversitat.
El què convé no és eliminar el
conflicte, sinó tenir eines per gestionar les situacions conflictives,
de manera que la construcció
d’equip i el treball conjunt siguin
possibles. Optar per una cultura
de gestió del conflicte té per objectiu avançar en el projecte cooperatiu i no facilitar que alguna
de les posicions guanyi.

L’Esberla, SCCL

Treball en equip
Treball en equip no és el mateix que equips de treball. Implica:
•

El reconeixement de les capacitats i actituds d’una mateixa i
dels altres.

•

L’escolta als altres i al grup, com alguna cosa més que la suma
d’individualitats.

•

La generositat, per donar i per rebre dels altres.

•

El sentiment de pertinença.

•

El sentit comú de l’equip, «sentit» perquè s’estableixen fites
sentides per totes i «comú» perquè són compartides.

/ 19

Taller virtual de creació i posada
en marxa d’una cooperativa

Unitat 4
Engegar i participar en un projecte cooperatiu
Gestió cooperativa

Lideratge
Un projecte cooperatiu necessita, per ser viable, una diversitat de
rols, perfils i lideratges. Els lideratges no van en contra de la construcció d’equip en un projecte cooperatiu, en tot cas s’ha de fomentar un lideratge compartit, democràtic i policèntric (no concentrat
sempre en certes persones). En aquest sentit és bo preguntar-se:
•

Quins perfils ens calen i de quins perfils disposem?

•

Quines competències puc aportar a l’equip?

•

Quines competències ens manquen com a col·lectiu?

•

Què espera l’equip de cadascun de nosaltres?

•

Com ens sentim liderant i sent liderades?

•

Quin tipus de lideratges encaixen amb l’equip?

Autogestió
La construcció de l’equip passa també per buscar i practicar un model de cooperativa adaptat a la nostra realitat. Més que extrapolar
fórmules de manera automàtica, és recomanable desenvolupar la
plasticitat de la cooperativa per trobar respostes adequades i adaptades a les nostres necessitats i interessos.
Una pràctica fonamental d’autogestió és la posada en comú i per escrit (normalment a través del reglament de règim intern) del model
de funcionament de la cooperativa, definint entre altres aspectes:
•

Les condicions de treball: llocs i escalats salarials, calendari laboral i horaris, vacances, permisos, mesures de conciliació, etc.

•

El funcionament de l’assemblea, consell rector i espais de treball (comissions, equips, reunions periòdiques, etc.).

•

La tipologia de convocatòries (per correu, telemàtiques, web
corporatiu, etc.).

•

El procediment d’elecció dels càrrecs.

•

La tipificació de faltes lleus.

Aquestes són qüestions que ens ofereixen l’oportunitat per reflexionar i portar a la pràctica el model cooperatiu que volem.

Per saber-ne més
La dimensió cooperativa
Jordi Garcia Jané, Jordi Via Llop,
Lluís M. Xirinacs. Ed. Icaria,
Barcelona, 2006.
Sectores de la nueva economía
20+20
Diversos autors. Fundación EOI,
2010.
La imaginación estratègica. El
caos como liberación
Alfonso Vázquez. Ed. Granica,
Buenos Aires, 2008.
Eines per a la participació. Bases,
mètodes i tècniques
Diversos autors. DIBA, Barcelona,
2007.
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