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1. Per què recerca aplicada en emprenedoria cooperativa? 

Objectius,metodologia i reptes 
Sentir que tens xarxes i formes part d’un moviment és com quan estic al meu poble, 

que formo part d’un lloc. 
Mònica, persona entrevistada.  

 

Des de que Labcoop va néixer al 2013 com a cooperativa de segon grau per acollir, incubar i 

impulsar iniciatives d'emprenedoria social cooperativa que persegueixen una transformació 

social, hem acompanyat a més de 150 persones amb projectes d'emprenedoria i 45 

incubacions col·lectives per fer números rodons. Després de 6 anys acompanyant projectes i 

iniciatives cooperatives d'economia social i solidària, hem volgut conèixer en profunditat i 

millor quins són els factors que operen en els processos que s'han donat en els projectes que 

considerem que encara regeixen i també, en aquells projectes que no han prosperat, no han 

aconseguit consolidar-se o no han reeixit. Així, els objectius d'aquesta recerca aplicada 

qualitativa són: 

a) Aprofundir en el coneixement sobre els factors estructurals, personals i col·lectius que es 

desenvolupen en els processos d'emprenedoria social mitjançant el relat de vida. 

b) Sistematitzar l'experiència acumulada per part de les persones, grups i col·lectius 

emprenedors. 

c) Generar coneixement aplicat i de codi lliure, a l'abast de tothom per millorar la qualitat i 

l'eficiència dels acompanyaments a l'emprenedoria social i/o col·lectiva per part de les 

organitzacions, professionals, persones i administracions. 

d) Generar un relat propi de l'emprenedoria social i col·lectiva, diferenciant-la del concepte 

més clàssic d'emprenedoria empresarial i individual, i ajudar a divulgar-lo. 

Aquesta recerca aplicada vol identificar quin paper juguen determinats condicionants 

personals i socials a l'hora d'emprendre un projecte econòmic dins de l'economia social i 

solidària. Aquests condicionants els hem agrupat en quatre eixos de partida: a) els factors 

estructurals; b) els factors personals; c) els factors relacionals i d) els factors comunitaris i 

col•lectius. Dins d’aquests quatre eixos, hem analitzat variables com la de gènere, classe 

social, capital cultural i creences familiars, cultura emprenedora o motivacions per emprendre, 

entre d'altres.  

A nivell metodològic, s'ha optat per una metodologia d'investigació qualitativa, que ens ha 

permès col·locar les persones que desenvolupen pràctiques d'emprenedoria social cooperativa 

en el centre de la recerca per a conèixer el significat de les seves accions, de les seves 

conductes i creences i de les seves paraules, per recollir la percepció humana en la seva 
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complexitat i, sobretot, en la seva subjectivitat. Amb la voluntat d'exposar aquesta 

subjectivitat, hem triat l'enfocament biogràfic amb la tècnica del relat de vida, que designa la 

historia d' una vida tal como l'explica la persona que l'ha viscut. El relat de vida es fa a partir 

d’una narració biogràfica d’un subjecte, extreta d’ell mateix, i és la persona entrevistada qui 

l’explica a la investigadora  a través d’una o diverses entrevistes en profunditat que repassen la 

seva trajectòria vital. La narració es publica sense retocar o corregir el llenguatge, per reforçar-

ne el valor testimonial (UOC, 2012). 

S'han realitzat 8 entrevistes individuals semiestructurades. La selecció de les persones 

participants en el treball de camp s'ha dut a terme a partir de persones que han desenvolupat 

un projecte i/o col•lectius d'emprenedoria social i que van iniciar la seva activitat fa més de 3 

anys, amb algun tipus de constitució jurídica (cooperativa majoritàriament, però hi ha alguna 

associació), intentant mostrar trajectòries d'emprenedoria cooperativa diverses en el temps, 

que van des dels 3 anys als 25 anys.  

 

NOM SEXE EDAT TEMPS EN 
L'EMPRENEDORIA 

COOPERATIVA 

Monica Dona 31 3 

Gisela Dona 44 5 

Neus Dona 36 6 

Montse Dona 75 45 

Bet Dona 34 7 

Josep Maria Home 39 4 

Jaume Home 54 24 

Abslam Home 44 10 

Carles Home 57 27 

 

La informació extreta dels relats de vida s'ha complementat amb una cerca molt preliminar 

d'informació extreta del buidatge bibliogràfic sobre emprenedoria social i emprenedoria 

cooperativa- bàsicament, on line- . Malauradament, les obres i referències específicament de 

l'ESS que hem pogut trobar són molt escasses o quasi bé inexistents. I si n'hi ha, no s'han 

visibilitzat o no s'han pogut compartir de forma col·lectiva. La configuració d'un cos teòric al 

voltant de l'emprenedoria social cooperativa i del seu context no era ni molt menys l'objectiu 

d'aquest estudi tot i que ens adonem que disposem de molt poca producció en recerca 
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aplicada des de l'ESS catalana i que moltes són les preguntes que ens afloren una vegada ens 

ho comencem a endinsar, com: Què necessiten les dones emprenedores per iniciar projectes 

d'emprenedoria cooperativa que no necessiten els homes? Té l'ESS la seva pròpia teoria de 

xarxes? I què és el que funciona i com ens ho podem aplicar i replicar? L'emprenedoria social 

cooperativa només pot desenvolupar-se en contextos molt polititzats?  

Aquesta recerca volem que serveixi per ajudar a sistematitzar el coneixement generat entre 

totes i que això ens serveixi per ser més eficients en l'adquisició dels aprenentatges necessaris 

per millorar la qualitat i la metodologia del acompanyament tècnics en emprenedoria social 

cooperativa. Aprenentatges que puguin ser transferits a la col·lectivitat ciutadana, com a 

d'altres cooperatives i organitzacions de l'ESS, entitats del Tercer Sector, administracions locals 

que acullen, acompanyen i orienten a persones i col·lectius que volen emprendre socialment: 

 Identificant més i millor quines són les competències personals, grupals i comunitàries 

que necessitem les persones i els col·lectius en aquest viatge emprenedor 

 Generant condicions de partida imprescindibles pel suport a la generació d’ocupació 

estable i a la inserció sociolaboral 

 Descrivint quins són els elements que han funcionat però que solen ser invisibilitzats 

per el relats i els discursos de la cultura econòmica predominant i hegemònica 

 Minimitzant els riscos en els inicis dels projectes econòmics 

Les persones que integrem l'ecosistema de l'ESS, aquest nosaltres, som, a la vegada, objecte i 

subjecte de la recerca, i necessitem una recerca aplicada que intervingui des de la recerca-

acció,des de la pràctica per la pràctica. Una recerca, desenvolupada també per aquest 

nosaltres, que ofereixi respostes a les necessitats dels nostres projectes i que ens sigui útil:en 

primer lloc, com una eina reflexiva al servei de les cooperatives que ens ofereixi recursos 

pràctics de millora, però també, en definitiva, per enfortir l'ESS i projectar cap a fora formes 

diferents de fer economia que funcionen i per generalitzar i estendre aquesta economia social 

i solidària a altres persones o grups allunyats tradicionalment de les pràctiques i les iniciatives 

de l'ESS.
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2. Relats de vida: cooperativista, se nace o se hace..o? 

 

Mònica, 3 anys en l'emprenedoria cooperativa. 
 

Sóc una dona de 31 anys. Va ser la meva participació en altres col·lectius lo que me va portar a 

participar en la cooperativa on treballo ara. La cooperativa ha estat la meva primera 

experiència considerada com a emprenedoria col·lectiva perquè encara que no hi hagués 

intercanvi monetari, mai havia participat en un col·lectiu amb un grau d’autogestió tan gran. Jo 

no vinc de militàncies ni de moviments socials, és a través del Pam  a Pam com hi vaig arribar. 

Jo em dedicava a temes de màrqueting digital, i estava en un moment molt dur, molt cremada, 

no m’agradava el sistema capitalista on vivíem, i això em va crear una crisis vital molt forta. Me 

sentia molt buida,estava molt malament i no portava tants anys treballant tampoc. Canviava 

de feines però en cap m’adaptava. Volia canviar però no sabia com materialitzar-ho, i va ser a 

través del Pam a Pam, de la militància, com vaig conèixer  la meva cooperativa. Tot i que jo no 

m'havia format en el que feia exactament la cooperativa, vam començar a parlar,  ens vam 

entendre molt bé i al final em vaig incorporar.Jo crec que no tinc cap esperit emprenedor, jo 

mai m’haguera muntat una empresa pròpia , a mi sempre m’ha fet molta por això d’estar sola, 

avui encara el tema del pressupost em fa por. La meva única motivació d’estar en una 

cooperativa és perquè és fan les coses diferents –de treballar en equip, mancomunar sous, que 

no hi haguera una plusvàlua- i hi ha una gestió compartida.  

Si penso en els factors estructurals que m'han condicionat, mons pares són obrers de fàbrica, 

amb una història d’explotació bastant heavy, ma mare encara treballa 50 hores setmanals. I 

això és una cosa que a mi m’ha xocat i encara em xoca, l’explotació que pateix la meva família. 

Per mi, treballar en una cooperativa és una forma de sistematitzar una sèrie d’incomoditats 

que jo ja sempre havia detectat: la relació que ma mare té amb el treball sempre m’ha generat 

moltes incomoditats. Ha sigut una forma de portar a la pràctica algunes lluites que a mi 

sempre m’han ressonat bastant. Jo no tinc un esperit emprenedor, sinó al contrari, sé que he 

de sobreviure, que m’he aliat amb una gent que em fa la vida més fàcil i em sent súper 

còmoda en el format cooperatiu. Si tinc alguna cosa, és de mons pares, que sempre han estat 

molt treballadores i que han tret les castanyes del foc. 

Quan penso en la meva percepció de al llarg de la meva experiència emprenedora, no he vist 

perillar el meu lloc de treball, vam tenir un moment d’entrada de menys projectes, però no 

vam haver de marxar ni de tocar sous. Des de que estic a la cooperativa, el que sí que sento és 

que malgrat tots compartim els mateixos ideals i valors, el factor de més de risc ara són les 

relacions personals, que és on jo i en general la resta, he trobat més complicacions. I això ha 

fet perillar a vegades el projecte, som nou persones al voltant d’una taula i a vegades 

cadascuna pensa una cosa diferent.  No estem acostumades a escoltar a la resta i tot aquest 

aprenentatge i deconstrucció que vas fent de manera personal, també el va fent l’equip, i 

cadascú necessita un nivell de cures, té les seves expectatives del projecte. I encaixar tot això 

amb la manca d’educació afectiva que tenim tothom és complex. I ara hem començat un 
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procés amb una cooperativa que ens està ajudant però és complex igualment. A vegades, 

aquest processos,  m’han afectat a nivell personal, doncs no estem acostumades  a que els rols 

siguin igualitaris i estem construït coses de nou tota l'estona, això és ja un risc.  

Quan penso en els factors relacionals, a nivell més personal, com a suport familiar, ningú ha 

hagut de posar diners, però en poder-te ficar en un projecte així, amb aportació al capital 

inicial,  tenim uns privilegis que tenim perquè tenim una família que ens recolza. Mons pares 

mai han posat diners a la cooperativa però tot el que han fet perquè jo estudiara i tinga certs 

priviliegis han ajudat a que jo puga entrar en aquesta cooperativa.   

Si penso en un altre tipus de xarxes de suport entre organitzacions, la cooperativa neix al 2011 

i al 2015, és quan en fem socis de la XES i formem part d'un grup cooperatiu i per nosaltres, tot 

això ha sigut molt important. Ha sigut dotar-li de significat al projecte perquè al principi lo de 

ser cooperativa era un format però no teníem els principis de l’ESS.  La xarxa d’ESS per 

nosaltres ha estat una empenta molt forta per la cooperativa. La xarxa d’ESS ens ha servit per 

donar-li perspectiva política al projecte, un poc  per no         sentir-nos soles i saber a qui poder 

trucar, i també com a porta d’entrada de projectes perquè molts dels nostres clients son 

d’aquesta xarxa. També, la meva incorporació al projecte, que és la feminització del projecte 

va un poc per aquí.  

Des de que estic a la cooperativa, els meus contactes han crescut moltíssim. Estic a una 

cooperativa d’habitatge, estic ficada en mil mogudes, per mi sí que ha estat un creixement 

molt heavy de la xarxa. I en el meu cas, ho he agraït molt perquè no sóc d’aquí i tinc a la família 

a fora. Sentir que tens xarxes i formes part d’un moviment és com quan estic al meu poble, 

que formo part d’un lloc. Per un costat, cada vegada et sents més implicada en la xarxa, i a la 

vegada, cada vegada també ets més crítica, li veus les mancances. Al principi no ho veia, però 

ara sí veig que som totes blanques, que falta molta perspectiva de classe, una perspectiva 

crítica i molta més afinitat. 

En el cas de la nostra cooperativa, no hem tingut arrelament territorial. És quan comencem a 

polititzar més el concepte de comunitat, de pertànyer a un lloc, quan nosaltres ens fiquem a 

un espai de cotreball - perquè nosaltres no tenim barri-  i esta gent ens diu "veniu aquí". I ara 

ja comencem a sentir-nos que formem part més d'un barri. I a nivell de sector, també ens hem 

anat alineant, fem molts projectes juntes. I moltes cooperatives del nostre sector s’han 

apropat a preguntar-nos. És un sector molt petit, n’hi ha molt poquetes perquè un sector 

professional on hi ha molta faena, està molt ben pagada i molt valorada pel capitalisme, llavors 

la gent no s’apropa al cooperativisme perquè aquest no pot igualar els sous.  

Quan sento la paraula emprenedoria col·lectiva, m'hi em sento molt poc interpel·lada. Tota 

aquesta dimensió personal, on no pots esperar que vagis a un lloc on esperes que la gent et 

faça sinó que tu t’ha d’involucrar i ser part del procés de canvi a nivell personal. Entendre el 

teu procés personal com afecta a la cooperativa crec que és important, prendre consciència 

que o aquí ho fem nosatros o no ho fa ningú. I crec que s’ha d’estar molt preparat per això.  

En aquests tres anys a la cooperativa, he après a tenir paciència en el que tu projectes, a mi el 

que m’havia travessat eren tot de coses feministes i aquest eix perquè  estic en una cope tot 

de tios i tot és molt masculinitzat. És important no frustrar-te, i sentir que és un procés que has 



10 
 

de gaudir i no pensar només en que no està passant el que tu projectes. Els tempos s’han 

d’adequar als tempos vitals i no als tempos dels projectes i resultats. Donar-nos temps per els 

processos interns, amb la calma i escoltar-nos, és un aprenentatge molt important que he fet.  

Si penso en si jo tinc capacitats , crec que tinc un rol molt de facilitadora, de mirar molt pel bé 

comú, d’escoltar totes les parts, entendre un poc al que està passant. Humanament i 

innatament,  estem preparades per ser compartir i per cooperativitzar però venim d’una 

trajectòria que no ens permet fer-ho tant fàcil. Has d’estar disposada a obrir moltes coses de 

tu mateix, d’exposar-te. A vegades els mateixos espais per unes persones són genials i per 

altres no tant, no es senten bé, no es senten cuidats.  

Per mi, el factor estructural m’ha permès arribar on estic, els privilegis que he tingut han 

condicionat que jo estiga on sóc. Ara, joestic contenta, em sento bé,  ja no em sento com 

abans.  

Gisela, 5 anys en l'emprenedoria cooperativa. 
 

Sóc una dona de 44 anys. Em vaig formar en gestió i administració pública, i vaig treballar 6 

anys en temes d'emprenedoria a l'administració pública. La meva entrada a l'emprenedoria va 

ser d'autònoma al 2005. Primer, va ser orgànica, no va ser una cosa molt pensada, i hi va tenir 

molta influència la meva ex-parella pq em va animar molt i em va dir que ho podia fer 

perfectament. Al 2007 munto una empresa amb el meu ex-company fins el 2013, la tanquem 

al 2015 coincidint amb la crisis, al 2009 la notem molt seriosament. Això coincideix amb el 

temps que compartim espai i local amb altres cooperatives. Al 2013 constituïm i participem en 

la ideació d ela cooperativa en la qual treballo actualment.  

Si penso en els factors estructurals que m'han condicionat, amb el tema racial, tinc els 

privilegis dels blancs i he estat sempre rodejada de gent blanca. Si m'hagués de col·locar en 

algun estrat socioeconòmic seria classe mitja, als meus pares mai els hi ha faltat de res i han 

tingut una bona feina i sou. Quan jo he començat a notar el pes d'arribar a final de mes és al 

2008, amb la crisis, i des de llavors ja no l'he abandonat, el pes. Potser sóc classe mitja 

empobrida però està clar que aquests 2 factors segur que m'han facilitat.  

Respecte el gènere, sí que m'ha influït moltíssim. En el meu cas, és molt evident, tota la gestió 

dels diners que en el meu cas sempre m'ha costat molt, si has de ser autònoma has de vendre, 

i durant molt de temps això ho vaig col·locar en un home. En un moment determinat, m'haig 

de fer càrrec de l'empresa i reconec que hi ha aquesta aversió als diners, i a vendre el teu 

temps i el teu cervell. Després tot el que té a veure amb la visibilitat, i amb que t'has d'exposar, 

i que com a dona t'has de treballar pq la tendència és a passar desapercebuda, a no voler 

destacar i això, per la viabilitat d'una activitat econòmica, has de gestionar la visibilitat 

d'alguna manera. Hi ha tot un aprenentatge cultural d'invisibilització que tendeix a no posar-te 

en primera línia. Hi ha un factor en el meu cas és el meu clar, jo treballo amb el tema de 

gènere i l'emprenedoria, primer hi ha tot un procés de formació, que després aquesta m'ha 

portat a un procés de consciència. I jo he anat practicant amb mi mateixa allò que deia la 

teoria: és molt important que les dones facin xarxa amb altres dones pq es creen espais on no 
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només es parla de negoci sinó de qualsevol cosa, i jo mateixa m'aplicava "el cuento" i em 

posava en xarxa. Tot el coneixement que jo tinc de gènere és autoformatiu. I jo m'ho intentava 

aplicar. I amb el tema de la visibilitat, ha estat exposar-me. I un entrenament bo és donar 

formació. Si algú em deia vine a una xerrada, participa en una taula, és fer-ho i prepara-ho 

molt bé, que això és quelcom que totes les dones fem, preparar-nos molt, el nivell de 

preparació és molt qualificat pq parteixes de la base que no saps per la qual cosa necessites 

controlar la informació. Preparació i exposició. El no dir que no. Buscar espais controlats per 

exposar-te i anar fent proves. 

Per mi, un altre factor important de caire estructural és tot el que té a veure amb el teu entorn 

familiar, íntim, a mi m'ha influït molt positivament tenir una persona a casa que et té confiança 

i et diu tira, que això sortirà. Si hagués estat al contrari, m'hagués influït molt negativament. 

Això et dóna la tranquil·litat. Si hagués nascut home, no sé si hagués necessitat aquest suport i 

aquest reconeixement. Durant els inicis de l'emprendoria, amb fills, tota aquesta falsa 

conciliació que és a costa d'hores de son, de salut, de caps de setmana. Aquest fraccionament 

era molt evident a l'inici. Segur que si hagués estat un home, hagués tingut al costat algú que 

logísticament ho hagués resolt i jo m'hagués pogut dedicar "en cuerpo y alma" al meu 

projecte.  

Quan penso si he tingut referents familiars que hagin fet emprenedoria, en el meu cas, no n'he 

tingut. A casa meva, l'objectiu final vital era tenir una feina. L'únic referent és la meva àvia, que 

va gestionar un hotelet al sud de França, i quan el seu marit es va divorciar, va venir a 

Barcelona i va muntar una botiga de roba de nadons. Més endavant, jo li he fet un 

reconeixement a aquesta capacitat de refer-se i tirar endavant negocis. Però sí que és veritat 

que les meves germanes - jo sóc la gran- tenen molt esperit emprenedor i gestionen empreses. 

Jo les veig molt més emprenedores i amb més iniciativa, crec que hi ha un salt generacional, de 

veure el món més petit, més abastable, i que com a dones pensen molt més en elles que no 

pas en un projecte familiar.  

Quan penso en la meva percepció de al llarg de la meva experiència emprenedora, sí, he sentit 

risc econòmic a partir del 2009, de dir haurem de plegar totes. Mai he sentit risc personal ni 

emocional. Crec que he tingut molta sort. No he tingut mai el patiment de si em quedo sense 

feina, que faré? Tinc la visió ingènua que alguna cosa sortirà. A la meva vida només he estat un 

mes a l'atur, la meva experiència és que aquí no hi ha perill. Sempre he tingut la percepció i 

que influeix, és que tinc una xarxa de relacions molt gran i suposo que tinc la sensació que 

sortirien coses,  fer coses amb algú o per algú.  

Quan penso en els factors relacionals, sí, han influït en tot. La meva trajectòria s'explica per la 

xarxa de relacions. És una cosa que ho vaig aprendre i ho vaig posar en pràctica. Em sento 

còmoda fent xarxa amb gent, connectant, saber què fa la gent, les connexions, m'agraden 

molt! A mi m'han estat útils i m'agrada fer-ho pels demés. Jo ofereixo informació. I aquesta 

xarxa sempre torna. Tinc aquesta confiança i cultivar les relacions i els vincles. 

Les xarxes de naturalesa més personal, jo crec que m'han donat un entorn de seguretat i 

confiança, el punt de partida i el punt d'arribada de cada dia, de quan arriba la nit. Tenir una 

parella amb qui compartia el 50% la cura dels fills i conciliació ha ajudat molt. Si tens gens que 
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et va minant i no té confiança en tu, i et va dient que no...buff, o tens una molt bona fortalesa 

interior, o no arribes.  

Si penso en un altre tipus de xarxes, doncs això ha estat el devenir de la meva vida. Tota la 

meva trajectòria s'ha anat guiant amb aquesta xarxa interorganitzacional, tot es pot explicar 

per aquestes connexions professionals que s'han anat fent. Per mi és molt difícil, no tenir una 

bona relació personal amb la gent que treballo, i crec que té a veure amb el gènere. Necessito 

tenir un entorn professional amable, de bon fer, de confiança, de transparència, però 

necessito que hi hagi estima. 

La meva xarxa s'ha ampliat per 1000, quantitativament, i qualitativament, també, també he 

après coses bones i que no m'agraden, que no vull reproduir. Al llarg d'aquests anys, han 

canviat però no et sabria dir com: potser les relacions de xarxa abans eren bidireccionals i ara 

són multidireccionals, amb la meva cooperativa és més caòtica i molt més complexa, i té més 

impacte replicant, exponencial, més en totes direccions, multidimensional. Crec que en el 

camp de l'ESS hi han molts nivells i com que sóm pocs, les fem de coope a coope, i això abstrau 

i parles d'un col·lectiu i canvia la forma de relacionar-te i resulta que tothom té 10 barrets, 

El meu vincle territorial m'ha influït 0. M'he mogut molt i no tinc un arrelament territorial, de 

barri. No, no ha tingut influència. De fet, crec que el meu territori físic comunitari ara és 

l'entorn cooperatiu on estic,  és el més a prop que puc estar...i sí, podria dir que aquesta és la 

meva comunitat. 

Quan vaig començar l'emprenedoria, les meves motivacions van ser totalment contextuals i 

situacionals. De tenir una persona al costat, de dir-me, prova-ho, tira. Però un un cop ho has 

tastat, tornar enrere és molt difícil, ara em costaria moltíssim que algú em manés.  Hi ha la part 

d'autogestió de la feina, de ser capaç de convèncer a altres que el que faràs ho faràs bé. Jo 

necessito treballar amb altres, no liderar equips. El que m'agrada també és poder-me 

autoorganitzar-me el temps, ser mestressa del teu temps a mi m'agrada molt, encara que a 

vegades també ets esclava d'això.  

Quan penso en si hi han característiques personals innates, jo crec que aquestes capacitats 

s’aprenen. Però n’hi ha algunes que jo ja feia temps que portava a la motxilla: de tenir 

iniciativa, de tenir idees, d’imaginar, pensar en coses que es poden fer - sempre penso en més 

coses de les que puc fer-, com posar en relació persones i projectes, la capacitat 

d’enxarxament, la capacitat de sacrifici, la capacitat de treball, de tallar-me les venes abans de 

faltar a un compromís. 

El que vaig haver d’aprendre de nou és tota la part de la gestió econòmica (jo sóc de lletres, i 

ara m’agrada fer números), tota la part comercial, la comunicació no verbal, que vas aprenent. 

El que no he après mai a la vida és la gestió d’equip, de les persones, sóc fatal.  

Crec que si les persones que fem emprenedoria col·lectiva tenim una identitat comuna que ens 

diferencia de la persona emprenedora social “més clàssica”, és que és gent que al llarg de la 

seva historia personal ha tingut alguna experiència col·lectiva: activista, caus, esplais,després 

del 15 M ...L’emprenedoria col·lectiva arriba després de certs moments històrics d’eclosió 

col·lectiva, és gent que ha tingut cert entrenament col·lectiu...i llavors emprendre 
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col·lectivament és més natural. La gent que s’ajunta en aquest tipus de projectes, es gent que 

està desencantada d’aquest sistema econòmic salvatge, que ve rebotada, o bé gent que ha 

tingut certs vincles amb moviments socials i associacions i li preocupen qüestions que afecten 

a la humanitat en el seu conjunt i té uns valors. Per la qual cosa, determinada gent haurà de 

desaprendre algunes coses, pràctiques de menys autonomia, de menys corresponsabilitat, de 

menys discussió i deliberació. En el meu cas, jo sóc un perfil més atret per proximitat i per 

valors, no tant un perfil de rebotada. En el meu cas, hi ha un factor relacional fort perquè  hi ha 

gent que m’estira i m’arrossega perquè identifica que tinc certs valors compartits. 

Si parlem d'expectatives acomplertes, tot el que estic vivint ara a la meva cooperativa no ho 

esperava per res ! Sí, les estic acomplint. Una perspectiva era millorar la meva qualitat de vida i 

de feina, i ara puc treballar amb aquesta tranquil·litat i també amb una millora de sou. Tampoc 

planifico gaire, d’aquí 10 anys no ho sé, no tinc altes expectatives. La meva principal 

expectativa és que em senti a gust i em pugui quedar allà treballant.  

Neus, 6 anys en l'emprenedoria cooperativa. 
 

Sóc una dona de 36 anys. Quan anava a l’Institut recordo que a mi em va agafar la dèria 

d’agafar psicologia perquè jo pensava molt en clau de poder acompanyar persones que no 

havien pogut tenir acompanyament. No sé si això serveix. No tant amb vocació empresarial, 

més potser de la part social. Potser et diria que això és de lo primer. Perquè jo pensava que a 

mi m’hauria anat molt bé tenir un psicòleg i per aquí tenia la intuïció que era important que les 

persones poguessin tenir acompanyament. No se si això respon la pregunta.  

Després al conèixer a la Gisela* doncs aquí es va desenvolupar la meva capacitat emprenedora 

amb ella. A través de la Gisela jo vaig aprendre què volia dir emprenedoria, emprenedoria 

femenina. I dintre de Riu*, que era una empresa que tenia on jo treballava, jo vaig 

desenvolupar molt el meu esperit emprenedor. Des de fer coses per fer dins la pròpia empresa 

que fossin voluntat meva, o sigui, com incorporar la cosa de dir anem a pensar coses i a veure 

si ho podem traslladar al negoci que tenim. Aquest va ser el moment en que vaig connectar 

més des d’un punt de vista empresarial.  

Uf, temazo aquest. És un tema aquest. El tema classe. O sigui per una banda jo veig que a la 

meva família hi ha molt esperit emprenedor pel fet de tirar endavant. La meva avia carnissera. 

O sigui, sempre pensant coses per guanyar-se la vida. Feia fonda a casa seva. Sempre hi havia 

algo per guanyar-se la vida i sostenir la família. Hi ha una part d’això que igual m’ha 

condicionat en positiu. L’altre part té a veure en que jo no creia que jo pogués desenvolupar 

un projecte que realment pogués tirar endavant. Vaig haver de fer molta feina per realment 

creure’m això i a l’hora de portar-ho a la pràctica va ser Mar* i va ser que el que va passar es 

que si parteixes d’una precarietat – m’havia quedat sense feina, no tenia estalvis. – o sigui jo 

per iniciar em vaig endeutar molt. Molt pel meu nivell econòmic. Per sort no va ser amb bancs, 

que tampoc m’haguessin donat res. Sinó amb gent de l’entorn, i encara em queda molt per 

tornar aquests diners. O sigui que hi ha un punt en que et deixa encara amb més precarietat. 

Jo m’imagino que si tu vens d’una altra classe això no és tan patiment. Jo he patit molt. Jo no 
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tinc estalvis, jo tinc deutes. I és com un llegat de la meva família. A la meva no hi ha estalvis. Hi 

ha deutes. I si que té a veure amb la classe.  

També. Al final tot intersecciona. Bueno, pues això, emprendre dues ties en una situació de 

precarietat interessant. Pues no se, crec que hi ha una qüestió social en que no s’identifica que 

les dones puguem desenvolupar negocis d’èxit. Llavors has de picar molta pedra i també hi ha 

una part que vas a parlar amb gent que bueno, aquesta cosa que també si ets jove encara 

influeix molt. Vas a parlar amb gent que perquè et prenguin en serio doncs, recordo que 

anàvem a parlar amb una gent que donaven crèdits a projectes petits i socials i aquell senyor 

no ens prenia molt seriosament. Hi ha tota aquesta qüestió de que se’t prengui seriosament 

que influeix.  

I després per altra banda per la socialització que tenim en termes de gènere també tenim la 

capacitat de poder tenir més cura de nosaltres en un procés de cuidar les persones que 

formem part i de crear una xarxa de proximitat. O sigui hi ha alguna cosa que també influeix en 

termes de gènere.  

El tema econòmic, arriscar a posar i a demanar diners quan no saps si els podràs tornar o que 

els tornaràs en un temps molt dilatat de la teva vida. Això es un risc perquè fa que hipotequis 

moltes altres coses.  

Després també un cert rics quan el projecte que fas es en un país que esta en una situació de 

postguerra. Això té un risc bueno per la teva vida quan hi vas. I no se, després, molt en relació 

al propi projecte o sigui com o sigui com no se com explicar-ho, el projecte en si mateix ja era 

un risc. El risc de que realment puguis arribar a les matèries primeres, que arribi el transport. 

Hi havia tot el rato una incertesa molt gran motl gran, tot estava molt agafat en pinces. 

Aleshores, bueno.  

Vam tenir el projecte incubat a Paissatge* i ens van animar molt. O sigui ens van acompanyar, 

en aquest cas el Martí* ens va fer un acompanyament molt xulo. Si, el Martí* ens va dir, noies 

ho heu de provar això, si no no ho sabreu mai. Heu de triar, o ho deixeu en una incògnita o ho 

proveu. Va arribar un moment que li havíem donat tantes voltes que o ho provàvem o 

abandonàvem. Llavors bueno això com que l’ecosistema cooperatiu ens va animar bastant i 

crec que això va fer que iniciéssim. Tothom flipava bastant, ostres quin projecte tan xulo. I això 

ens va animar a tirar endavant.  

L’altre cosa que també ens va facilitar aprendre va ser que vam guanyar el premi Manuel 

Arroyo. Ostres, si aquesta penya que en sap d’això creu que això es viable i ens dona 10.000 

euros. Si els grans noms del cooperativisme ens donen suport, serà que ho hem de provar. 

Això va ser una mica el que ens va.....i que no tenim res a perdre també.  

Estàvem en un punt de la vida que....hem treballat molt, hem conegut molta gent....al final 

sempre acabem perdent la feina, no sé. A veure si ho podem fer des de les nostres pròpies 

coses.   

Algo important va ser estar dintre del mon cooperatiu. I després vam picar molta pedra i això 

també ens va donar suport. Vam començar a parlar amb gent. Del rollo ens presentàvem a 

casa de la gent. No se que no se qui, la truquem i anem. Vam fer molta feina d’explicar, 
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explicar, explicar. Contactar gent que estava en algo semblant, un tio que feia mobles amb 

antigues barques del Senegal. Moure’ns molt, investigar molt i picar a la porta de la gent. Això 

és clau quan fas un projecte emprenedor.  

Hi ha una part que quan el projecte va acabar deixes de vincular-te amb certes persones 

perquè formen molt part de la xarxa d’aquell projecte concret. Bueno, si canvies d’àmbit ja no 

parles amb el tio que t’ajuda a parlar amb les transitàries del port de Barcelona perquè aquella 

relació és exclusiva del projecte que tens. O no se, crec que els vincles hi ha una part que es 

dissolen. Si son molt inscrits en com es el projecte hi ha una part que es desfà i ja no hi son 

mes. I això no vol dir que després no et puguis trobar aquesta gent i todo muy bien. Però 

deixen de tenir sentit. 

La gent que ens ha deixat diners, era gent propera. Però per altres qüestions menys 

relacionades amb els vincles íntims, hi ha relacions que s’han acabat. Clar, quan barreges coses 

pues també....i després hi ha altres relacions que continuen. O sigui que hi ha una mica de tot. 

Si el projecte s’acaba els vincles que son nomes del projecte es dissolen.  

En vam tenir moltes de persones aliades, o sigui, en això jo crec que vam ser molt afortunades. 

Molta gent es va volcar en el projecte. Des de gent que ens va fer fotos coses, des de gent que 

ens va deixar mostrar el producte en els seus aparadors, Paissatge vam tenir un 

acompanyament gratuït, o sigui molta generositat, jo vaig sentir molta generositat i la gent es 

va bolcar molt. Tant gent que coneixíem com gent que no. La gent quan preguntes està molt 

oberta. Va haver-hi gent que ens va donar el seu temps i el seu talent perquè ens coneixia, i 

altres persones que era perquè creien en el que estàvem fent i això va ser molt potent.  

Així que van haver-hi molts tipus d’aliades. Des de qui fa les fotos perquè creu que el teu 

projecte és important, a gent que t’estima molt i et diu, mira, jo et donaré 5.000 euros i ja 

me’ls tornaràs, i t’ho dona perquè ets tu. 

Experiències com la meva en el sentit de persones joves que decideixen liar-se la manta a la 

cabeza si, moltes. Persones que facin un projecte amb un país que està a l’altre punta amb 

moltes incerteses no.  

Penso amb totes les iniciatives comparteixo valors de l’ESS dintre d’aquest mundillo. Son els 

valors de la igualtat, de l’autogestió, aquesta cosa de fer projectes transformadors que 

transformem l’economia i les relacions, bla bla bla, que posen les persones al centre i no el 

capital, jo amb tots els projectes, o la majoria, que estan dins d’aquesta orbita de l’ESS 

coincidíem. Per això també ens vam fer cooperativa perquè creiem que era la manera. I 

després això, que era gent jove, que ens anàvem trobant i que ens tiràvem cables de coses.   

Per com jo soc jo no tinc ganes de formar part de grups grans, de formar part de xarxes i tenir 

connexions i sentir que estem totes vinculades d’alguna manera i que estem aquí per 

transformar el món a través de l’ESS si, però grups grans em fas la pregunta i penso, Dios! No 

és el meu tarannà.  

Tenir el meu propi projecte i no tenir jefe. Tenir un projecte que fos alguna cosa tangible. Ja 

havia estat en projectes d’intangibles. I necessita tocar algo. Si, o sigui, veure que allò com la 

cosa aquesta més que la gent o agafa i ho toca. Els intangibles moltes vegades fan trencar el 
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cap. Aquestes van ser dos coses. L’altre com aquesta vocació transformadora. Que pensava 

que podria ser transformador. De les relacions amb el sud, de les relacions, de buscar la 

manera de canviar coses del món que no m’agraden.  

Pues mira, crec que sóc una persona molt responsables i això crec que és important, saber que 

les coses depenen de tu i que necessites ser responsables del que estàs fent. Crec que això és 

una cosa que jo tinc. Després, la cura potser. Tots els projectes necessiten que tinguem cura de 

nosaltres mateixes, però per la natura del projecte crec que això era important. Jo sóc una 

persona molt sensible i llavors hi havia una qüestió que tenia a veure amb cuidar les nostres 

relacions. Les nostres relacions no eren molt horitzontals amb les persones que treballàvem i 

havíem de vetllar molt per cuidar això, per una qüestió de raça, nosaltres érem blanques 

contractant gent negra d’un altre país en una situació complicada. I segurament la vaig cagar 

mil però a la vegada com que tinc una sensibilitat això ho tenia molt present.  

I després també pues mira no se soc una supervivent, i això fa que te liïs la manta al cap i 

venga. Bueno, que me n’he sortit fins ara en condicions no molt bones i tires. I crec que tinc 

molta capacitat per iniciar coses, faig fotent molta molta energia.  

Molt morro. Ja ho havia començat a aprendre amb la Gisela. Però ho vaig aprendre més. A ser 

molt més extrovertida. Diguéssim que això no forma part del que jo conec de mi mateixa.  

Si. Ara, les condicions socials de cadascú s’han de tenir molt en compte. Però tingudes en 

compte, i tant. Perquè el que no saps ho aprens. Algú que no té pasta tindrà més dificultats i 

serà més difícil i es posarà més en risc. Però depèn, si hi ha un ecosistema que afavoreix això 

pues si.  

Hi ha molta gent emprenent al món, en general.  

Jo no crec en les coses innates. Segurament hi ha característiques que afavoreixen. Més que 

néixer cultives coses. Cultivar un esperit de no tenir aversió al risc. O sigui jo tinc una aversió al 

risc molt alta però en aquest moment em vaig llençar perquè vaig creure que aquest projecte 

podia ser...no se, m’ho vaig creure. Segurament la fe no te l’ha dit ningú, però jo crec que la fe 

és una característica. Tenir fe. Creure en nosaltres, creure en la gent de Costa d’Ivori. L’Ernest 

té un taller de costura a Costa d’Ivori, saps? I se l’ha fet ell, i es guanya la vida i viu en un 

entorn molt complex i és un emprenedor de puta mare.      

M’agrada molt aquesta pregunta. Pues mira, clar, hi ha una part que jo penso que el nostre 

projecte no va tenir èxit perquè es va acabar. D’entrada em surt aquesta resposta. Però  

després, si ho penso més profundament, no sé si l’èxit és això. El que jo vaig arribar a aprendre 

fent aquest projecte, o sigui jo ara en la cooperativa que estic ara tinc molta més capacitat per, 

o sigui, hi ha coses que jo ja les tinc fetes, que les porto d’abans, tinc molta més capacitat.  

Haver de tancar et dona molta experiència. Aprens molt del fracàs, de la frustració, del dol. 

Aprens a seguir sobrevivint després d’haver fracassat. Dit amb aquests paraules una mica 

dures però aprens que allò no podia ser però que altres coses poden ser.  

En un nivell potser no va tenir èxit però en un altre si. Perquè durant un temps ens ho vam 

creure.  
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No. Perquè teníem l’expectativa que fos viable. Ja veiem que tenia moltes dificultats però la 

nostra expectativa no es va acomplir.  

Si, moltes, tot això que et deia. Mai no m’hauria esperat muntar un projecte com el que vaig 

muntar. O sigui, ole jo.  

Vam anar amb totes les alertes que, recordo que eren totes les que posa la Gisela al seu llibre 

sobre emprenedoria fet per dones. Les teníem totes. Tot el que et diuen cuidado que això fa 

que sigui un projecte fràgil, les teníem totes. Emprendre per necessitat sense diners...totes, 

amb un pla poc viable. Que el papel te lo aguanta todo. Llavors bueno muntar el propi projecte 

va ser molt inesperat però ens hi vam trobar. Però crec que teníem poc a perdre i això també 

fa que lo únic que pots fer es guanyar, o perdre més. O sigui a nivell econòmic vaig perdre 

bastant però a nivell d’experiència vaig guanyar moltíssim. I això es un factor que fa que jo 

pugui estar molt més tranquil·la a fil. Que no em faci por perquè jo ja he fet coses difícils abans 

i molt arriscades.  

 

Bet, 7 anys en l'emprenedoria cooperativa. 
 
Sóc una dona de 34 anys. El primer record que tinc vinculat a l’emprenedoria va ser d’un viatge 

que vaig fer quan tenia 20 anys. Vaig anar a El Salvador, a Centreamèrica, fa 15 anys, i quan 

vam tornar vam muntar una ONG per apadrinar nens i nenes de diferents comunitats. 

L’objectiu era una mica trobar pares i mares d’aquí, i famílies monoparentals també, persones 

adultes que volguessin apadrinar un nen o una nena d’allà i li enviaven uns diners al mes i ells li 

enviaven dibuixos, poemes. I era maca la relació que s’establia. Eren diners per alimentació o 

estudis.  

Vam anar 200 persones catalanes a diferents comunitats. I jo a la meva, a Sant Bartolo, 

estàvem cinc persones i nosaltres cinc vam decidir muntar aquesta ONG d’apadrinament.  

Al principi van haver alguns casos que si que van funcionar, després es va perdre el contacte, i 

nosaltres ens havíem de constituir i des de la comunitat no ens enviaven els papers per poder-

nos constituir. Són altres ritmes i el tema burocràtic va costar una mica. I la comunicació 

costava molt. Ho vam fer més de forma informal al final. Però va ser un moment en que vaig 

dir, mira, puc construir el que somio.  

Jo crec que l’esperit emprenedor tothom el té però no tothom el desenvolupa. En la meva 

essència que sempre m’ha agradat molt fer les coses a la meva manera. De petita em sentia 

molt lliure tipus, ara vull anar aquí, ara vull anar allà. I això a nivell laboral potser ho visc una 

mica així també. Com que en general em costa fer coses que no m’agrada fer. O no se, amb els 

anys estic desenvolupant cada vegada més aquesta manera de fer. De fer els projectes que 

realment m’interessin, treballar amb la gent que realment m’interessi, com algo de posar el 

cor a la feina.  

Mira, abans que diguessis els ítems m’ha vingut al cap que per mi ha estat molt important 

potser no la família biològica, però si la família de col·legues. I com sento que m’he rodejat de 
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penya que ha sigut molt potent. I que jo sóc emprenedora gràcies a les meves col·legues, a 

gent com tu que es com, vinga, anem a fer això, vamos! La meva principal font d’aprenentatge 

és la gent del voltant i com hem volgut aterrar somnis que teníem principalment.  

I en relació als ítems que comentes, ha estat molt important el tema del gènere, molt i molt 

important a la meva vida, que he intentat lluitar molt i des d’aquí m’ha donat molta força per 

emprendre coses com, les dones volem tenir el nostre espai, que les coses siguin igualitàries, 

volem aconseguir tot el que desitgem, i això ha estat súper important. Dir, i perquè un home 

ho pot fer i jo no? Doncs ho vaig a fer! Una mica des del rebote, però en essència útil ha estat 

súper positiu.  

I clar, la classe social en el meu cas també ha estat un element clau, no sabria com dir-ho 

exactament. Però amb la Laura, la persona amb la que vam muntar el projecte, les dues 

teníem recolzament econòmic per part de les nostres famílies i això per lo bo i lo dolent ho feia 

més fàcil. Lo dolent ho dic pensant en gent que no ha tingut aquest privilegi. Bueno, potser a 

moments m’he acomodat en això, però són temes més personals, no té tant a veure amb 

emprendre.  

Jo crec que al principi quan vam començar el projecte, o en tot projecte, hi ha una fase de 

sueño alto o enamorament. Estava molt en el present, jo no pensava, estava molt de subidón i 

del rollo bueno es que confiança plena i tenia moltes expectatives i la por no era, no estava. No 

entrava en joc la por. Perquè tot era, sí és possible, i cada dia era brutal. Era molt....no sé què 

estem fent, però fem-ho. Aquesta era la frase. No sé quina és la forma agafarà però hem de 

tirar endavant. Lo únic que sé és que hem de seguir per aquí. I això doncs ens va ajudar molt a 

tirar del carro i a començar. I penso en molts projectes en els que he estat no només aquest.  

I, bueno, nosaltres vam passar un moment de crisi i la por va ser com...,o sigui, jo sentia que en 

el projecte en el que estava era com un fill allò que havíem creat, i era la por de deixar-lo anar. 

I la por de no sentir que ... o sigui, perquè jo havia construït la meva identitat a través d’aquell 

projecte. I aleshores la pregunta era, qui sóc jo si ja no estic en aquest projecte? Doncs haver-

me de reconstituir altra vegada després ha estat molt difícil. I m’ha generat molta por no 

trobar un altre projecte igual, no trobar un espai on complir els meus somnis. M’ha generat 

por el dir, hòstia, potser no torno a ser emprenedora i entro a la roda d’haver de buscar una 

feina vuit hores al dia i sóc una mandada. Aquestes dues coses m’han fet por.  

Per a mi això va ser un despertar, perquè al principi jo no li donava importància i crec que és 

un element clau de tot projecte emprenedor. Cuidar les persones, saber triar les persones, 

crear xarxes de suport que siguin fortes. O sigui per mi el projecte que vam muntar tot el tema 

de saber anar als contactes indicats va ser clau perquè tingués èxit el projecte. De fet, 

nosaltres vam començar que teníem contacte amb l’Institut Català de la Dona i des d’aquí tot 

va fluir molt més en realitat.  

Al principi si que era, anem a totes les reunions del món, a tots els ajuntaments, volíem 

abarcar molt. I després jo vaig entendre que era clau que menos és más. Anar a persones 

concretes indicades i que això seria l’element que ens va portar a l’èxit. Per no cremar-nos, 

també.  
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Estava pensant en que jo al principi pensava que havia de construir relacions monetàries amb 

les persones, no? O sigui, jo busco client que me paguin les formacions que he de fer, i després 

vaig entendre que jo havia de construir relacions personals amb les persones.  

I aquí les persones aliades eren les persones que vibressin en això. En el, ei, és molt important 

que fem aquesta formació, és molt important que fem aquest taller. I podia ser per persones 

de tot tipus. Primer eren contactes familiars, després gent propera, la xarxa de col·legues era 

súper important. I després, gent que estava també a l’Ajuntament.  

O sigui de fet hi va haver una època molt xula en que vam crear una plataforma que era La 

Gronxadora entre diferents col·lectius. I ens reuníem diferents col·lectius per establir uns 

preus mínims, tipus, vale, si ens truca l’Ajuntament i ens demana a tres col·lectius el mateix 

projecte i li volen donar a qui tingui el preu més baix pactem quin és el preu mínim al que no 

estem disposades a treballar. Totes diem que valdrà 500, per exemple. I això per mi va ser 

impressionat. Poder parlar amb la competència i establir certs criteris i posar-nos d’acord i no 

sentir que anaven només al tema econòmic. Que nosaltres ho volíem fer diferent.  

Segur que em deixo a persones, eh?   

Érem les típiques, Bosc, Selva, Turons, Cims, etcètera. Erem les entitats del rollet que ja teníem 

relació. Segur que ens vam deixar a moltes entitats. Del rollet gènere, resolució de conflictes i 

teatre. Potser era més per aquí, que ja teníem relació, havíem fet teatre fòrums juntes i ens 

anàvem trobant en espais informals. Aquesta va ser la via.  Bueno perquè al final ens 

identifiquem en la identitat primària, no anàvem a un coaching per exemple, no se. Ens 

sentíem còmodes.  

Jo crec que si que emprendre m’ha fet incentivar les meves ganes de formar part de grups i 

xarxes però d’una manera diferent. Era com que, crec que vam crear un projecte des de la 

infantesa i la innocència i ara les eines que tinc crec la perspectiva que faria seria algo més 

madur, si ho penso en etapes de la vida. Agafant més la responsabilitat de les coses que em 

passen a mi. Saben separar més que és lo personal i què és lo grupal. Fent més treball interior. 

Anant més per feina a estones i no barrejar tant la part emocional. Aleshores, si, m’ha ajudat a 

que tinc ganes de formar part d’un projecte més gran. Penso, Treball de Processos, tinc ganes 

que s’expandeixi a tot arreu. Però potser d’una manera més sabent separar lo personal de lo 

professional i que no es barregi tant. Si, jo he tingut un problema a casa que no afecti a la 

feina. Separant més les coses.  

M’ha ensenyat molt això. Les dificultats que vam tenir. El dir, què és en el que vam fallar.  

A mi per exemple, sobretot al principi, el tema de la pasta em donava completament igual. 

Això vol dir que els tres primers anys no cobràvem res. Els dos següents anys cobràvem 300 

euros al mes. O sigui, era tot molt de bueno és igual, està la meva família allà i tinc estalvis. I lo 

important és que el projecte tiri endavant, és igual si és sostenible econòmicament o no. I ara 

mateix si que tinc ganes, bueno ara no tinc feina, però si que tinc ganes de tenir un sou digne. 

Que encara no se quina xifra seria.  

Jo crec que ara estic molt en això, intentar que a partir d’ara la meva feina, la que trobaré 

d’aquí poc, sigui sostenible econòmicament i posar el cor en les coses.  
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O sigui a mi em va passar que em vaig cremar. Al final jo ja no em sentia part d’aquell projecte 

i ara penso més en termes de si em ve de gust o no fer les coses. A banda de que sigui viable 

econòmicament. Fer-me les preguntes de si això em sumarà, de si em sentiré a gust amb les 

persones que estaré, em sentiré com a casa. I això no ha canviat molt en general.  

O sigui, al principi volia que estigués el meu cor al projecte, o ja estava, després una època el 

vaig perdre, que va ser quan em vaig cremar, i ara últimament vull que estigui el meu cor allà, 

el vull recuperar.  

Bueno, jo crec que sóc una persona molt creativa i quan teníem una situació difícil o quan 

havien d’inventar formacions crec que sóc ràpida pensant com fer-ho. Vinc del món del teatre i 

crec que això m’ajuda a en una situació buscar noves formes de sortida a una situació 

específica que es pugui plantejar, o a un problema. Ens passava moltes vegades que arribaven 

propostes i jo crec que tinc una part que, para lo positivo y para lo negativo, que no penso 

molt les coses i com que em tiro a la piscina i no tinc por. Tipus, hem rebut una proposta de fer 

una gimcana coeducativa i jo deia venga si. I hi havia gent de l’entitat que deia, vols dir? I tinc 

una part de jeta que a nivell laboral és de vamos, si ells poden jo també puc, si els tios poden jo 

també puc.  

He après a ser més humil, fins a on arribo amb algunes coses. I a veure que algunes coses pel 

moment en el que estic no arribo. Que no arribo a tot arreu i que no puc dir que si a tot. Que 

sóc una persona limitada i que hi ha coses o que no em venen de gust o que no les puc fer o 

que no les vull fer. Potser la humilitat és el que he hagut d’aprendre.  Bé, m’ho he de treballar 

molt encara. A reconèixer els meus propis errors. A dir, bueno, no tot és culpa dels altres, jo 

també hi poso una mica de llenya, una miqueta, eh? Aquest seria algo que té a veure amb mi. 

Agafar la meva responsabilitat.  

Per mi té a veure amb que tothom pugui trobar el seu propi espai al projecte i la seva manera 

d’estar. O sigui, he vist moltes vegades gent que està fent feina que en el fons no és el seu lloc, 

no és el seu espai, i això crema. Potser també fer assemblees emocionals.  

Estic pensant en una empresa on feien projectes i l’actitud era, quina merda de projecte, i això 

no ho pots deixar passar per alt. Perquè això afecta al projecte i a les persones.  

L’èxit per mi és que el que fas et sumi i que realment sigui com ai, mira, tinc ganes de fer això. 

També hi ha l’aspecte econòmic però lo altre és molt important. Que hi hagi il·lusió per les 

coses que fas, que hi hagi amor.  

És molt personal però potser tenim en comú que no ens hem cregut que les coses han de ser 

com ens han dit que han de ser. Tu tens una caixa i la realitat és això i no pots sortir d’aquí, i 

les persones emprenedores hem dit, ai anem a veure què hi ha fora de la caixa, potser hi ha 

més coses, anem a tenir curiositat, anem a somiar, anem més enllà. No és que vulgui anar de 

llesta però crec que ens atrevim a desmuntar coses que són rígides i constituïdes d’una 

manera específica i les qüestionem, anem més enllà.  

Hi ha un tema que és molt així però que té a veure amb tots els impostos que has de pagar i hi 

ha països que ho faciliten molt més i això és un handicap aquí molt gran. Montes el teu 

chiringuito però hi ha moltes coses que no ajuden a tirar-lo endavant. O sigui, jo estic una mica 
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descontenta amb això. Tampoc vull vendre la idea que tothom s’ha de muntar el seu projecte 

perquè és important que no ens autoexplotem perquè moltes vegades ho fem.  

Algú que volgués fer un projecte li diria, parla amb persones que ja hagin muntat un projecte 

per agafar consells. Envoltat de persones que realment ressonis i que t’ompli el cor et sumin.  

Des de petits també es podria fomentar, emprendre diferents idees, projectes, ... que el 

professorat es formi en això i buscar persones que tinguin idees similars. No se quins espais hi 

ha per trobar-les. Des de Barcelona Activa hi ha espais per persones que volen col·laborar però 

n’hi hauria d’haver més.  

Jo sóc partidària de que si t’ha d’arribar t’arribarà. Potser que estiguis oberta a les senyals. Ah, 

doncs ha arribat aquesta persona i hem parlat sobre això, ah doncs anem una mica més enllà 

de la por i deixar-nos somiar i potser acaba sortint alguna cosa, confiar en que si hi ha una 

petita espurna poder-li donar més espai.     

Bueno, el projecte segueix, però jo ja no estic allà. Jo estava lluitant per estar aquí i estar aquí, 

però després vaig veure que jo no estava allà. Estava batallant però una part de mi no estava 

allà. Es va acabar perquè jo no estava alineada entre el nivell de la realitat i el nivell dels 

somnis. Que ho he après fa poc. És el que fan els xamans. Viatgen entre els tres nivells a l’hora. 

Es va acabar perquè no estava alineada.  

Jo abans no sabia prendre consciència del que em passava a mi mateixa, tot ho projectava 

fora, i això cremava el projecte. Agafar la responsabilitat vol dir, això, agafar consciència d’una 

mateixa, del que vol, i decidir què fer.  

Per mi és com entrar en una cosa desconeguda que mai saps. Jo és que no m’havia plantejat 

massa què esperava del projecte. Anava fent dia a dia i no em plantejava cap a on volia anar. 

Que això també és algo que ara faria diferent. Per exemple, va haver-hi un moment que tenia 

ansietat des de feia un any i mig i no me n’havia adonat. Això ho faria diferent. No havia parat 

a pensar en això.  

Però bueno, m’ha portat un aprenentatges de la hòstia que no m’esperava.  

D’ara en endavant vull que la frase que em guiï sigui, jo, realment, on vull estar? Que aquesta 

sigui la frase que em guiï el camí i que això sigui la guia. I això no m’ho havia plantejat, això és 

un aprenentatge que m’ha portat. Jo pensava que era obvi que havia de seguir perquè clar 

com que estava en aquell projecte perquè jo sóc això i això és meu. Per defecte havia d’estar i 

no m’havia plantejat altres coses.  

Jo ara estic una mica desencantada i tinc clar que ara mateix em vull posar les coses fàcils i 

trobar una feina on em diguin què he de fer. Has de tenir moltes ganes de fer-ho. 
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Abslam, 10 anys d'emprenedoria social. 
 

Sóc un home de 48 anys. Al 2006 vaig entrar com a beneficiari a la meva associació, al 2009 

com a voluntari i al 2014 a treballar com a director de programa, perquè el que era director 

actual va viatjar a EEUU. L'associació on sóc fa la promoció d'una pràctica amb la qual 

m'identifico molt, és una pràctica molt similar a la que es fa al meu país, el Senegal. Per mi era 

una manera potent de lluitar contra les polítiques assistencialistes que no busquen apoderar a 

la gent sinó crear una dinàmica de dependència que fa que la gent no assumeixi posar la seva 

responsabilitat per millorar la seva vida, i per això m'he bolcat en aquest projecte. 

 

Els factors estructurals sí que m'han condicionat. Jo crec que m'han condicionat molt perquè 

en aquesta societat, si et situes en una classe social, gènere o altres, tens una trajectòria de 

vida determinada. Jo crec personalment que les respostes que podem donar han de ser 

diferents de les que s'han fet fins ara, buscar solucions més disruptives. El que se'ns ofereix és 

assistència i una ajuda per mantenir aquesta dinàmica de poder, i nosaltres creiem que hem de 

buscar un canvi sistemàtic per buscar altres coses que no s'han fet fins ara. Aquest nou model 

porta més esforços que l'altre model, que és un model que acomoda, l'associació on sóc  

volem apoderar la gent des de la base basant-ho en l'ajuda mútua, xarxes de solidaritat i 

sobretot, posar mecanismes per estalviar o generar recursos tenint en compte les seves 

limitacions, petites quantitats de diners en grup pot tenir un impacte més gran. La gran 

majoria de les que tenim són formades per gent d'origen immigrant i la seva participació 

també té a veure amb els seus processos de socialització, no només per participar de fonts de 

finançament. Els diners són el mecanisme per fomentar la socialització. La gent l'ubica en 

l'àmbit de les microfinances però té una finalitat social perquè creiem que la pobresa no és 

només una falta de recursos econòmics sinó també de xarxa social i suport i les persones 

pobres poden fer coses per ensortir-se'n. Veiem que tenim molta més penetració entre els 

immigrants i les dones, persones que estan més familiaritzades amb aquestes xarxes de suport 

informal.  

Jo com a immigrant, si no hagués participat en aquesta associació hagués tingut una altre 

trajectòria de vida. Jo he pogut fer dos màsters i un doctorat gràcies al crèdit. Conec altres 

persones immigrants en que la incidència ha estat molt gran. Aquest background com a 

immigrant ens situa en un nivell de dificultat encara més gran que les persones d'aquí.  
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Si tenim en compte la meva família, en el meu entorn familiar han treballat sempre com a 

assalariats. Però si entenem l'emprenedoria col·lectiva com a ganes de fer coses noves i 

transformar, la meva trajectòria com a membre d'escoltes de Senegal, dels 7 als 21 anys, ha 

tingut una influència molt gran de la meva obertura al món per intentar superar-se i intentar 

fer coses noves. La influència ha vingut per el meu entorn associatiu. Quan anava a la 

universitat al Senegal sempre feia de voluntari a les zones rurals i tinc aquesta mirada 

comunitària.  

Al llarg de la teva experiència emprenedora, les situacions de percepció de risc que he tingut 

venen des de que hi formo part. Tenir la sensació econòmica que tinc el sou assegurat jo crec 

que no m'ha passat mai, tens l'"ai el cor" d'aquí 6 mesos que passarà. Em preocupa poc perquè 

l'entorn on vivim és així i fer la valoració, "jo què prefereixo, tenir un sou assegurat i fer una 

feina que no m'agrada o aquesta inseguretat econòmica però la satisfacció de fer la feina que 

m'agrada i té un impacte sobre la vida de les persones?".  A mi això em compensa. De manera, 

que si jo he decidit ser un emprenedor social hi han riscos inherents a aquesta opció de vida. Si 

vols tenir una seguretat per estar ben cobert, fes-te funcionari, per exemple. L'emprenedoria 

social és una opció de vida i estic satisfet. Malgrat no vegi que a llarg termini el panorama de 

que l'estructura de l'associació m'aportarà seguretat, és la meva aposta i vull continuar.  

L'objectiu primer del migrant econòmic és ajudar econòmicament a la teva família d'origen, i 

les persones d'aquí no la tenen tant incorporada. Les persones migrants tenen aquesta 

responsabilitat i l'assumeixen, i té més valor quan una persona migrant aposta per aquesta 

inestabilitat econòmica, és important. I aquesta és una limitació molt clara perquè persones 

migrants puguin participar de l'ESS. Al igual que si ets dona separada, amb fills i 

monomarental, tens una complexitat afegida que moltes altres no tenen. 

Jo trobo a faltar el marc normatiu i legislatiu, un marc normatiu adaptat que pugui facilitar la 

feina de la gent, aquest tipus d'emprenedoria cooperativa, o bé un canvi en la llei 

d'estrangeria. Marcs sensibles i favorables.   

Els contactes i xarxes en la meva  experiència emprenedora, sí. Les xarxes, en qualsevol 

projecte de vida, són fonamentals. Quan més connectat estàs menys dificultat tindràs per 

aconseguir els teus projectes personals. I en el cas dels immigrants, encara té més força. Jo 

vaig entrar a l'associació perquè tenia una xarxa informal de persones senegaleses amb les que 

compartíem diners. I de fet, vaig entrar a formar part de l'associació perquè una persona 

d'aquí li va donar el meu telèfon a l'associació. Les relacions hi són però han de ser de 
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confiança, i són aquestes les que faciliten que puguem compartir projectes i són sòlides. La 

confiança és una cosa contínua que s'ha de treballar sempre, sempre, sempre. I jo ho tinc en 

compte a l'hora d'establir relacions amb altres persones.  

Les xarxes entre les organitzacions han canviat, es clar! Ara hi ha molta gent que em coneix 

perquè treballo a l'associació, el meu potencial de relacions és enorme, i hi ha un impacte per 

l'associació però també hi ha un impacte en la meva vida personal perquè em possibilita 

l'ascens social. Les relacions amb el temps passen a ser més personals, més properes, i la gent 

et comença trucar perquè tenen problemes personals o perquè vol compartir amb tu una 

celebració. Les relacions s 'han ampliat i consolidat.  

Per mi, els factors comunitaris tenen una incidència molt gran, les xarxes informals i el suport 

comunitari està molt enraigat a Àfrica, Àsia i Amèrica. L'economia informal que es desenvolupa 

en els col·lectius d'immigrants és molts més gran i més potent del que imaginem, però  moltes 

vegades és subterrani i informal i tot passa per la comunitat, tot. L'ESS és potser algo nou a 

aquí però entre les comunitats d' immigrants és algo inherent a la seva forma de viure, no ho 

pots discernir i aquests immigrants viatgen amb aquestes pràctiques i valors i té molt a veure 

amb els seus processos de socialització.  

Jo diria que la meva motivació personal per emprendre va ser la meva inquietud, de fer coses, 

de no conformar-me. També la capacitat de lideratge. I la meva mirada més social, de voler 

compartir, que és una cosa molt senegalesa, de solidaritat, de fer un món més just. 

Les noves competències que hagut d'adquirir són del coneixement del cooperativisme, de la  

legislació, t'has de formar. Quan participes de les xarxes internacionals, has d'aprendre del seu 

funcionament. Jo sóc més un  emprenedor social, més que econòmic. També entre les 

persones migrants que arriben, ja hi ha un filtre, arriben les persones amb més iniciativa, que 

s'han arriscat, emprenedora. De manera que els que arriben són gent que tenen fusta 

emprenedora, no els fa por el que pugui passar com a emprenedor perquè ho tenen assumit.  

Això potser no funciona amb els reagrupats. 

Jo em defineixo com un emprenedor social, no tant econòmic. Té a veure amb la meva 

preocupació de lluitar per un món millor i sempre fer coses que tinguin una repercussió no 

només a nivell personal sinó també a nivell comunitari. S'han acomplert en part les meves 

expectatives. I m'ha aportat que et donis compte que no ets l'únic boig que està somiant en 

aquest món, que hi ha molta més gent que comparteix aquest ideal. La identitat d'una persona 

emprenedora en ESS passa per ser una persona no egoista, que té una preocupació d'un món 

més just, que tenen sensibilitat, i canviant el seu barri aporten a la lluita global. Són gent que 
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no tenen necessitat d'una riquesa material i pensen que el valor està en altres coses. I també 

tenen una pau interior, estar bé amb la seva consciència.  

Jaume, 24 anys en l'emprenedoria cooperativa. 
 
Sóc un home de 54 anys. El meu primer moment d'emprenedoria cooperativa va ser al 1995, 

amb la creació d’una cooperativa de treball. Jo treballava com a tècnic a la Generalitat de 

Catalunya i estava en un moment que pensava que el millor que podia fer era marxar d’aquella 

feina, arran d’una lluita dels que va començar a principis dels anys 80, quan van començar les 

externalitzacions de serveis. Un grup de gent, entre els qual hi estava jo, vam portar a judici a 

la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per fer una demanda amb el Col·lectiu Ronda i la 

vam guanyar i llavors ens va contractar. Però a partir de l’any 1989 es van començar a retallar 

les quotes d’autogestió un cop vam ser assalariats, que ens havia permès autoorganitzar-nos i 

funcionar d’una manera democràtica i participativa. Cap al 1994, uns quants vam veure que 

allò ja no tenia futur: o ens emmotllàvem a la jerarquia o perdríem la feina. Jo, que sempre 

havia estat molt vinculat a moviments socials i  alhora vam començar a crear una assemblea de 

grups alternatius, on vaig començar a conèixer una nova versió del cooperativisme, i alguna 

gent va ser molt important i em va obrir els ulls de la possibilitat d’obrir una cooperativa. Ho 

vaig plantejar als companys i companyes de la feina, “ei, jo me’n vaig, si algú vol muntar una 

cope amb mi” i al final de 8 que eren, 2 van decidir fer el pas de muntar una cooperativa. 

Entre el 93 i el 95 vam parir el concepte de la cooperativa i vam acumular el capital social 

treballant encara a la Generalitat de Catalunya i a fora fent feines per anar agafant clientela. I 

així va començar la meva experiència d’emprenedoria col·lectiva i vam crear la cooperativa de 

la qual encara en formo part.  

Com sento que m'han condicionat els factors estructurals? Hi ha aportacions diverses. Els 

meus pares eren venedors ambulants per la qual cosa no hi havia una relació salarial, cada dia 

sortien al mercat, i si plovia no ingressaven...allò era una tómbola. Jo a això ja hi estava 

acostumat. Però també jo, per l’altra banda,  amb 16 anys, al 1976, quan era estudiant em vaig 

començar a posar en temes socials i polítics, i per mi el tema sindical unit al lloc de treball amb 

una lluita també era molt important. Fer el salt  a muntar una cooperativa tampoc era clar en 

aquell moment, no?  Jo estava ficat a molts moviments socials, ecologistes, antimilitaristes, de 

comunicació alternativa, i a principis dels 90, el tema cooperatiu no tenia gaire predicament. 

Per mi, jo crec que va sortir del concepte polític més de “la feina per qui la treballa”, de la gent 

treballadora ens hem d’organitzar, l’autorganització de la classe treballadora per tant entrar en 

una empresa autogestionaria si era cooperativa, doncs perfecte. Jo sempre  dic que  la primera 

vegada que vaig sentir parlar de cooperativisme va ser per part d’un falangista  a l’escola i 

me’n vaig apartar. A casa meva eren comunistes i eren gent que havien estat represaliada per 

lo tant no m’interessava. El segon cop que vaig sentir-ne parlar va ser des d'un ajuntament, 

que ens va proposar “heu de muntar una cooperativa i us contractarem”; i per mi estava molt 

vinculat a una dilució de responsabilitats per part de l’administració pública. Cap dels dos eren 

referents positius per mi. En els inicis, no hi havia més la idea dels treballadors autogestionem 

la nostra empresa perquè volem empoderar-nos,  no era específicament una idea cooperativa 
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ni una idea d’emprenedoria.Un altre factor, era que jo sempre he impulsat projectes, cada 6 o 

7 anys, i si ara tocava marxar de la feina per  tirar-ne endavant un altre, doncs ho fèiem, era un 

procés natural, com abans havíem muntat una revista, o havíem ocupat un lloc i n’havíem 

creat un ateneu, ....era més una emprenedoria associativa, social en general. Aquests són els 

meus referents. 

Al llarg de la teva experiència emprenedora, quines situacions de percepció de risc he tingut? 

No hi havia pensat mai en la percepció del risc fins que ho has preguntat. Tinc la impressió que 

em va condicionar molt poc perquè per sobre d’això hi havia una consciència de classe 

treballadora i de drets laborals, i la prova és que teníem molt clar que havíem de cobrar un sou 

, tenir uns drets, per la banda de la seguretat d' una empresa molt clàssica. La nostra variable 

d’ajust era treballar moltíssimes hores, quan vam començar volíem un sou fix i si havíem de 

treball 55 hores, es treballaven. No passava res. I així vam fer l’acumulació de capital 

originària...treballant com a burros!  I això sí que ho havia vist dels meus pares, del meu oncle, 

que no tenia ni dissabtes ni diumenges, el treball està integrat en la seva vida normal, encara 

amb 78 anys segueix treballant. Era un pensar “salvarem el risc treballant molt, i si ens hem 

d’enterrar treballant molt, doncs ens hi enterrem però a final de mes aconseguirem els diners 

que necessitem”. A la cooperativa moments crítics només n’hem passat un, al 2011, que vam 

haver de fer un ERO. El nostre problema no era no tenir feina, sinó més aviat tenir-ne massa i 

mal pagada. Com que jo visc amb la meva companya, i ella té feina fixa, no tenim fills, ni 

cotxes, ni segona residència,..que jo tingués problemes econòmics, només era jo, no hi havia 

tant de problema. I per l’altra banda, jo formava part d’aquesta cultura del treball, treballem a 

dojo i ja està. Al 2009, sí que en algun moment vam tenir la por de “aviam si això petarà... 

“però percepció de risc de “això desapareixerà, què faràs ara?" No, no l’he tingut gaire”. En el 

moment de la crisis, em vaig dedicar a buscar més feina amb altres temes vinculats al 

cooperativisme i a l'ESS....I jo pensava si no tens feina per aquí en trobaràs per una altra banda. 

No he reflexionat gaire sobre el risc perquè no l’he viscut gaire. 

La meva xarxa personal ha condicionat molt poc o gens, a la cooperativa. Sóc una persona 

tímida i em fa molta cosa demanar a algú alguna cosa i més si hi ha un interès personal. No les 

he utilitzat mai per tenir clients. Sempre m’ha fet cosa que algú pensés que pretenia aprofitar-

me dels contactes per tenir feines...De fet, hi ha gent que ho ha descobert per altres bandes i 

m’ha dit: “ostres, tu fas això?” Jo les xarxes interpersonals les he tingut molt apartades de la 

cooperativa. 

En canvi, si parlem de les xarxes de caràcter interorganitzacional, hi ha hagut alguna 

cooperativa que ens ha ajudat molt en els principis i també en el moment de crisis, ens han 

ajudat força i ens han permès tirar endavant. Hi hagut un vincle fort entre nosaltres i aquesta 

cooperativa, també en termes de que hi havia la línia compartida que algunes persones 

podíem aportar pel cooperativisme.  

Si que hem notat que quan hem ocupat llocs visibles en el cooperativisme, hi havia 

cooperatives que et donaven feina que fins llavors no te l’havien demanat. Hi havia una 

visibilitat. I a mesura que ens vam anar ficant a la XES o a d'altres espais, han estat 
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indirectament instruments de visibilització de la cooperativa i dels serveis que  oferia, i això 

ens ha ajudat a tenir feina. 

Encara, continua estant molt separada el món personal i el món polític en el meu cas. I en el 

cas de factors més territorials o comunitaris,  no ha ho ha aportat gaire. 

La motivació mare més important per començar l'emprenedoria cooperativa  era tenir una 

feina digna, amb altres companyes i companys, que tingui sentit i que no manis ni siguis 

manat, que per mi és molt important. Això, encara forma part de la meva motivació actual per 

continuar. En els inicis, tiràvem del que sabíem fer a nivell més profesisonal però l’interès per 

això per mi va anar-se reduint i va anar-se increment els interessos per difondre el 

cooperativisme i l’ESS. La meva cooperativa és plàstica i ens ha permès fer e totes allò que 

volíem. La motivació per la feina ha anat canviant però sempre hi ha hagut lloc per fer-ho. Les 

dues motivacions, la de la feina autogestionada i el tipus de feina que faig, ara estan més en 

sintonia que al principi, on havia hagut de fer feina que pensava que no tenia futur.  

Si penso en si tinc algunes capacitats, doncs crec que sí. Les capacitats organitzatives de lluites, 

de grups, de moviments. Cultures organitzatives molt similars. I certa visió estratègica també. 

Crec que el fet de mirar més enllà del present em ve d’influències familiars, que m’han influït a 

la vida. També molta voluntat i capacitat de treball i de sacrifici, molta perseverança. Bona 

professionalitat, qualitat en la feina. Jo vinc de l’autodidactisme, i em vai posar a llegir llibres 

d’economia, de màrqueting,...hi aprofundeixo i hi trobo plaer. A nivell personal, jo sóc més 

d’estar en segon terme, de fer de formigueta, de pensar a mitjà termini, no sóc l’ànima de la 

festa, ni el que ho organitza tot, més aviat sóc el que dóna suport i allò acaba sortint.  

Si pensem en la persona emprenedora “més clàssica”, sí, crec que hi ha algunes similituds: la 

capacitat d’iniciativa, la de sacrifici –els primers anys, com  a mínim -, la capacitat visionària de 

veure l’oportunitat, que són característiques de qualsevol persona emprenedora. I allò que 

diferencia més és la capacitat de treballar en equip, de treballar democràticament, de decidir 

les coses col·lectivament, duna banda, i de l’altre, fer feines i serveis que tinguin una utilitat 

social. També penso que aquestes característiques s’han de tenir col·lectivament, dins del grup 

emprenedor hi ha d’haver una massa crítica d’aquestes capacitats, hi ha d’haver una fórmula 

que faci que la suma de capacitats ho faci viable.    

Una persona amb les capacitats emprenedores però molt individualista no encaixa gens en una 

cooperativa. També crec que el relat clàssic de l’emprenedoria magnifica el risc, magnifica la 

iniciativa i jo no hi crec ni que sigui tan important que qualsevol persona en una cooperativa 

hagi de tenir això, està magnificat per donar a l’emprenedor la imatge de superheroi que ha 

servir per legitimar gent que s’ha enriquit a costa dels altres, i que ja tenia molta pasta per 

poder invertir. 

Personalment, si jo sóc aquí és perquè he aplicat els mateixos valors a la feina que havia 

mamat i que estava experimentant amb l’activisme social, no tenia sentit fer coses amb les 

quals no creia i hi havia una contradicció personal molt grossa. Tota aquesta gent intentem 

viure com pensem: l’horitzontalitat, l’autogestió...tot això és clau. Cada vegada és més clar que 

una persona activista, el normal, el més natural és que acabi en un projecte d’emprenedoria 

social cooperativa perquè és la manera més coherent de treballar conforme els valors amb els 
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que creus. Per tant aquesta similitud de la cultura organitzativa dels moviments socials i la 

cultura organitzativa de les cooperatives, és un enllaç per treballar molt important.  

Si penso en si s'han acomplert les meves expectatives, sí, estic molt satisfet. Sóc una persona 

que quan una cosa funciona en pensa un altra, poso el pilot automàtic. Tampoc m’he fet gaires 

reflexions. Jo sempre dic que ara guanyo menys, treballo més hores, i m’enduc feina a casa 

però el mal de panxa que sentia els diumenges al vespre ja no l’he tingut mai més. Em sento bé 

amb mi mateix i amb les coses que faig. Pensar que jo aviat a  no hi seré a la meva cooperativa, 

i pensar que no em necessita per res, que pot continuar 10 o 30 anys per mi és una gran 

satisfacció, una altra cosa a la que has contribuït a deixar. No he tingut criatures biològiques 

però n’he tingut moltes altres,  i la cooperativa seria una de les meves criatures, és una alegria 

i una satisfacció. 

 

Carles, 27 anys en l'emprenedoria cooperativa. 
 

Sóc un home de 57 anys. Els meus pares van tenir varis negocis. El meu pare contractista 

d’obres i portava la part més productiva i va agafar molta volada. Els meu pares van agafar un 

pis amb baixos a un barri de Barcelona i n'hi van fer un colmado, regentat per la meva mare i 

l’ajuda de la meva germana gran. Fins que va aparèixer el primer centre comercial, que van 

veure que queia la caixa, i llavors van decidir transformar-ho en una tintoreria, també 

coincidint que el meu pare s’havia quedat a l’atur i assessorats pel Gremi de Tintoreries, que et 

faciliten i t’ajuden molt. Abans la meva mare ja feia bolsos amb la seva màquina de cosir i els 

venia. Jo en aquesta botiga, des del 7 anys, la meva feina era portar el cartró al drapaire i el 

que treia m’ho quedava. La meva botiga era ma casa. Jo veia moltes coses, el tracte amb el 

client i el treballar bé, la gestió del producte, com s’ho gestionaven, com ho feien. Jo crec que 

no m’ha influït com a emprenedor. 

De casa, vaig aprendre a com fer funcionar un negoci i una casa, multitud de coses. 

Funcionaven de calaix, si no hi havia no es gastava. La consciència de com estaven funcionat, 

això és un aprenentatge important. També la importància de la legalitat en la facturació i 

l’estructura mental de la demanda i la previsió d’ajustar al màxim. També el fet de treballar en 

condicions de seguretat física per les persones treballadores, això també ho vaig aprendre i 

que no et dones compte de que ho vas adquirint. Potser també vaig adquirir l’esma 

emprenedor d’aquesta manera i no en sóc conscient... 

Jo estava estudiant biologia, em va arribar una feina i després em vaig quedar a l’atur, tonant 

del servei militar. Un amic em va demanar d’anar a buscar unes fustes d’encofrar per muntar 

el taulell d'una botiga, i llavors em van explicar el projecte i em vaig quedar enganxat. Quan a 

l’altre feina va haver-hi mal rotllo i vam pactar l’atur jo estava content pel canvi. Quan vaig 

acabar la carrera em van oferir de quedar-me a fer la tesi però em va semblar molt dur 

aguantar tot allò fins que pogués fer el que jo volgués. En canvi, a l’altre lloc ja estàvem fent un 

munt de coses, una colla amb molta empenta. Vam guanyar un premi de 300.000 pessetes i el 

projecte va poder començar a agafar forma vaig dir "doncs,provem-ho!" i no molt reflexionat. 
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Vaig fer un curs a l’Ajuntament de 300 hores subvencionat de gestió empresarial amb una 

persona de Coop57. 

Al llarg de la meva experiència emprenedora, sí, he viscut percebut molts riscos. El primer, 

seguretat laboral. Càrrega i descàrrega de materials, hem tingut sort però jo m’he fet mal. Però 

quan treballo no tinc la percepció que hi ha risc.Del tema econòmic, el que vulguis. Al principi 

ni cobràvem. Quan es va començar a regularitzar, amb el sou, nosaltres cobràvem el 60% del 

sou mig: 60.000 pessetes quan la gent cobrava 100.000. Però no l’entenc com a risc. Ara, en 

canvi, sí que veig risc amb el volum amb què hem crescut, i amb els préstecs.A vegades, també 

veig un risc de col·lapse en la gestió o de compenetració de l’equip, sí. El percentatge de gent 

que ha entrat a la cooperativa, amb empenta i amb un objectiu clar, per guanyar-se la vida, 

han passat centenars de persones i potser d’aquests n’hi ha un de 20, amb una actitud que no 

volen assimilar. Això ho percebo com un risc important, hi han èpoques que ho veus molt. 

Malgrat veure que hi ha coses que no funcionen, la falta de contundència allarga la “malaltia 

de l’equip” perquè desgasta a l’equip humà.  

En el meu cas, tenim un suport familiar que sabem que si la cosa es desmadra, tenim 

solucions, i a més tenim patrimoni. I altres persones de la cooperativa no ho sé, i a mi això em 

preocupa.De totes maneres, malgrat veig el risc també veig que tenim diferents estratègies: si 

no facturem tant, doncs gastarem menys.Un risc que hem anat sortejant és el tema 

conjuntural, client, tanquem aquesta línia i ara obrim aquella. Hem fet un procés de revisió 

interna facilitats per una altra cooperativa (visió, missió, lideratges,...tot) i ara hem de posar-

nos-hi. I tot això intentant ser compartit, participat per treballadors i socis.  

La nostra xarxa eren botigues, proveïdors. L’equip de treball l’ampliàvem amb persones que 

coneixíem d’altres mogudes associatives. Cap el 91, ja fèiem unes trobades on estaven altres 

cooperatives, 5 cooperatives, on es parlava d’anarquisme, cooperativisme, de la necessitat de 

fer xarxa. Llavors quan vam agafar el local, aquestes cooperatives es van incorporar. També el 

fet que anàvem a muntar activitats a l’ateneu obrer del barri. 

Personalment, i com a empresa, hi ha hagut una persona que ha estat fàcil de trobar, de 

facilitar, ens ha ajudat i ens ha salvat el cul. També hi ha una altre cooperativa molt important, 

ens va donar els primers tastets, ens va empènyer a ser cooperativa, encara nosaltres ho 

tinguéssim clar. També és cert que durant molts anys com a cooperativa hem estat molt 

endogàmics,  “nos acorazamos”, i ara a partir del 2013 hem començat a voler menjar-nos el 

món i a obrir-nos. I amb aquesta obertura et trobes de tot: xarxa que t’ajuda i et funciona, i 

xarxa que no serveix per res. Veurem si la xarxa ens ajuda en els propers anys! 

Quan parlem de xarxa, aquesta no sempre ha estat d’ESS, amb el tema estrictament del nostre 

sector productiu no ho és, i hi tenim contactes. En l’àmbit escolar, estem amb vàries xarxes i 

no funcionen, les mantenim però no aboquem ni som proactius. Tenim vàries persones a 

l’equip, sòcies i treballadores, que estan connectades a vàries xarxes.  Hi ha fins i tot una 

interconnexió, persones de la mateixa cooperativa que estan a la mateixa xarxa., és el mon 

dels 5000.  

El que ha canviat en relació amb la xarxa cooperativa, és que ens han fet creure que som més 

potents, o realment som més potents, i ara som més proactius, no tant receptors. A mi, em 
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preocupa que gent que porta 4 anys en cooperatives, amb molt bones idees però depèn com 

canviï la política municipal de suport a l’ESS, la meitat s’enfonsaran, perquè no han viscut el 

patir sense sou, l’haver-se de finançar, fotre gent al carrer, ..això s’està veient perquè les noves 

coopes en comptes de consolidar-se el que fan és demanar més subvencions. Ho veurem quan 

deixin d’haver-hi subvencions...  

Si pensem en els factors comunitaris, estem participant a un espai de barri molt potent, i et 

dóna una altra dimensió. Des del 2017 han obtingut recursos i estan en un moment de 

creixement. Aquesta xarxa és una dimensió de barri molt important per la cooperativa, i 

nosaltres vam ajudar a construir-la.La participació en aquestes xarxes comunitàries el que 

t’aporta és molta experiència, i tota experiència és vàlida encara que sigui dolenta perquè saps 

que intentaràs no tornar a entrebancar-te amb la mateixa pedra, igual que la fruita de ma 

mare. També et serveix la xarxa per veure prendre perspectiva, veure diferents pensaments, 

diferents maneres d’afrontar les coses, amb èxit o sense èxit. Segur que són una millora, 

intangible, però ho són. Els tangibles serien els consums, el tema de compartir infres, això ens 

ha portat beneficis. A vegades, una gestió compartida també són més hores de gestió, i si 

només busquem la part de sostenibilitat econòmica, a vegades no surten els números. Tot 

l’esforç que hem posat si pensem en que es retornarà amb un augment de facturació, a 

vegades no ho veus, o estem lluny. Crec que amb aquest espai de barri, el guany ha sigut 

intangible, i ha pogut ser consolidar un protocol d’estructura i a partir d’aquí anem fent. Una 

acció de preparació d’una reivindicació de millora comunitària és efectiva, aconsegueixes els 

resultats. I això no ho tens si prèviament no has fet xarxa. A vegades els temes externs es 

mengen els interns i llavors necessiten parar per no oblidar consolidar l’estructura, cal limitar-

ho una mica. 

Les meves motivacions personals quan vaig començar l'emprenedoria cooperativa, va ser 

circumstancial, ho vaig provar, també tenia sentit amb la meva formació de biologia i del medi 

ambient i canvi climàtic. En quan a les meves capacitats, a mi sempre m’ha acompanyat una, 

que alhora és virtut i defecte, que és la tossuderia, i això està relacionat amb la meva 

autoformació. He hagut d'aprendre altres capacitats. I una d'elles és l’oratòria i no té a veure 

amb mi perquè jo sóc molt tímid, però n’he après molt d’això. Els primers cops que anava en 

una classe per explicar algo, jo em fonia i ara sóc conscient que no perquè sé que el que diré 

anirà enfocat i amb una estratègia molt definida. Per mi lo més difícil és la relació amb les 

persones. Quan estàs d’igual a igual (de soci a soci) , quan hi ha una relació desigual, de soci a 

treballador, o en el consell rector. Aquestes dimensions diferents, i la forma com es comporta 

la gent pel teu càrrec, per la teva antiguitat, per mi això és el pitjor. Em passa que jo faig 

tasques de coordinació general, i si em preguntes què és el que vull fer? Doncs jo vull estar al 

carrer, encara amb l’edat que tinc, és on me trobo, és on em sento bé. Però per les meves 

capacitats jo he fet un paper de “poteta”, de tapar forats, de resoldre marrons. Jo he fet el que 

necessitava la cooperativa en cada moment, encara que no fos el que mi em venia de gust o 

em convenia més.La part difícil és que les persones a les cooperatives assumeixin que han de 

fer tasques productives i reproductives, de gestió, i això costa molt d’assumir.  

Per mi, la identitat cooperativa es conforma perquè has de tenir una idea clara, i aquesta idea 

t’ha de possibilitar viure. Potser socialment és prodigiosa, o és molt bona, però si no es 
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sustenta, no funciona. La diferència amb l’emprenedoria clàssica és que això ho vols fer 

compartint, buscant alguna cosa més, fer-ho diferent en el com, encara que no sapiguem 

exactament com fer-ho, des de l’equitat, d’igual a igual. L’autorganització és un pilar 

fonamental que s’ha anat refermant amb aquests 27 anys però quan tu veus la teva realitat 

social i saps que el cooperativisme és un oasis, en comparació amb la resta. El meu granet de 

sorra serà l'aportació al sector que estem fent però l’altre serà “ep, que no ens hem rendit a 

aquesta panda de cabrons”, a mi això també em motiva, la part de resistència. I aquesta és una 

posició clara que crea un caràcter. 

Quan penso si se m'han acomplert les expectatives, doncs és que no tenia cap expectativa 

concreta al principi! Per mi, una peça clau és la flexibilitat que m’ha ofert la cooperativa. He 

identificat que a la gent li manca educació ambiental però alhora ets conscient de l’impacte i la 

transcendència en les persones. No m’importa el reconeixement no tàcit el que sí m’importa 

és el canvi que genero, ser transcendent.  

Montse, 45 anys en l'emprenedoria social. 
 

Sóc una dona de 75 anys. Al llarg de la meva vida jo he fet vàries empreses. I no sé d’on em ve. 

Jo que sé. De l’oportunitat en cada moment i de l’elecció.La primera va ser l’editorial. Tenia 

l’oportunitat de quedar-me a la Universitat però em vaig estimar més muntar una Editorial. 

Perquè em divertia més, hi havia més creativitat, ho feia jo sola, amb ajuda d’altra gent. En 

canvi a la Universitat hagués estat una...vaig pensar que seria una funcionària tota la vida. Ara 

m’agradaria més haver sigut una funcionaria! Bueno, no ho sé. El cas és que vaig decidir no 

quedar-me a la Universitat i muntar l’Editorial.  

Jo tenia molt pocs anys quan la meva mare es va posar malalta i jo amb 13 anys vaig haver 

d’anar a ocupar-me de l’empresa. Va ser una enfermetat llarga. I en aquell moment només hi 

havia un germà més gran que jo que tenia un destí inexorable de ser enginyer i jo que estava a 

la secundària. I van dir, doncs la nena que és molt eixerida es posarà aquí a treballar a 

l’empresa de la mare. Aquesta va ser la primera experiència emprenedora. Encara que tenia 13 

anys, però tenia al mando un grapat de dones treballant allà. Van arribar a tenir 160. Allà 

només treballaven 3 o 4. L’empresa era de manipulats de paper. Sobres de papers. El jefe era 

la meva mare, era l’empresa de la meva mare en la que el meu pare treballava com a empleat. 

El meu pare va continuar d’empleat a les tardes i pel matí es va posar a treballar en un banc. I 

jo li donava ordres al meu pare quan venia per la tarda. Li deia, s’ha de fer això i això i això, 

amb tretze anys.  

De la meva mare vaig heretar o aprendre a manar a molta gent. Es veu que no ho feia 

malament. I vaig estar-hi fins els 20 anys treballant allà. La malaltia va durar un parell d’anys i 

la meva mare va tornar i vam tenir molts conflictes treballant juntes. Ella era la jefa i no li 

agradava que jo manés. Un dia vam tenir una discussió molt grossa i vaig fer un brot 

d’indisciplina i vaig marxar a treballar a American Express a Viajes Marsans a fer de intèrpret 

perquè sabia idiomes i volia viatjar. Però allà era una empleada, no era la meva empresa.  
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Jo no he tingut cap problema. He sentit tonteries. A tall d’anècdota, jo sempre he semblat més 

jove del que sóc. I vaig muntar l’editorial amb 31 anys. Un dia va venir un senyor per ensenyar-

me mostres de paper pels llibres. I em va ensenyar moltes mostres per veure si li compràvem 

tonelades de paper. I jo vaig estar triant i li vaig dir, deixi-m’ho pensar. I el tio s’aixeca de la 

taula quan vam acabar i em diu, bueno, pues ara li ensenya al jefe i li pregunta i ja em dirà quin 

paper ha triat el jefe. I jo clar, el vaig mirar i li vaig dir, miri, sap què? Estalviïs el viatge perquè 

el jefe ja ha triat que no en triarà cap. Perquè el jefe sóc jo. Au, passi-ho bé. I no li vaig comprar 

res a aquell imbècil. Però a part d’això, problemes per ser una dona cap.  

Bueno, l’únic problema que vaig tenir és que com que em van posar a treballar als 13 anys jo 

vaig interrompre la meva formació brutalment. I als 25 ja m’havia casat i tenia un senyor que 

portava un sou, i vaig tenir la oportunitat de deixar de treballar un temps per estudiar amb el 

programa dels majors de 25 anys.  Perquè ja estava casada i tenia un senyor que em mantenia, 

així de clar.  

I quan vaig acabar la Universitat va ser quan vaig tenir la oportunitat o de quedar-me a la 

Universitat o per qüestions d’herències que vam tenir de muntar una editorial. I em vaig 

estimar més muntar l’editorial. Amb l’herència dels pares del meu marit que es van morir en 

un accident. Ell era enginyer i va participar amb els diners perquè li feia gràcia també muntar el 

projecte. I va coincidir que uns amics nostres també havien tingut una herència perquè els 

seus pares també havien mort amb una diferència de tres mesos. I vam dir, què fem amb 

aquests diners que no ens fan falta?  

I com que jo havia acabat la carrera i jo estava decidint en que em posava a treballar, si a la 

Universitat o amb els diners heretats muntar una editorial. I jo vaig decidir muntar una 

editorial i jo m’hi vaig posar al front.   

Sóc una inconscient sense por. Jo no tinc por. Jo em poso a fer les coses i s’ha acabat. Crec que 

sempre he anat amb peus de plom, no he fet bogeries econòmiques, ni una. Sempre amb 

molta precaució.  

S’ha de fer una inversió. Tenim uns diners i ens posem a fer llibres. I amb els diners sabíem que 

teníem llibres i poder anar tirant sense recuperació per tres o quatre anys. Al cap de 4 anys els 

diners es van acabar i la recuperació no era suficient. Aleshores vam buscar un soci capitalista 

que va estar encantat. I jo vaig estar 12 anys a l’editorial.  

I jo al cap de 12 anys vaig marxar per fer una altra cosa que m’agradava més. Que era anar a 

Mèxic a muntar un tinglado importador de llibres. Que era d’un consorci de 200 editors amb 

diners públics.  

Por no he tingut mai. He tingut prudència. Prudència si perquè jo quan vaig deixar l’editorial 

els diners no eren meus. Però allà ho vaig fer tot, vaig muntar la meva casa, vaig muntar 

oficina. I els diners no eren meus, eren de 200 editors. Però jo vaig fer tota la gestió de 

muntatge d’aquella empresa mexicana. I allà vaig estar tres anys.  

I després vaig tornar a Espanya i vaig muntar fent lo mateix que feia allà però aquí jo comprava 

els llibres i els exportava a Sud-Amèrica. Ara farà 29 anys ja que estic en això. I ja no muntaré 

cap més empresa.  
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Absolutament important això. L’empresa actual que tinc ara l’inici es va basar en el meu 

coneixement del món editorial a Espanya. Que jo el tenia d’haver tingut una petita editorial i 

del dels meus tres anys a Mèxic amb importadors. Aleshores quan jo torno de Mèxic la meva 

millor experiència és en el món editorial, els conec a tots. Bueno a tots no, això és impossible 

perquè n’hi ha 5000. Però els més significatius si. Quan vam començar tenia relació personal 

amb 200 o amb 400.  

Quan vam començar Muntanya no coneixia a ningú. Jo no sabia ni fer llibres. Però com que 

havia treballat en el món de la manipulació de paper de la meva mare sabia distingir el 

gramatge del paper tocant el paper. És lo únic que sabia! Aleshores me’n vaig anar a...era l’any 

75, hi havia molta gent que havia estat a la presó. Tenia una amics que acabaven de sortir de la 

presó i van muntar una empresa de producció de llibres per editorials. Aleshores els hi vaig dir, 

jo us encarregaré la producció dels 4 primers llibres de l’editorial a canvi que m’ensenyeu a fer 

llibres. Jo us pagaré però m’ensenyeu. Eren amics la lluita antifranquista. I van dir, endavant.  

I van fer els 4 primers llibres. I si, jo anava cada matí un rato a veure com es feia això de 

calcular quan paper necessites, el tipus de lletra que utilitzes, l’enquadernació que fas, com es 

fa una portada, de tot! I després ja els vaig fer jo.          

Quan jo estava a l’editorial ens relacionàvem com a col·legues. Vam crear la editorial per 

casualitat el dia que va morir el Franco. Era el dia que teníem hora al registre i va i es mor el 

Franco aquell dia. Allò va ser molt premonitori i molt excitant. Dos anaven borratxos a les 12 

del matí al banc perquè ens vam enterar de nit. El primer llibre va sortir el 76. En aquella època 

a Espanya hi havia editorials però amb els canvis polítics amb la mort del Franco van néixer 

centenars d’editorials. Sempre passa, quan hi ha un canvi tan bestia polític molta gent es posa 

a editar llibres. D’aquella època jo era amiga de molts que havien començat com jo, petites 

editorials. Alguns encara continuen i molts van tancar. En aquella època la meva relació amb 

ells era de col·legues. Tu què treus? Tu què fas? I ens trobàvem a les fires. I miràvem amb 

enveja i amb una mica de despreci als editors perquè eren uns prepotents. I aquesta era la 

xarxa, no n’hi havia una altra. Jo vaig estar 12 anys a l’editorial i després tres anys a Mexic amb 

lo qual jo era clienta d’aquests coneguts i amics meus. I després vaig muntar l’exportadora 

aquí amb lo qual vaig continuar sent amiga i compradora d’aquests amics i editors i a altres 

també, és clar. Aquí comprem a 3000 o 4000 editorials.  

Tinc els contactes que es necessiten, ni més ni menys que qualsevol altra feina.  

Una cosa són les xarxes personals i l’altre les professionals. Saps allò de la teoria de conjuntos? 

Aquí està la professional i aquí la personal i aquí al mig hi ha una unió.  

Empreses com la meva no he conegut! Jo sóc un bitxo una mica raro perquè vaig començar 

amb 13 anys a treballar en una empresa de manipulats de paper i després he fet coses rares i 

diferents. Em vaig posar a estudiant, no vaig ser adolescent i vaig ser estudiant embarassada. 

Són coses rares. O potser obligada per les circumstàncies. No sé perquè. Però no, com la meva 

no he conegut empreses.  

M’inspira el sentit comú. Aplico al prudència i el sentit comú i no tinc persones referents. 

Bueno, potser la meva mare com a persona referent perquè m’ha inculcat una ètica 
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empresarial molt ajustada. I crec que la tinc. La ètica empresarial és tenir un comportament 

econòmic apropiat, no deure, pagar, i no fer il·lícits. Jo he rebutjat vendre llibres determinats. 

Una vegada em van demanar el Mein Kaff i li vaig dir, no em dona la gana de vendre’l. Una 

vegada em van demanar 500 d’una editorial i la directora va treure un llibre que es deia “Jo 

puta”. Repugnant llibre on els hi hagi. I li vaig dir que no. Mira, vaig perdre uns diners, però 

m’era igual. Jo per fer una factura més grossa moltes coses ni les faria, ni les he fet, ni les faré. 

Aquesta és la ètica que em va impregnar la meva mare.  

Quan tenia l’Editorial em van oferir unes editores amigues associar-me amb elles i els hi vaig 

dir que no volia. Potser en això sóc curta perquè m’hagués pogut expandir més. Però no hi 

confiava. Em tinc confiança a mi. Però allò no em va donar...no diré el nom. Només he fet 

societat amb la Berta i no tornaria a fer-ho mai més. I no perquè no tingués una bona 

experiència, va ser excel·lent. Però no he volgut mai més. Potser és un demèrit. Jo em fio de mi 

i punto.  

Va ser la oportunitat de fer-ho. O sigui que teníem uns diners.  

Jo vaig estar 12 anys però l’editorial n’ha fet 40.  

Vaig aprendre moltes coses, vaig conèixer molta gent interessant. Però als 12 anys em vaig 

cansar.  

Va ser molt interessant clar. És que una empresa editorial és una empresa rara perquè per 

sobreviure ha de tenir criteris empresarials i de bona gestió econòmica. Però a la vegada fa un 

producte que és un llibre, que és com un fill, cada llibre és un fill. Perquè s’acomoda als gustos 

de l’editor, i això és apassionant. No es com fer un tornillo modelo 37 i un tornillo 38 que és el 

mateix. Un llibre cada producte és diferent que no es pot equiparar. Dels 55000 que es 

publiquen cada any, cada un es diferent. Bueno, pels editors petits, potser pels grans no 

perquè és un producte industrials. És una mica de menyspreu això que acabo de dir, però és 

una mica així. Però per un editor petit, cada llibre és com una criatura. I si volen sobreviure han 

de fer una bona selecció. I que el llibre no només t’agradi a tu com a persona lectora sinó que 

també agradin. Sinó te’n vas a la misèria perquè fas llibres molt macos però no els vens. I has 

de tenir una mica d’idea de mercat. Això és el que procuràvem fer a Muntanya, però clar, és 

molt difícil. I les editorials grans són molt poderoses i tenen millor accés a autors que venen 

millor, cosa que no tenen els petits. I és molt difícil, és molt difícil. Però apassionant. Perquè és 

hi ha aquests dos lligams, gestió empresarial la millor possible i selecció de textos que estiguin 

d’acord amb la teva ideologia i amb el teu gust, i que a al vegada tinguin un mercat, perquè si 

no els vens l’empresa dura el que duren els diners que hi vols destinar. I per això els costa molt 

sobreviure a les petites editorials. Muntanya té 40 anys, encara es viva. És una bona feina que 

s’ha fet.  

Ara hi ha tres treballant i jo hi vaig treballar dotze anys. I era terrible sobreviure, aquells anys 

jo recordo que era terrible sobreviure, era molt dur. Perquè no és venia tot el que s’havia de 

vendre. Cada mes quan em treia el sou de mi mateix pensava estic descapitalitzant l’empresa.  

Perquè es quedava el compte a la misèria. Anàvem sempre una mica...afortunadament teníem 

un soci que era molt ric, que tenia una editorial de dret, i que anava sempre posant diners i 

cada vegada tenia una participació més gran perquè l’únic que feia aportacions era ell.  
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L’esperit aventurer. Que es contradiu una mica amb el sentit comú i amb la prudència. Però és 

una barreja de les tres. Jo sóc prudent i tinc sentit comú i a la vegada sóc aventurera.  

M’he ficat en empreses que....quan vaig marxar a Mèxic em van dir, tu estàs pirada. I deia, no 

estic pirada. Marxo amb un bon sou, vaig comprar una casa, vaig muntar una empresa, vaig 

tenir dotze empleats amb diners que no eren meus. I em deien que era una mica aventurera i 

jo deia, aventura no vaig a fer cap, tinc contracte i tinc sou, vaig a un país on no conec res i el 

que he de fer és conèixer-lo i muntar una empresa. Tenia alguns amics allà i em van recomanar 

llocs. I ho vaig fer. Amb mil i una anècdotes que es puguin explicar.     

Res. A anar tirant. Quan comences a fer una cosa nova has d’agafar un full i dir, a veure, per 

muntar una empresa nova què he de fer? I vas apuntant, això, i això, i això i això. I anar-ho 

fent. Bueno, i sobretot encertar-la. Si tu dius a veure, tinc contactes, tinc potencials clients, 

pues pa’lante, endavant. Aquesta empresa d’ara està sana i està bé. Té un prestigi, està en el 

mercat, i ja està. És caminante no hay camino se hace camino al andar. Algú li diria 

inconsciència però jo no li dirà inconsciència, jo li dic esperit aventurer. Ja te’n sortiràs! No hay 

otra.  

El èxit és que l’empresa que muntes sigui viable. I si no ho és s’ha de plegar.  

Jo crec que no, s’ha de tenir un punt d’aventurisme i s’ha de tenir necessitat. La necessitat crea 

el órgano, diuen. Tu has de sobreviure i en un moment determinat, tens alternatives? Si tu no 

ets ric, que és el cas de la majoria, tu has de dir, què vull fer? Vull treballar per una empresa? Si 

no em va bé què faig? Hi ha editors petits que han començat treballant en editorials i després 

han plegat perquè tenen uns calerons i munten l’editorial. I això és una forma d’emprendre 

que és una aventura. I sempre cal tenir el mínim de requeriments solvents i la resta aventura. I 

tirar palante i intentar trobar mercat. Per la creativitat també cal trobar mercat, dibuixants, 

il·lustradors, també. Quedar-se a casa això no tira.  

No. Mira jo pensava, la meva neta toca el piano i jo pensava jo no vaig tenir oportunitat de 

tocar el piano potser hagués estat una gran pianista o jo que sé. Vaig estudiar una carrera però 

a mitja carrera vaig pensar que a mi m’agrada el dret, i perquè no deixo econòmiques, però em 

feia molta mandra i era molt gran. Però m’hagués agradat ser jutge, però ja tenia trenta anys. 

Ara no me posaré a estudiar dret. Tenia una criatura, no tenia ni caps ni peus. Per tant les 

meves expectatives? Jo com a senyora de 75 anys penso que hi ha dues coses que m’hagués 

agradat fer i no he fet. Una tocar el piano i l’altre ser jutge. Ara m’agradaria ser jutge jubilada, 

m’hagués encantat. O tocar el piano, que potser hagués estat una patata, no ho sé.  

Jo esperava que funciones l’aventura empresarial, i ha funcionat. Vaig posar tots els ets i uts, 

tot el meu cap, i ha funcionat. Mira. I ara ja estic de sortida.  
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3. Consells per les persones que comencen 

Jo tenia moltes pors, però al fer-ho col·lectiu és molt més fàcil. Mai havia estat amb els 
números, de direcció d’empresa, d’estratègia, és possible. Tota aquesta terminologia que el 
capitalisme s’ha inventat és molt més fàcil del que ens pensem, i més si ho fas en col·lectiu. 
Mònica, 31 anys. 

Els projectes col·lectius necessiten una bona suma de competències. Necessiten get que sàpiga 
fer però també gent a qui no li faci por gestionar, que no li faci aversió els números i els diners, 
gent que li estigui bé aprendre a vendre. I amb qui t’ajuntis, no siguis idèntic. Que hi hagi 
complementació de desitjos, de competències, de motivacions. Hi ha tasques que s’han de fer sí 
o sí i a vegades són ingrates i no li agraden a ningú. En el context en el que estem, que juguem 
a les regles intentant no jugar a les regles, envoltar-se de gent, de projectes, de relacions, de 
vincles amb gent que pensa com tu forma part de la viabilitat del projecte (et recomanen, 
t’aconsellen...). És una clau de l’èxit, et protegeix, et fa ressò, pensa en tu, aquest element és 
molt important pq tens amb qui aliar-te en un context molt dur. Gisela, 44 anys. 

 
A mi em va faltar parlar amb altres projectes referents per parlar de les dificultats. Això m’hauria 
ajudat molt i molt. Però enviaria un missatge positiu de venga va que mola molt i s’aprèn molt i és 
un camí desconegut per conèixer. Bet, 36 anys. 
 
El més primordial, intentar enxarxar-se. El segon, ser fort mentalment perquè és com una 
muntanya russa on t'has de poder deixar guia pels teus ideals i els teus somnis ja que cada dia 
hi han raons per abandonar-ho tot. Per mi, el lema és si no lluites pels teus somnis algú et 
pagarà perquè lluitis pels seus. Saber que vols a la vida i anar-hi a mort. Abslam, 44 anys. 
 
Si voleu muntar una cooperativa, no hi han amistats que valguin quan es passa el llindar de la 
porta de la cooperativa. Heu fet un pla de viabilitat? Que sapigueu que ens els primers dos anys 
no facturareu gaire per la qual cosa haureu de tirar del capital inicial, i patireu. Primer, has de 
ser resilient, i la segona,  tenir tonelades de paciència amb els polítics, amb els clients, amb els 
companys. .És un reaprendre-ho tot perquè comences a construir amb més persones. Volem 
tenir diners per tenir temps i fer el que ens agrada. No és necessari tenir tants diners si tens una 
xarxa que et pot facilitar coses, i això és el que marca que la necessitat no hagi de ser tant alta. 
Si podem cooperar per sobreviure, per què no ho fem? Carles, 57 anys.  
 
Et vull donar un consell. Que facis el que et vingui de gust però que hi posis els cinc sentits. Sinó 

les empreses que siguin del tipus que siguin necessites els cinc sentits. Com va dir el Guardiola, 

si et lleves molt d’hora i t’emperres en fer la feina ben feta te’n sortiràs. Tot costa molt feina. 

També el treball creatiu. El treball creatiu costa molta feina. Tot és molta feina. Els que canten 

també. Tot vol molta feina. Els jugadors de futbol potser no, potser tenen un do. L’Almudena 

Grandes hi deu fotre moltes hores cada dia. El seu marit encara pitjor perquè és poeta. Si no hi 

poses la banya no surt.Montse, 75 anys. 

 
Valorar els riscos reals a l’hora d’emprendre. Saber què pots arribar a perdre i a guanyar. En 

tots els sentits, no només econòmics. Tenir una xarxa que et sostingui. Saber què val tancar una 

cooperativa perquè això ningú t’ho explica. Tothom et diu el que costa obrir-la però ningú et diu 

el que costa tancar-la. Crec que ens vam gastar 2.000 pavos per tancar-la quan no els teníem. 

Capital social res perquè ja no teníem res. Si tanques es perquè ja no tens res. I és important 
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que algú del projecte sàpiga de números, nosaltres no en sabíem gaire. Anàvem aprenent sobre 

la marxa i és molt complex. Bueno, es que això son les coses que amb la mística aquesta de 

l’emprendre ningú te les diu tal qual. I jo vull que mes diguin tal qual igual que si tu vas amb el 

teu projecte i algú creu que es una puta merda que et digui que això es una puta merda. Que et 

digui que no t’ho compraria mai allò perquè tu està arriscant molt. Demanar-li a la gent que 

sigui honesta crec que és útil. (...) Si algú algun dia em vol preguntar coses jo li puc explicar com 

va ser la nostra aventura. Mar no va funcionar per moltes coses. Però una va ser que nosaltres 

no vam poder accedir al target que ens havia de comprar, no sabem com funciona la classe 

alta. No ens va donar temps d’aprendre’n. L’altre té a veure en que no teníem prou capital 

econòmic per seguir invertint fins que allò sortís. L’altre que estàvem lluitant contra monstres, la 

industria del cotó, les empreses transitàries, o sigui, nosaltres vam trucar, hola, tu que fas 

aquest teixit ens vols vendre, no perquè tinc un contracte d’exclusivitat. Nosaltres vam entrar en 

un mercat que es molt harto, moles bestia i nosaltres érem unes mindundis i vam entrar en un 

món molt dur. Van haver-hi molts factors. Si compràvem la materia prima molt cara perquè 

ningú ens la volia vendre a l'engròs, el transport era caríssim caríssim caríssim doncs això feia 

que el preu de cost del producte fos molt alt. I o pots arribar a vendre a certes capes de la 

societat o res i nosaltres no hi vam arribar. Vam començar per algo més conegut, un mercat 

conegut, i si haguéssim provat altres coses, potser, no se...i no tenim ni idea del producte. Era 

un mon que era nou per nosaltres, nos sabíem com es cus, ni fer col·leccions. No saber del 

sector influeix molt, vam aprendre preguntant. Núria, 34 anys. 

 

4. Factors que condicionen l’emprenedoria social col·lectiva 

 

Emprenedoria Social: ¿....resignifiquem els termes emprenedoria i 
emprenedoria social per donar-los un contingut més comunitari, 
més cooperatiu i menys empresarial capitalista, o deixem que se'ls 
quedin el neoliberalisme i la seva cara amable, la filantropia 
social? (Jordi Garcia, 2017) 
 

En aquest apartat explorarem els condicionants i els contextos òptims i necessaris per dur a 

terme una iniciativa socioeconòmica d'emprenedoria social i/o col•lectiva en el marc de 

l’economia cooperativa, social i solidària, on l’activitat econòmica prima la satisfacció de 

necessitats humanes per sobre del lucre, és gestionada de forma democràtica i està 

compromesa amb l’entorn social i mediambiental. La idea és examinar i explicar quins són els 

factors que relaten les persones que han estat significatius i que han condicionat els seus 

projectes d'emprenedoria social per fer-los sostenibles per les persones i per la vida, basant-

nos amb l'experiència d'algunes de les persones i col•lectius que ha acompanyat LabCoop en la 

seva trajectòria com a cooperativa d'incubació de projectes.  

En aquest capítol analitzarem com han condicionat tres factors en les trajectòries de les 

persones emprenedores cooperatives: 
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a) els factors estructurals: els impactes de gènere, el paper que han tingut les cultures familiars 

i la classe social. 

b) els factors relacionals, col•lectius i comunitaris: com han operat les xarxes interpersonals i 

interorganitzacionals.  

c) els factors personals: les motivacions i les competències i capacitats individuals 

autopercebudes. 

4.1. Impactes de gènere 
 

La influència del gènere en el fet d’emprendre i en la forma d’emprendre de les persones 

entrevistades és fonamental i apareix com un dels aspectes rellevants a l’hora d’explicar què fa 

que les persones emprenguin. Ara bé, les persones identificades com a dones que han estat 

entrevistades destaquen la variable del gènere com un aspecte rellevant per explicar la seva 

trajectòria emprenedora de forma explícita, i les persones identificades com a homes no en 

fan menció explícita, i el contingut que justifica que el gènere ha estat un aspecte rellevant en 

la seva trajectòria apareix implícit en el seu discurs.  

Existeix una abundant literatura acadèmica en la que la variable del gènere per explicar els 

comportaments de l’emprenedoria clàssica és fonamental. Així, queden assumides algunes 

conclusions recurrents, com ara que, si bé en nombre, la presència d’homes i dones no difereix 

significativament, la diferència d’homes que assumeixen càrrecs directius en comparació al 

nombre de dones que ho fan és contundent (López Fernández, 2015); o bé, estudis anuals de 

la revista Forbes on només l’11% de la població multimilionària són dones, com indica 

D’Alessandro (2018) al seu llibre Economia Feminista.  

Si anem a la literatura acadèmica d’emprenedoria col·lectiva algunes dades no difereixen. Es 

repeteix el patró segons el qual els càrrecs directius en la seva majoria són assumits per homes 

(Sobering et al., 2014). I trobem dades interessants que ens donen pistes de perquè el gènere 

juga un paper fonamental en la construcció de les identitats emprenedores, com ara, el fet que 

els homes reporten sentir-se bé quan la seva empresa té guanys econòmics considerables, fet 

que contrasta amb que algunes dones emprenedores reporten sentir-se malament quan la 

seva empresa té guanys econòmics considerables (Dufresne, 2015); si bé, les motivacions 

d’ambos per emprendre en l’economia social no difereix.  

Aquest contrast de vivències internes ens dona idea de com la construcció social hegemònica 

del gènere impacta en la construcció de l’emprenedoria social i solidària. En altres paraules, la 

persona emprenedora que serem estarà fortament impregnada de la nostra socialització com 

a homes o com a dones. Revisar aquesta impregnació és condició sine qua non per evitar 

patrons patriarcals que col.lisionen amb els postulats cooperativistes, perquè d’altra manera 

no es poden detectar. En paraules de Mansilla, Grenzner i Alberich, “tot i que el model 

cooperatiu presenta una fórmula de gestió que afavoreix la participació democràtica de les 

persones treballadores, segueix replicant dinàmiques que no condueixen a l’equitat de gènere 

i, alhora, no sembla capaç de desmuntar per si mateix una divisió sexual del treball que 

condueix dones i homes a concentrar-se en sectors econòmics diferenciats” (2014).A les 
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entrevistes realitzades, crida l’atenció la consciència sobre com els han influenciat el fet de ser 

dones a les persones entrevistades identificades com a dones. Així com la seva capacitat 

d’anàlisi i discursiva sobre aquest tema. Ara bé, la diferència entre la importància que li donen 

a aquesta variable varia ostensiblement segons l’edat de les dones entrevistades.  

Crec que hi ha una qüestió social en que no s’identifica que les dones puguem desenvolupar negocis 
d’èxit. Llavors has de picar molta pedra i també hi ha una part que vas a parlar amb gent que bueno, 
aquesta cosa que també si ets jove encara influeix més, vas a parlar amb gent que perquè et prenguin en 
serio doncs, recordo que anàvem a parlar amb una gent que donaven crèdits a projectes petits i socials i 
aquell senyor no ens prenia molt seriosament. Hi ha tota aquesta qüestió de que se’t prengui 
seriosament que influeix. (Núria, 36 anys). 
 
I el tio s’aixeca de l'aula i em diu, bueno, pues ara li ensenya al jefe i li pregunta i ja em dirà quin paper 
ha triat el jefe. I jo, clar, el vaig mirar i li vaig dir, miri, sap què? Estalviïs el viatge perquè el jefe ja ha 
triat que no en triarà cap. Perquè el jefe sóc jo. Au, passi-ho bé. I no li vaig comprar res a aquell imbècil. 
Però a part d’això, problemes per ser una dona cap. (Montse, 75 anys) 
 
Respecte el gènere, sí que m'ha influït moltíssim. En el meu cas, és molt evident, tota la gestió dels diners 
que en el meu cas sempre m'ha costat molt, si has de ser autònoma has de vendre, i durant molt de 
temps això ho vaig col·locar en un home. En un moment determinat, m'haig de fer càrrec de l'empresa i 
reconec que hi ha aquesta aversió als diners, i a vendre el teu temps i el teu cervell. (Gisela, 44 anys) 
Destaca el fet que la influència del gènere és reportada també, en la majoria dels casos, des de la seva 
aportació positiva. És a dir, les dones cooperativistes segreguen la influència del gènere segons 
aportacions negatives i positives. Això implica en alguns casos que en la percepció positiva ofereixen el 
gènere femení des d’una assumpció de privilegis, i per extensió, des d’una consciència de privilegis.  
 
I perquè un home ho pot fer i jo no? Doncs ho vaig a fer! Una mica des del rebote, però en essència útil 
ha estat súper positiu aquest rebote. (Bet, 34 anys) 
 
En termes de gènere també tenim la capacitat de poder tenir més cura de nosaltres en un procés de 

cuidar les persones que formem part i de crear una xarxa de proximitat. (Núria, 36 anys). 
 
A les entrevistes realitzades apareixen com a temes vinculats al gènere: la seguretat en una 

mateixa o creure en una mateixa, l’assumpció de l’èxit o del fet de poder tenir èxit o ser una 

persona d’èxit, la gestió dels diners o la capacitat de guanyar diners i la visibilitat. Aquests 

temes s’atribueixen a la construcció social hegemònica del gènere masculí. Per tant, dotar-se 

d’aquestes competències apareix a les entrevistes en forma de processos personals de 

creixement i transformació personal indissociables de la seva trajectòria emprenedora.  

Després tot el que té a veure amb la visibilitat, i amb que t'has d'exposar, i que com a dona t'has de 
treballar perquè la tendència és a passar desapercebuda, a no voler destacar i això, per la viabilitat 
d'una activitat econòmica, has de gestionar la visibilitat d'alguna manera. Hi ha tot un aprenentatge 
cultural d'invisibilització que tendeix a no posar-te en primera línia. (Gisela, 44) 
 
Si algú em deia vine a una xerrada, participa en una taula, és fer-ho i prepara-ho molt bé, que això és 
quelcom que totes les dones fem, preparar-nos molt, el nivell de preparació és molt qualificat perquè 
parteixes de la base que no saps. Per la qual cosa necessites controlar la informació, preparació i 
exposició. (Gisela, 44) 
 
Estic en una cope tot de tios i molt masculinitzat. És important no frustrar-te, i sentir que és un procés 
que has de gaudir i no pensar només en que no està passant el que tu projectes. Els tempos s’han 
d’adequar als tempos vitals i no als tempos dels projectes i resultats. Donar-nos temps per els processos 
interns, amb la calma i escoltar-nos, és un aprenentatge molt important que he fet. (Mònica, 31 anys) 
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Sobre la falta de menció explícita per part de les persones identificades com a homes a les 

entrevistes, val a dir, que els conceptes de seguretat en un mateix o creure en un mateix, tenir 

èxit, poder gestionar diners i ser una persona visible, apareixen als relats que fan de la seva 

trajectòria. Ara bé, són conceptes assumits que no associen a la seva socialització com a 

homes. En altres paraules, són conceptes assumits però no se n’aporta la causa o factors que 

els han fet possibles. Per tant, no s’assumeixen tampoc en tant que privilegis. Altres temes a 

mencionar que apareixen a les entrevistes és que força referents familiars emprenedors són 

figures femenines que han deixat empremta, tant a dones com a homes.  

L'únic referent és la meva àvia, que va gestionar un hotelet al sud de França, i quan el seu marit es va 
divorciar, va venir a Bcna i va muntar una botiga de roba de nadons. Més endavant, jo li he fet un 
reconeixement, aquesta capacitat de refer-se i tirar endavant negocis. (Gisela, 44 anys) 
 
Mons pares són obrers de fàbrica, amb una història d’explotació bastant heavy, ma mare encara treballa 
55 hores setmanals. (Mònica, 31 anys) 
 
Els meu pares van agafar un pis amb baixos a Sant Andreu i els baixos van ser un colmado, regentat per 
la meva mare i l’ajuda de la meva germana gran. (Carles, 57 anys)) 
 

Per últim, no podem obviar el tema de la conciliació familiar, que apareix expressada a 
l’entrevista on la figura femenina és mare. Altra vegada, crida l’atenció que les persones 
identificades com a homes amb fills a càrrec no mencionen les càrregues familiars com a factor 
determinant en la trajectòria emprenedora.  
 
Durant els inicis, amb fills, tota aquesta falsa conciliació que és a costa d'hores de son, de salut, de caps 
de setmana. Aquest fraccionament era molt evident a l'inici. Segur que si hagués estat un home, hagués 
tingut al costat algú que logísticament ho hagués resolt i jo m'hagués pogut dedicar "en cuerpo y alma" 
al meu projecte. (Gisela, 44 anys) 
 

Haurem d'estar atentes a les conclusions que es desprenen d'estudis d'altres països amb una 

tradició dESS i emprenedoria femenina més llarga en el temps i més consolidada, com al 

Canadà, on s'apunten qüestions que també afecten a l'emprendoria femenina en ESS a 

Catalunya: 

 els sectors empresarials on es troba el major nombre de dones en la direcció general 

són els sectors anomenats tradicionalment femenins.  

 les dones que sol·liciten préstecs es troben en àmbits tradicionalment femenins 

(càtering, serveis i atenció a les persones, etc.), per això són identificats com a més en 

risc per part dels finançadors. 

 el nombre de sol·licituds atorgades de préstecs entre homes i dones a l'ESS no sembla 

diferir gaire, el que sí que ho fa és que gairebé el doble d' homes reben finançament. 

Aquesta desproporció es pot explicar per factors com la dificultat de trobar informació, 

la complexitat dels formularis i les condicions a emplenar, el desconeixement del món 

de les finances, la falta del pagament obligatori requerit, la por a l' endeutament o la 

falta d’autoconfiança, l'autopercepció que el finançament no es concedirà fins i tot 

abans d’haver presentat una sol·licitud.  

Som conscients que la variable del gènere té imbricacions profundes i lluny de voler-ne fer un 

anàlisi en profunditat volem aportar eines per continuar estirant del fil a l’hora de comprendre 
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els factors que condueixen a les persones a emprendre col·lectivament. Així que a mode de 

conclusió, aportem paraules de Rossell del seu estudi sobre tensions ideològiques dins de la 

pràctica cooperativista per donar llum a aquesta variable “explorar les tensions internes ens 

aporta una font de coneixement profund sobre els nostres processos i obre les portes a 

aprendre a gestionar la diversitat i a buscar nous escenaris, noves utopies i nous horitzons . 

D’aquesta manera, s’ha presentat el primer pas per a un possible procés on puguem parlar 

sobre les problemàtiques identificades i generar espais de reflexió i construcció col·lectiva per 

donar-hi resposta.”(2018). 

 

Si bé el nombre d’entrevistes que hem realitzat no ens permet extraure com a conclusió la 

interseccionalitat del gènere perquè quantitativament no són significatives -tampoc n'era 

l'objectiu d'aquest informe-, no volem acabar aquest anàlisi sense fer menció especial a la 

interseccionalitat del gènere. D’aquesta manera, volem deixar clar que la injustícia que 

mencionen les persones entrevistades identificades com a dones es refereix a la relació de 

poder com a causa. Per tant, és de justícia anomenar també les relacions de poder existents 

entre les diferents identitats de dona. En paraules de la declaració aprovada pel 5º Encuentro 

Internacional de Economia Social i Solidaria a Manila al 2013 "nosotras afirmamos: (...) Una 

perspectiva de genero en la ESS debe tener en cuenta las múltiples identidades y realidades de 

las mujeres y las diferentes relaciones de poder entre ellas.”  

4.2. Cultures familiars  i classe social 

 

De les entrevistes realitzades, la influència de la família i els valors associats a la cultura del 

treball han estat un dels aspectes que han emergit de forma més reveladora. Reveladora en el 

sentit que quan pensem en l'emprendoria cooperativa l'associem, la majoria de vegades, a una 

decisió de caire polític i de posicionament ideològic davant d'una estructura socioeconòmica 

capitalista demolidora i obviem que l'emprenedoria també és un fet cultural. Una part dels 

nostres aprenentatges s'han format a partir del que observem que els hi passa als altres (la 

família directa, la família extensa, la xarxa relacional, etc.), de com i què parlen i de com ens 

afecta això a la nostra experiència directa en la transmissió de models i opcions.  

 
El comportament econòmic de les persones s'insereix en una xarxa de relacions socials que 

inclou a la família, a l'estat, la formació i l'educació, i fins i tot la seva religió o raça 

(Swedberg,1987; Whittington 1992). Com apunta Orrego, "la formación para el 

emprendimiento se explica no sólo a partir del autoconocimiento, la autovaloración o la 
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autodeterminación de los sujetos emprendedores, sino también por el papel que juegan los 

entes o personalidades de orden superior que intervienen en el mundo social, como son el 

Estado, la organización, la familia y las comunidades, entre otros, y la comprensión de la 

interacción que genera el emprendimiento como posibilidad de realización del sujeto en la 

vida con los otros (Orrego, 2009, p 246).  

 
Hi ha forçes estudis sobre «l’empresa familiar» però molt pocs sobre la influència de la família 

en l’emprenedoria, i menys encara hem trobat estudis que facin referència concretament a 

l'àmbit del cooperativisme o l'economia social i solidària. En els estudis d'emprenedoria 

clàssica es fa referència a que existeixen uns factors que condicionen les possibilitats de la 

realització de l'emprenedoria: els factors fonamentals i els factors "precipitants"(Veciana, 

2001). Els factors fonamentals es refereixen als antecedents de cada individu fruit del seu 

context familiar, els seus valors personals i les experiències i vivències de la infància.  

 

Diversos autors i autores avalen que moltes persones emprenedores tenen parents que també 

gestionen algun negoci i aquesta experiència és un condicionant, afirmen que l'existència 

prèvia de negocis de familiars és un factor molt rellevant, ja que permeten al futur 

emprenedor conèixer els riscos, beneficis i habilitats crítiques necessàries per fer viable un nou 

negoci (Cromie et al., 1992; Krueger, 1993; Stanworth et al., 1989). 

 
Els meus pares van tenir varis negocis. Des dels 7 anys, La botiga era ma casa. Jo veia moltes coses, el 
tracte amb el client i el treballar bé, la gestió del producte, com s’ho gestionaven, com ho feien (...) Crec 
que no m’ha influït com a emprenedor però allà vaig aprendre a com fer funcionar un negoci i una casa, 
multitud de coses. Funcionaven de calaix, si no hi havia no es gastava. La consciència de com estaven 
funcionant, això és un aprenentatge important. També la importància de la legalitat en la facturació i 
l’estructura mental de la demanda i la previsió d’ajustar al màxim. També el fet de treballar en 
condicions de seguretat física per les persones treballadores, això també ho vaig aprendre i no et dones 
compt, i  ho vas adquirint. Potser també vaig adquirir l’esma emprenedor d’aquesta manera i no en sóc 
conscient...(Carles, 57 anys) 

 
Algunes persones entrevistades, fan un reconeixement posteriors d'aquesta xarxa familiar que 
ha impactat en la configuració de les seves pròpies trajectòries emprenedores:  

 

En el meu cas, referents directes familiars no n'he tingut. A casa meva, l'objectiu final vital era 
tenir una feina. L'únic referent és la meva àvia, que va gestionar un hotelet al sud de França, i 
quan el seu marit es va divorciar, va venir a Bcna i va muntar una botiga de roba de nadons. 
Més endavant, jo li he fet un reconeixement, aquesta capacitat de refer-se i tirar endavant 
negocis. (Gisela, 44 anys). 

 
Les cooperativistes entrevistades també associen, moltes vegades, l'esperit emprenedor a la 
capacitat de les famílies de classe popular de tirar endavant, de creativitat davant la manca 
d'oportunitats, de lluitar per ensortir-se'n amb una situació de partida desfavorable 



43 
 

econòmicament i socialment. Per altra banda, en aquesta recerca s'ha revelat la importància 
que tenen un conjunt de valors apresos en la cultura del treball en el si de les relacions de 
parentiu (majoritàriament en la família nuclear) per sostenir determinades condicions de 
treball en el futur a les cooperatives: la tipologia de relació salarial amb el treball productiu, la 
percepció de les necessitats diverses entorn la seguretat econòmica, la importància o no de 
l'estabilitat, el paper del sacrifici i de l'esforç en l'àmbit del treball, la vivència de l'explotació 
patronal i l'autoexplotació, entre d'altres.  

 
Els meus pares eren venedors ambulants per la qual cosa no hi havia una relació salarial, cada dia 
sortien al mercat, i si plovia no ingressaven...allò era una tómbola. Jo a això ja hi estava acostumat 
(Jaume, 54 anys). 

 
Mons pares són obrers de fàbrica, amb una història d’explotació bastant heavy, i això és una cosa que a 
mi m’ha xocat i encara em xoca, l’explotació que pateix la meva família. Per mi, (ser cooperativista) és 
una forma de sistematitzar una sèrie d’incomoditats que jo ja sempre havia detectat: la relació que ma 
mare té amb el treball sempre m’ha generat moltes incomoditats. Ha sigut una forma de portar a la 
pràctica algunes lluites que a mi sempre m’han ressonat bastant. Si tinc alguna cos d'"emprenedora", és 
de mons pares, que sempre han estat molt treballadores, que han tret les castanyes del foc. (Mònica, 31 
anys). 

 
Uf, temazo aquest de la classe social. O sigui per una banda jo veig que a la meva família hi ha molt 
esperit emprenedor pel fet de tirar endavant. La meva àvia carnissera. O sigui, sempre pensant coses per 
guanyar-se la vida. Feia fonda a casa seva. Sempre hi havia algo per guanyar-se la vida i sostenir la 
família. Hi ha una part d’això que igual m’ha condicionat en positiu. L’altre part té a veure en que jo no 
creia que jo pogués desenvolupar un projecte que realment pogués tirar endavant...vaig haver de fer 
molta feina per realment creure’m això i per poder-ho portar a la pràctica. (Neus, 36 anys). 
 
El creuament de classe social i migració i com han condicionat en les històries de vida de les persones 
migrants emprenedores és quelcom que només hem pogut apuntar però que caldria aprofundir-hi més 
amb recerques que incorporessin aquesta variable:  
 
En el meu entorn familiar han treballat sempre com a assalariats. La classe social m'ha condicionat molt 

perquè en aquesta societat, si et situes en una classe social, gènere o altres, tens una trajectòria de vida 

determinada. Jo com a immigrant, si no hagués participat a les CAF hagués tingut una altre trajectòria 

de vida. Jo he pogut fer 2 màsters i un doctorat gràcies al crèdit de les CAF. Conec altres persones 

immigrants en que la incidència ha estat molt gran. Aquest background com a immigrant ens situa en un 

nivell de dificultat encara més gran que el que és d'aquí. (Abslam, 44 anys). 

 
Paral·lelament, hi han cooperativistes que provenen de classes més acomodades, de classes mitjanes i 
d'origen autòcton, que en reconeixen els privilegis que els hi ha aportat formar part d'aquests 
col·lectius: 

 
I clar, la classe social en el meu cas també ha estat un element clau, no sabria com dir-ho exactament. 

Però amb la sòcia  amb la que vam muntar el projecte, les dues teníem recolzament econòmic per part 

de les nostres famílies i això per lo bo i lo dolent ho feia més fàcil. Lo dolent ho dic pensant en gent que 

no ha tingut aquest privilegi. Bueno, potser a moments m’he acomodat en això, però són temes més 

personals, no té tant a veure amb emprendre.  (Bet, 34 anys). 

 
Bueno, l’únic problema que vaig tenir és que com que em van posar a treballar als 13 anys jo vaig 

interrompre la meva formació brutalment i als 25 ja m’havia casat i tenia un senyor que portava un sou, i 

vaig tenir la oportunitat de deixar de treballar un temps per estudiar amb el programa dels majors de 25 
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anys a la universitat.  (...) Amb una herència que vam tenir, vam dir, " què fem amb aquests diners que 

no ens fan falta?" I vam decidir muntar una empresa cultural (Montse, 75 anys). 

Amb el tema racial, tinc els privilegis dels blancs i he estat sempre rodejada de gent blanca. Si m'hagués 

de col·locar en algun estrat socioeconòmic seria classe mitja, als meus pares mai els hi ha faltat de res i 

han tingut una bona feina i sou. Quan jo he començat a notar el pes d'arribar a final de mes és al 2008, 

amb la crisis, i des de llavors ja no l'he abandonat, el pes. Potser sóc classe mitja empobrida però està 

clar que aquests 2 factors segur que m'han facilitat. (Gisela, 44 anys). 

Com a conclusió, la cultura familiar sobre el treball, la classe social a la que pertany i el gènere, 
com a factors estructurals, tenen un fort impacte en com es pot desenvolupar posteriorment 
aquest "esperit emprenedor" en el context d'ESS, i poden explicar alguns dels atributs 
personals de cada individu, els trets psicològics, la seva formació i l'experiència de treball o 
professional, com sosté Gámez (2009). 

 

4.3. Xarxes relacionals: de lo personal a lo organitzacional 

 
La teoria de xarxes més clàssica afirma que la funció empresarial es desenvolupa en una xarxa 
de relacions socials constituïda per les relacions entre empresariat, clientela, proveïdores, 
entitats de crèdit, organismes públics, amics, familiars, i amb altres empreses amb les quals es 
poden constituir aliances estratègiques per a desenvolupar nous projectes empresarials 
(Caldas et al, 2008). 

 
Les xarxes, en qualsevol projecte de vida, són fonamentals. Quan més connectat estàs menys dificultat 

tindràs per aconseguir els teus projectes personals. I en el cas dels immigrants, encara té més força. 

(Abslam, 44 anys). 

 

Per la teoria de xarxes,  l'èxit empresarial radica en l'habilitat per a desenvolupar i mantenir 

aquestes xarxes, i anant encara més lluny, en la línia que apunta  Venkataraman i Van de Vine 

(1998) la supervivència i el creixement d'una empresa nova depèn de la seva habilitat per 

mantenir i estendre les seves xarxes. En l'ESS aquesta necessitat encara esdevé molt més 

fonamental ja que les persones cooperativistes es mouen també en un context econòmic 

capitalista de forma simultània que genera tensions constants doncs "la gran majoria d’entitats 

d’ESS produeixen béns i serveis per al mercat capitalista i, fins i tot, les que no ho fan estan 

influïdes pels seus preus i per les característiques dels seus productes" (XES, 2019):  

 
En el context en el que estem, que juguem a les regles intentant no jugar a les regles, envoltar-se de 

gent, de projectes, de relacions, de vincles amb gent que pensa com tu, forma part de la viabilitat del 

projecte (et recomanen, t’aconsellen...). És una clau de l’èxit, et protegeix, et fa ressò, pensa en tu, 

aquest element és molt important perquè tens amb qui aliar-te en un context molt dur. (Gisela, 44 anys). 

En les teories de l'emprenedoria clàssica, es fa referència a dues tipologies de relacions i 
contactes: les xarxes de caràcter interpersonal (definides per llaços de tipus familiar, amics,  
originàries del lloc on vius, d'activisme,  afiliacions a associacions professionals o de feines 
anteriors) i les xarxes de caràcter interorganitzacional (relacionades amb el mercat i les seves 
oportunitats). Les xarxes de naturalesa interpersonal i la utilització de les relacions informals -
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caldria veure si en menor o major mesura que de les xarxes formals- és una dinàmica que 
també han posat de manifest algunes recerques de l'emprenedoria convencional capitalista i 
que en l'ESS també es dona, i en alguns casos, pren una importància cabdal:  

 

Primer eren contactes familiars, després gent propera, la xarxa de col·legues era súper important...però 

per mi ha estat molt important potser no la família biològica, però si la família de col·legues. I com sento 

que m’he rodejat de penya que ha sigut molt potent. I que jo sóc emprenedora gràcies a les meves 

col·legues, "vinga, anem a fer això, vamos!".La meva principal font d’aprenentatge és la gent del voltant 

i com hem volgut aterrar somnis que teníem (Bet, 34 anys). 

 

Jo vaig entrar a les CAF perquè tenia una xarxa informal de persones senegaleses amb les que 

compartíem diners. I de fet, vaig entrar a formar part de l'associació perquè una persona d'aquí li va 

donar el meu telèfon a l'associació. Les relacions hi són però han de ser de confiança, i són aquestes les 

que faciliten que puguem compartir projectes i són sòlides. La confiança és una cosa contínua que s'ha 

de treballar sempre, sempre, sempre. I jo ho tinc en compte a l'hora d'establir relacions amb altres 

persones. (Abslam, 44 anys). 

 

Jo les xarxes interpersonals les he tingut molt apartades de la cooperativa. Sóc una persona tímida i em 

fa molta cosa demanar a algú alguna cosa i més si hi ha un interès personal. No les he utilitzat mai per 

tenir clients. Sempre m’ha fet cosa que algú pensés que pretenia aprofitar-me dels contactes per tenir 

feines...De fet, hi ha gent que ho ha descobert per altres bandes i m’ha dit: “ostres, tu fas això?” (Jaume, 

54 anys) 

 

En d'altres casos, el recolzament explícit de la família, tant a nivell de confiança en la 

realització del projecte d'emprenedoria cooperativa, com a nivell de facilitar recursos interns i 

pràctics, també juga un paper important com  factor impulsor.  

 

Per mi, un altre factor important és tot el que té a veure amb el teu entorn familiar, íntim, a mi m'ha 

influït molt positivament tenir una persona a casa que et té confiança i et diu tira, que això sortirà, un 

entorn de seguretat i confiança, el punt de partida i el punt d'arribada de cada dia, de quan arriba la nit.  

Tenir una parella amb qui compartia el 50% la cura dels fills i conciliació ha ajudat molt. Durant els inicis, 

amb fills, tota aquesta falsa conciliació que és a costa d'hores de son, de salut, de caps de setmana. 

Aquest fraccionament era molt evident a l'inici. Segur que si hagués estat un home, hagués tingut al 

costat algú que logísticament ho hagués resolt i jo m'hagués pogut dedicar "en cuerpo y alma" al meu 

projecte (...)Si el teu entorn no et té confiança,  m'hagués influït molt negativament. Si tens gens que et 

va minant i no té confiança en tu, i et va dient que no, o tens una molt bona fortalesa interior, o no 

arribes. Si hagués nascut home, no sé si hagués necessitat aquest suport i aquest reconeixement.... 

(Gisela, 44 anys). 

 

A nivell més personal, com a suport familiar, ningú ha hagut de posar diners, però en poder-te ficar en un 

projecte així, amb aportació al capital inicial,  tenim uns privilegis que tenim perquè tenim una família 

que ens recolza. Mons pares mai han posat diners a la cooperativa però tot el que han fet perquè jo 

estudiara i tinga certs privilegis han ajudat a que jo puga entrar en aquesta cooperativa. (Mònica, 31 

anys). 
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Per a Casson i Della (2007) el creixement de l'emprenedoria s'aconsegueix a partir de 

l'enfortiment de les xarxes interorganizacionals, i això és especialment important en gran part 

de les cooperatives de treball perquè en aquestes xarxes intervenen una gran diversitat 

d'interlocutors, com altres cooperatives, administracions locals, empreses sense ànim de lucre, 

etc. amb les quals és interactuar i coordinar-se (Giménez, R. J. C. ,2015). 

 
Han influït en tot. La meva trajectòria s'explica per la xarxa de relacions. És una cosa que ho vaig 

aprendre i ho vaig posar en pràctica. Em sento còmoda fent xarxa amb gent, connectant, saber què fa la 

gent, les connexions, m'agraden molt! A mi m'han estat útils i m'agrada fer-ho pels demés. Jo ofereixo 

informació. I aquesta xarxa sempre torna. Tinc aquesta confiança per cultivar les relacions i els vincles. 

(Gisela, 44 anys). 

 
Les persones emprenedores que creen noves cooperatives necessiten coneixement, una part 

del qual prové de la seva formació i experiència. Però això no és suficient per a garantir la 

sostenibilitat i creixement de la cooperativa, per la qual cosa es necessita també del 

coneixement que s'adquireix del seu entorn social i econòmic, de l'ecosistema d'ESS:  

 

Per a mi això va ser un despertar, perquè al principi jo no li donava importància i crec que és un element 

clau de tot projecte emprenedor: Cuidar les persones, saber triar les persones, crear xarxes de suport que 

siguin fortes. O sigui per mi el projecte que vam muntar tot el tema de saber anar als contactes indicats 

va ser clau perquè tingués èxit el projecte (...)Estava pensant en que jo al principi pensava que havia de 

construir relacions monetàries amb les persones, no? O sigui, jo busco client que me paguin les 

formacions que he de fer, i després vaig entendre que jo el que havia de construir eren relacions 

personals amb les persones (Bet, 34 anys). 

 
D'altra banda, la sinergia que es produeix entre les xarxes i les empreses pot generar 
capacitats d'aprenentatge, que repercuteix en la seva habilitat per a innovar, introduir nous 
productes i serveis, així com descobrir noves oportunitats (Elfing i Hulsink, 2003).  
 

En vam tenir moltes de persones aliades, o sigui, en això jo crec que vam ser molt afortunades. Molta 

gent es va volcar en el projecte. Des de gent que ens va fer fotos coses, des de gent que ens va deixar 

mostrar el producte en els seus aparadors, un acompanyament grautït, o sigui molta generositat, jo vaig 

sentir molta generositat i la gent es va bolcar molt. Tant gent que coneixíem com gent que no. La gent 

quan preguntes està molt oberta. Va haver-hi gent que ens va donar el seu temps i el seu talent perquè 

ens coneixia, i altres persones que era perquè creien en el que estàvem fent i això va ser molt potent. Així 

que van haver-hi molts tipus d’aliades. Des de qui fa les fotos perquè creu que el teu projecte és 

important, a gent que t’estima molt i et diu, mira, jo et donaré 5.000 euros i ja me’ls tornaràs, i t’ho dona 

perquè ets tu.NURIA 

 

D'aquesta manera, la cooperativa pot mobilitzar coneixement i recursos d'uns altres per a 

obtenir beneficis a través de xarxes que es converteixen en un veritable capital social. Quantes 
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millors connexions tenen en el si de l'ESS, quan més connectat amb l'ecosistema cooperatiu, 

majors "beneficis" es poden obtenir: 

 

La cooperativa neix al 2011 i al 2015, és quan en fem socis de la XES, ens venen a buscar d' estructures 

de segon grau i per nosaltres ha sigut molt important i ens acostem a la FESC. Tot això  ha sigut per 

dotar-li de significat al projecte perquè al principi lo de ser cooperativa era un format però no teníem els 

principis de l’ESS.  La xarxa d’ESS per nosaltres ha estat una empenta molt forta per la cooperativa,  ens 

ha servit per donar-li perspectiva política al projecte, un poc per no sentir-nos soles i saber a qui poder 

trucar, i també com a porta d’entrada de projectes perquè molts dels nostres clients son d’aquesta xarxa 

(Mònica, 31 anys). 

Algo important va ser estar dintre del mon cooperatiu. I després vam picar molta pedra i això també ens 

va donar suport. Moure’ns molt, investigar molt i picar a la porta de la gent. Això és clau quan fas un 

projecte emprenedor. Vam tenir el projecte incubat i ens van fer un acompanyament molt xulo. Llavors, 

bueno, això, com que l’ecosistema cooperatiu ens va animar bastant i crec que això va fer que iniciéssim. 

(Neus, 31 anys). 

 
Les xarxes abonen un terreny on augmentar coneixements, consolidar capital social i també, 

en moments de fragilitat del projecte de caire econòmic, o en moments de prendre decisions 

estratègiques, les xarxes poden actuar com un amortidor contra possibles sorpreses en el 

mercat globalitzat (Giménez, 2015). 

 

Hi ha hagut alguna cooperativa que ens ha ajudat molt en els principis i en el moment de crisis, i hi ha 

hagut un vincle fort, que ens ha ajudat força i ens ha permès tirar endavant. Després, ens hem anat 

ficant molt en el món cooperatiu, i malgrat nosaltres no ho hem anat a buscar, notaves que quan 

estàvem a espais polítics, hi havia cooperatives que et donaven feina que fins llavors no te l’havien 

demanat. Hi havia una visibilitat. I a mesura que ens vam anar ficant més en aquests espais, han estat 

indirectament instruments de visibilització de la cooperativa i dels serveis que  oferia, i això ens ha ajudat 

a tenir feina. (Jaume, 54 anys). 

L’equip de treball l’ampliàvem amb persones que coneixíem d’altres mogudes associatives. Als anys 90, 

ja fèiem unes trobades on estaven altres cooperatives, on es parlava d’anarquisme, cooperativisme, de 

la necessitat de fer xarxa. I en un moment determinat, vam agafar un local i vam començar a  compartir 

amb aquestes mateixes coopes. (Carles, 57 anys). 

Durant molts anys, com a cooperativa hem estat molt endogàmics, “nos acorazamos”. Però des de fa 

uns cinc anys, amb el nou  projecte de dimensions de ciutat, vam començar a voler menjar-nos el món i 

obrir-nos encara més a l'ESS. I amb aquesta obertura et trobes de tot: xarxa que t’ajuda i funciona però 

també xarxa que no serveix per res, Veurem si la xarxa ens ajuda en els propers anys. Tenim vàries 

persones a l’equip, sòcies i treballadores, que estan connectades a vàries xarxes.  Hi ha fins i tot una 

interconnexió, persones de la mateixa cooperativa que estan a la mateixa xarxa., és el mon dels 5000. 

(Carles, 57 anys). 

El paper amplificador que té la xarxa interorganitzacional de caire comunitari, com la 

participació a estructures vinculades als barris i al dret al territori i a la ciutat, a les lluites 



48 
 

veïnals, entre d'altres, també és un espai d'aprenentatge i generació de recursos amb un 

impacte elevat:  

Té una incidència molt gran, les xarxes informals i el suport comunitari està molt enraigat a Àfrica, Àsia i 

Amèrica. L'economia informal que es desenvolupa en els col·lectius d'immigrants és molts més gran i 

potent del que imaginem, però  moltes vegades és subterrani i informal i tot passa per la comunitat, tot. 

L'ESS és potser algo nou a aquí però entre les comunitats d' immigrants és algo inherent a la seva forma 

de viure, no ho pots discernir i aquests immigrants viatgen amb aquestes pràctiques i valors i té molt a 

veure amb els seus processos de socialització.(Abslam, 44 anys). 

En el nostre cas, no és així. És quan comencem a polititzar més el concepte de comunitat, de pertànyer a 

un lloc perquè nosaltres no teníem barri, i ara ja comencem a participar a espais més de barri. (Mònica, 

31 anys). 

La participació a la xarxa  de barri és molt important per la cooperativa, et dóna una altra dimensi, i vam 

ajudar a construir-la i a fer-la crèixer.  La participació en aquestes xarxes comunitàries el que t’aporta és 

molta experiència, i tota experiència és vàlida encara que sigui dolenta perquè saps que intentaràs no 

tornar a entrebancar-te amb la mateixa pedra. També et serveix la xarxa per prendre perspectiva, veure 

diferents pensaments, diferents maneres d’afrontar les coses, amb èxit o sense èxit. Segur que són una 

millora, intangible, però ho són. Els tangibles serien els consums, el tema de compartir infres, això ens ha 

portat beneficis. A vegades, una gestió compartida també són més hores de gestió, i si només busquem 

la part de sostenibilitat econòmica, a vegades no surten els números.  Tot l’esforç que hem posat si 

pensem en que es retorni amb un augment de facturació, a vegades no ho veus, o estem lluny. De 

moment, per la nostra cooperativa el guany ha sigut intangible, i ha pogut ser consolidar un protocol 

d’estructura i a partir d’aquí anem fent. Una acció de preparació d’una reivindicació de millora 

comunitària és efectiva, aconsegueixes els resultats. I això no ho tens si prèviament no has fet xarxa. A 

vegades els temes externs es mengen els interns i llavors necessiten parar per no oblidar consolidar 

l’estructura. Cal limitar-ho una mica. (Carles, 57 anys). 

En aquest intent d'aplicar els valors de l'ESS en un mercat capitalista, el principi 

d'intercooperació es pot aplicar en aspectes tant pràctics i tant rellevants com consensuar els 

preus públics de venda d'un mateix servei ofert per cooperatives del mateix sector productiu. 

Amb aquesta estratègia, una situació que es podria llegir en clau de competitivitat deriva en 

una oportunitat per reforçar la intercooperació i els vincles i la confiança entre cooperatives:  

O sigui de fet hi va haver una època molt xula en que vam crear una plataforma entre diferents 

col·lectius. I ens reuníem diferents col·lectius per establir uns preus mínims, tipus, vale, si ens truca 

l’Ajuntament i ens demana a tres col·lectius el mateix projecte i li volen donar a qui tingui el preu més 

baix pactem quin és el preu mínim al que no estem disposades a treballar. Totes diem que valdrà 500, 

per exemple. I això per mi va ser impressionat. Poder parlar amb la competència i establir certs criteris i 

posar-nos d’acord i no sentir que anaven només al tema econòmic. Que nosaltres ho volíem fer diferent 

(Bet, 34 anys). 

 

Caldria conèixer més casos de cooperatives que desenvolupen relacions interorganitzacionals 

dobles, en el mercat social de l'ESS però també fora d'aquest, no en l' estrictament capitalista 

però si en àmbits educatius, de drets socials i de ciutadania o propers. La màxima de "quanta 

més diversitat d'interlocutors  més fortalesa" caldria posar-la a prova ja que algunes 
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cooperatives afirmen que, en aquests casos, no funciona ni té l'impacte esperat en volum de 

negoci:  

Quan la  xarxa  no és d’ESS,.per exemple en l’àmbit escolar on estem amb vàries xarxes, però no 

funcionen, les mantenim però no aboquem ni som proactius (Carles, 57 anys). 

La tipologia de xarxes que es desenvolupen en l'ESS són molt diverses en tipologia 

(qualitativament) i molt nombroses en quantitat, tot i que vàries són les persones 

entrevistades que fan referència a que és un món petit, i que arriba un moment que pot existir 

una saturació d'aquestes possibilitats d'interconnexió, algunes l'anomenen "el món dels 

5.000". Les formes en com evolucionen aquestes xarxes, transcendint les relacions  

bidireccionals, en la majoria de casos, per apostar per relacions que acaben sent molt més 

complexes, on la dimensió multidireccional i multinivell, com a mínim, són característiques 

pròpies d'aquest ecosistema i de la forma que tenim de construir xarxa. A més a més, 

Giménez, sosté que quan aquestes xarxes es complementen i s'utilitzen ambdues de forma 

simultània -les de naturalesa interpersonal d'una banda  i per una altra, les de caràcter 

interorganizacional- constitueixen, el que alguns autors qualifiquen, com a mix relacional 

(2015). 

 

Sí, és clar! Ara hi ha molta gent que em coneix perquè treballo a les CAF, el meu potencial de relacions és 

enorme, i hi ha un impacte per l'associació però també hi ha un impacte en la meva vida personal perquè 

em possibilita l'ascens social. Això m'ho va oferir les CAF. Les relacions amb el temps passen a ser més 

personals, més properes, i la gent et comença trucar perquè tenen probelemes personals o perquè vol 

compartir amb tu una cel.lebració. Les relacions s 'han ampliat i consolidat.(Abslam, 44 anys). 

 

La participació de les xarxes d'ESS en la vida de les persones emprenedores té un impacte en 

altres dimensions de la vida personal:  

 

Els meus contactes han crescut moltíssim. Estic en una cooperativa d’habitatge, estic ficada en mil 

mogudes, per mi sí que ha estat un creixement molt heavy de la xarxa. I en el meu cas, ho he agraït molt 

perquè no sóc d’aquí i tinc a la família a fora. Sentir que tens xarxes i formes part d’un moviment és com 

quan estic al meu poble, que formo part d’un lloc. (Mònica, 31 anys). 

 

Les persones emprendedores també són crítiques amb la composició i certs aspectes de 

funcionament de les xarxes: 

Per un costat, cada vegada et sents més implicada en la xarxa, i ala vegada, cada vegada també ets més 

crítica, li veus les mancances. Al principi no ho veia, però ara sí veig que som totes blanques, que falta 

molta perspectiva de classe, crític i afinitat. (Mònica, 31 anys). 

 

Em preocupa que gent que porta 4 anys, que amb molt bones idees però depèn com canviï la política 

municipal de suport a l’ESS, la meitat s’enfonsaran, perquè no han viscut  el patir sense sou, l’haver-se de 

finançar, fotre gent al carrer, ..això s’està veient perquè les noves coopes en comptes de consolidar-se el 

que fan és demanar més subvencions.  Ho veurem quan deixin d’haver-hi subvencions i serà un drama. 

(Carles, 57 anys). 
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4.4. Motivacions per emprendre 

 

El concepte de motivació presenta certes ambigüitats. En principi, assumeix la voluntat 

personal per explicar determinades conductes. Però sovint apareix citat per diversos autors 

sense diferenciar quan la motivació ve donada per causes internes o per causes externes. 

Segons Brännback (2011), precisament les motivacions són el link entre la intenció 

d’emprendre i l’acció de crear una empresa.  

 

Cal destacar que en comparació al volum d’estudis sobre quines són les motivacions per ser 

cooperativista o per ser emprenedor cooperatiu o per crear una cooperativa, la literatura 

acadèmica sobre emprenedoria clàssica és contundent. Existeixen abundants estudis sobre les 

motivacions de les persones que aposten per l’emprenedoria clàssica. És pertinent fer constar 

l’ambigüitat del concepte motivació en alguns d’aquesta estudis donat que s’assumeix el 

propòsit personal sense posar-lo en diàleg amb les oportunitats de context. Així, poden 

aparèixer premisses perilloses com ara que els emprenedors són persones que han identificat 

el seu propòsit personal o bé la falsa creença que les persones emprenedores tenen 

motivacions molt fortes per sobre de les persones que no ho són.  

 

En aquest estudi, ens limitarem a utilitzar el concepte de motivació com a concepte ampli per 

referir-nos a com les persones entrevistades s’expliquen a elles mateixes què els ha mogut a 

ser emprenedores.  

 

Quan s’aborda la qüestió de quines són les motivacions de les persones emprenedores de 

l’economia social i solidària és tendència segregar-les en categories àmplies. La més reeixida és 

la que estableix que s’empren per necessitat o bé per oportunitat (Bretones, 2005, Coll y 

Cuñat, 2008, Díaz-Foncea i Marcuello (2013). Emprendre per necessitat generalment és 

refereix a la necessitat de crear-te una feina pròpia per falta d’alternatives o bé perquè la feina 

actual genera malestar; emprendre per oportunitat es refereix a l’aprofitament d’una 

oportunitat d’activitat econòmica com a motiu per emprendre.  

 

A les entrevistes realitzades, s’identifiquen tres grans categories de motivacions, 

l’aprofitament d’una oportunitat, la insatisfacció amb la feina anterior i gaudir de llibertat, 

autonomia i independència. Ara bé, aquestes tres grans categories no apareixen com a 

elements excloents entre sí. Sinó més aviat com a factors sumatoris, en ocasions 

complementaris, i en d’altres, com a factors causals. En paraules de Landriscini (2013) 

“Aparecen, con frecuencia, correlaciones entre diversos factores impulsores y cadenes de 

impactos. Esto permite afirmar que la creación de emprendimientos de la economia social es 
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un evento contextual donde confluyen diversos factores externos e internos que se 

interrelacionan y se modificant con el paso del tiempo”. 

 

Les motivacions relaciones amb la llibertat, l’autonomia i la independència són les que han 

ocupat més espai a les entrevistes. És interessant observar les diferents expressions per 

referir-se l’acció de decidir sobre sí mateix i sobre les accions d’un mateix. 

 

“Poder donar forma a les meves pròpies idees, sempre m’ha agradat molt fer les coses a la meva 

manera” Bet, 34 anys  

“Jo diria la meva inquietud, de fer coses, de no conformar-me.” Abslam, 44 anys 

“Tenir el meu propi projecte i no tenir jefe.” Neus, 36 anys  

“Que no manis ni siguis manat” Jaume, 54 anys 

“Per mi, una peça clau és la flexibilitat que m’ha ofert la cooperativa.” Carles, 57 anys  

“El que m'agrada també és poder-me autoorganitzar-me el temps, ser mestressa del teu temps a mi 

m'agrada molt.” Gisela, 44 anys  

“Fer-me la pregunta de si em sentiré a gust amb les persones que estaré.” Bet, 34 anys.  

La motivació que es refereix a la llibertat, l’autonomia i la independència de les persones 

apareix aplicada a l’elecció de les idees, de la forma en que es treballa, de la relació 

d’apropiació que es té amb el projecte, de les relacions que s’estableixen amb les altres 

persones i de la disposició del propi temps. És a dir, apareixen quasi totes les fases del treball 

relatades des del punt de vista de la llibertat de la persona a l’hora de dur-les a terme.  

 

Sobre com les motivacions canvien o s’amplien amb el pas del temps, és interessant observar 

que quan no és la motivació detonant sí que apareix en ocasions com a motivació que ha 

aparegut després. També és destacable com se’n remarca la dificultat de “tornar enrere” en 

l’assumpció d’aquesta motivació, gairebé com si es tractés d’un camí d’una única direcció. 

“Ara em costaria moltíssim que algú em manés.” Gisela, 44 anys.  

Si bé, la vida no és un camí d’una única direcció, i això ens permet afirmar, que efectivament, 

les motivacions són dinàmiques i canvien amb el temps : 

“Jo ara estic una mica desencantada i tinc clar que ara mateix em vull posar les coses fàcils i trobar una 

feina on em diguin què he de fer. Has de tenir moltes ganes de fer-ho.” Bet, 34 anys. 

Les motivacions relacionades amb aprofitar una oportunitat s’expressen equiparant el context 

a l’acció d’aprofitar-lo.  

“Va ser la oportunitat de fer-ho.” Montse, 75 anys 

“Va ser circumstancial, ho vaig provar.” Carles, 57 anys. 
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“Les meves motivacions van ser totalment contextuals i situacionals i de tenir una persona al costat, de 

dir-me, prova-ho, tira.” Gisela, 44 anys.  

Les motivacions relacionades amb la insatisfacció en la feina anterior ens parla de situacions 

que la persona entrevistada percep com a font de malestar no sostenible per a la vida. És 

interessant observar que la duresa o la font de malestar ve referida al fet de treballar en un 

espai que no és propici per a un mateix o bé que no proveeix a la persona d’un sentit de vida.  

“A l’altra feina va haver-hi mal rotllo i vam pactar l’atur, jo estava molt content pel canvi. Quan vaig 

acabar la carrera em van oferir de quedar-me a fer la tesi però em va semblar molt dur aguantar tot 

allò.” Home 62 anys.  

“Estava molt cremada, no m’agrada el sistema capitalista on vivíem, i això em va crear una crisi vital 

molt forta. Me sentia buida, estava molt malament i no portava tants anys treballant.” Mònica, 31 anys.  

Tenim poques dades per parlar de com influeix l’edat en les motivacions, però apareixen 

pinzellades en diverses entrevistes de com el context històric va tenir una forta influència en la 

motivació. Ara bé, crida l’atenció que aquesta influència no sigui expressada en termes de 

motivació.  

“Era l’any 1975, hi havia molta gent que havia estat a la presó. Tenia una amics que acabaven de sortir 

de la presó i van muntar una empresa de producció de llibres per editorials.” Montse, 75 anys 

En aquest sentit, i per contra, les persones més joves entrevistades tenen una forta apropiació 

del concepte motivació. Ens preguntem si els dubtes conceptuals i contextuals referits al 

principi sobre l’ús del terme motivació en la literatura acadèmica de l’emprenedoria clàssica 

no estan tenint també una forta influència en l’emprenedoria social i solidària.  

“Jo crec que al principi quan vam començar el projecte, o en tot projecte, hi ha una fase d’enamorament. 

Estava molt en el present, jo no pensava, estava molt de subidón i del rollo bueno es que confiança plena 

i tenia moltes expectatives i la por no era, no estava. No entrava en joc la por. Perquè tot era, sí és 

possible, i cada dia era brutal. Era molt....no sé què estem fent, però fem-ho. Aquesta era la frase. No sé 

quina és la forma agafarà però hem de tirar endavant. Lo únic que sé és que hem de seguir per aquí. I 

això doncs ens va ajudar molt a tirar del carro i a començar.” Bet 34 anys. 

En l’estudi de Dufresne del 2015 situat al Quebec, en l’anàlisi d’entrevistes amb socis, directors 

d’empreses d’economia social i grups focals amb empresaris es revela que les motivacions per 

emprendre en economia social o per a dirigir un negoci són relativament semblants tant per a 

homes com per a dones. En general, l’elecció d’emprendre una economia social reflecteix 

valors, una passió, aspiracions i respon a una necessitat d’implicació o al desig de contribuir a 

un moviment de canvi social. Per a molts, és un projecte comunitari que els permet tenir un 

impacte positiu en el seu entorn. L’economia social es considera una palanca per contribuir al 

desenvolupament econòmic, però sobretot social, del seu territori. Però una diferència 

important que van trobar en les motivacions  estava en la relació amb els diners. Algunes 

dones van parlar de malestar amb el fet que el seu projecte empresarial fos rendible. En alguns 

casos, aquest malestar és més personal i s’assembla a un sentiment de culpabilitat pels diners, 

i la possibilitat de reinvertir beneficis en projectes corporatius redueix d’alguna manera 

aquesta culpabilitat o malestar. En l’estudi s’assenyala que cap home no ha esmentat aquestes 
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preocupacions personals sobre els diners, sinó la incoherència entre la norma governamental 

que impedeix que s'acumulin fons. 

 
Per últim, com a bon concepte ambigu, la motivació apareix sovint barrejada amb d’altres 

conceptes. I a vegades no és fàcil saber on comença un i on acaba l’altre. La motivació 

s’entesta a aparèixer vinculada a la identitat. D’alguna manera, tenir les motivacions 

assumides com a pròpies de l’emprenedoria et fa de facto emprenedor. El problema d’aquesta 

associació és que s’assumeix que existeix una identitat única de persona emprenedora. Que 

per extensió, va perillosament lligada a la motivació personal.  

Aprofitem per concloure tot dient que és una bona oportunitat per revisar la llegenda de 

l’esperit emprenedor.  

“Jo crec que no tinc cap esperit emprenedor, jo mai m’haguera muntat una empresa pròpia.” Mònica, 

31 anys 

“Jo crec q.ue l’esperit emprenedor el té tothom, però no tothom el desenvolupa.” Bet, 34 anys 

 

4.5. Competències personals i apreses 
 

Quan s'aborda l'emprenedoria empresarial de dimensió capitalista, la major part dels estudis 

amplifiquen la importància dels factors individuals en la influència dels factors d'èxit que en 

l'anàlisi de la creació d'empreses. Moltes vegades es fa referència a que aquests factors 

interns, entesos com a habilitats gerencials,  poden ser un element determinant en l'èxit 

d'aquest procés (Shane et al., 2003; Baró, 2004). 

 

Quan ens vam plantejar aquesta recerca, un dels dubtes que ens va sorgir era si calia que "les 

capacitats personals" les tinguéssim en compte com a variable rellevant de l'anàlisi. Si sempre 

hem pensat en l'emprenedoria social cooperativa com a projectes col·lectius que sumen 

habilitats i capacitats diverses de les persones que conformen els grups i els col·lectius, quin 

sentit tenia analitzar aquesta variable? Però de fet, implicar-nos en projectes col·lectius 

requereix, primer de tot, tenir present en quin moment personal ens trobem, per què ens hi 

volem implicar i què esperem. Si des de l’Economia Social i Solidària diem que hem de posar 

les persones al centre i atendre les nostres necessitats, cal que encetem el procés 

d’emprendre col·lectivament fent un exercici sincer d’autoresponsabilitat i d’autocura, i això 

vol dir saber quins són els nostres desitjos i les nostres capacitats. Aquest compromís amb 

nosaltres mateixes significarà, en primer lloc, reconèixer-nos a nosaltres mateixes, i ens 

facilitarà, després, reconèixer les altres. 

 

Les similituds amb l’emprenedoria clàssica són la capacitat d’iniciativa, la de sacrifici –els primers anys, 

com a mínim -, la capacitat visionària de veure l’oportunitat, que són característiques de qualsevol 

persona emprenedora. I allò que diferencia més és la capacitat de treballar en equip, de treballar 
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democràticament, de decidir les coses col·lectivament, duna banda, i de l’altre, fer feines i serveis que 

tinguin una utilitat social. Una persona amb les capacitats emprenedores però molt individualista no 

encaixa gens en una cooperativa. També crec que el relat clàssic de l’emprenedoria magnifica el risc, 

magnifica la iniciativa i jo no hi crec ni que sigui tan important que qualsevol persona en una cooperativa 

hagi de tenir això, està magnificat per donar a l’emprenedor la imatge de superheroi que ha servir per 

legitimar gent que s’ha enriquit a costa dels altres, i que ja tenia molta pasta per poder invertir. (Jaume, 

54 anys). 

 

Les subjectivitats de les persones emprenedores, és a dir, les característiques pròpies dels 

emprenedors han influït de manera positiva, tant en el moment de la gestació com en el 

desenvolupament de l'emprenedoria. De les entrevistes sorgeix que l'emprenedor "neix i es 

fa" alhora, ja que s'han observat característiques personals innates, a les quals es van sumant 

altres factors relacionats amb l'aprenentatge desenvolupat en diferents circumstàncies, com el 

coneixement generat i acumulat en situacions de socialització en diferents àmbits laborals -

familiars i no familiars- al llarg de la vida.  

 

Landirscini afirma que, la majoria dels casos que ella ha estudiat a Argentina, demostren que 

l'educació no formal i implícita és la que, juntament amb les conviccions i motivacions 

personals, van donar continuïtat a una idea per convertir-la en realitat, sent el sistema 

educatiu formal, en el fons, incompetent doncs no va proporcionar eines específiques per 

emprendre a determinats segments d'emprenedors (2013). Continua aprofundint en els casos 

per afirmar que en procés per el qual una persona forma part d'un projecte d'emprenedoria 

cooperativa sembla que constitueix, per si mateix, una experiències de recuperació d'habilitats 

i capacitats de les persones,afavorint el desenvolupament de la creativitat i l'autonomia en el 

treball -en contraposició a ser empleats subordinats- per a autoprojectar-se com emprenedors 

amb poder de decisió i llibertat (Landircini, 2013). 

 

Al preguntar a les persones emprenedores si creien que existien actituds, trets de la 

personalitat i/o creences que han impulsat i facilitat la seva trajectòria emprenedora, moltes 

coincideixen en assignar-se capacitats personals que serien de caire "innat" o pròpies del 

caràcter (no es menestar d'aquest estudi entrar a debatre què és el que opera en la 

construcció de la personalitat). En aquesta taula, fem un resum dels aspectes de la personalitat 

i per habilitats de la vida i capacitats personals que han anomenat les persones entrevustades: 

Adjectius de 

personalitat 

Habilitats per a la vida 

(OMS, 2003) 

Altres capacitats 

Inquieta Habilitats de comunicació interpersonal: 

de la cura i cuidar les nostres relacions, 

rol molt de facilitadora, de mirar molt 

pel bé comú, d’escoltar totes les parts, 

entendre un poc al que està passant. 

Tenir iniciativa, tenir idees i 

imaginar, capacitat per 

iniciar coses. 

Creativa Habilitats per a la col·laboració i el 

treball en equip: lideratge, capacitats 

molta voluntat i capacitat 
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organitzatives, visió estratègica.  de treball i de sacrifici 

Atrevida i cultivar un 

esperit de no tenir 

aversió al risc 

Habilitats per l'advocació i defensa: la 

capacitat d’enxarxament, posar el cor a 

la feina. 

l’autodidactisme i la 

l'autoformació 

 

Responsable Habilitats per el pensament crític: una 

mirada social, inconformisme, la 

llibertat personal.  

 

Perseverant Habilitats per la gestió de les emocions: 

ser fort mentalment, ser una 

supervivent, tenir fe i creure en 

nosaltres. 

 

Tossuda Habilitats per la solució als problemes: 

sentit comú i resolució ràpida de 

problemes. 

 

Prudent   

Independent   

 

Jo crec que l’esperit emprenedor tothom el té però no tothom el desenvolupa. En la meva essència que 

sempre m’ha agradat molt fer les coses a la meva manera. De petita em sentia molt lliure tipus, ara vull 

anar aquí, ara vull anar allà. I això a nivell laboral potser ho visc una mica així també. Com que en 

general em costa fer coses que no m’agrada fer. O no se, amb els anys estic desenvolupant cada vegada 

més aquesta manera de fer. De fer els projectes que realment m’interessin, treballar amb la gent que 

realment m’interessi, com algo de posar el cor a la feina. (Bet, 34 anys) 

Jo crec que aquestes capacitats s’aprenen. Però n’hi ha algunes que jo ja feia, que portava a la motxilla, 

de tenir iniciativa, de tenir idees, d’imaginar, pensar en coses que es poden fer, sempre penso en més 

coses de les que puc fer. Com posar en relació persones i projectes, la capacitat d’enxarxament, també. 

La capacitat de sacrifici, capacitat de treball, tallar-me les venes abans de faltar a un compromís. (Gisela, 

44 anys) 

Jo diria la meva inquietud, de fer coses, de no conformar-me. També capacitat de lideratge. I la meva 

mirada més social, de voler compartir, que és una cosa molt senegalesa, de solidaritat, de fer un més 

just. També entre les persones migrants que arriben, ja hi ha un filtre, arriben les persones amb més 

iniciativa, que s'han arriscat, que tenen fusta emprenedora, no els fa por el que pugui passar com a 

emprenedor perquè ho tenen assumit.  (Abslam, 44 anys). 

El més primordial, intentar enxarxar-se. El segon, ser fort mentalment perquè és com una muntanya 

russa on t'has de poder deixar guiar pels teus ideals i els teus somnis ja que cada dia hi han raons per 

abandonar-ho tot. Per mi, el lema és si no lluites pels teus somnis algú et pagarà perquè lluitis pels seus. 

Saber que vols a la vida i anar-hi a mort. (Bet, 34 anys) 

Bueno, jo crec que sóc una persona molt creativa i quan teníem una situació difícil o quan havien 

d’inventar formacions crec que sóc ràpida pensant com fer-ho. Vinc del món del teatre i crec que això 

m’ajuda a en una situació buscar noves formes de sortida a una situació específica que es pugui 
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plantejar, o a un problema. Ens passava moltes vegades que arribaven propostes i jo crec que tinc una 

part que, para lo positivo y para lo negativo, que no penso molt les coses i com que em tiro a la piscina i 

no tinc por. Tipus, hem rebut una proposta de fer una gimcana coeducativa i jo deia venga si. I hi havia 

gent de l’entitat que deia, vols dir? I tinc una part de jeta que a nivell laboral és de vamos (riu), si ells 

poden jo també puc, si els tios poden jo també puc. (Bet, 34 anys) 

Tenia l’oportunitat de quedar-me a la Universitat però em vaig estimar més muntar una Editorial. Perquè 

em divertia més, hi havia més creativitat, ho feia jo sola, amb ajuda d’altra gent.  (...) L’esperit aventurer. 

Que es contradiu una mica amb el sentit comú i amb la prudència. Però és una barreja de les tres. Jo sóc 

prudent i tinc sentit comú i a la vegada sóc aventurera. (Montse, 75 anys) 

Pues mira, crec que sóc una persona molt responsables i això crec que és important, saber que les coses 

depenen de tu i que necessites ser responsables del que estàs fent. Després, la cura potser: tots els 

projectes necessiten que tinguem cura de nosaltres mateixes, sóc una persona molt sensible i llavors hi 

havia una qüestió que tenia a veure amb cuidar les nostres relacions. I després també, pues mira,  sóc 

una supervivent, i això fa que te liïs la manta al cap "i venga!". I crec que tinc molta capacitat per iniciar 

coses, faig fotent molta molta energia. (Neus, 36 anys) 

Capacitats organitzatives de lluites, de grups, de moviments. Cultures organitzatives molt similars. I certa 

visió estratègica també. Crec que el fet de mirar més enllà del present em ve d’influències familiars, que 

m’han influït a la vida. Molta voluntat i capacitat de treball i de sacrifici, molta perseverança. Bona 

professionalitat, qualitat en la feina. Jo vinc de l’autodidactisme, i em vai posar a llegir llibres 

d’economia, de màrqueting,...hi aprofundeixo i hi trobo plaer. A nivell personal, jo sóc més d’estar en 

segon terme, de fer de formigueta, de pensar a mitjà termini, no sóc l’ànima de la festa, ni el que ho 

organitza tot, més aviat sóc el que dóna suport i allò acaba sortint. (Jaume, 54 anys) 

Tinc un rol molt de facilitadora, de mirar molt pel bé comú, d’escoltar totes les parts, entendre un poc al 

que està passant. Humanament i innatament,  estem preparades per ser compartir i per cooperativitzar 

però venim d’una trajectòria que no ens permet fer-ho tant fàcil. Has d’estar disposada a obrir moltes 

coses de tu mateix, d’exposar-te.  A vegades els mateixos espais per unes persones són genials i per 

altres no tant, no es senten bé, no es senten cuidats. (Mònica, 31 anys) 

A mi sempre m’ha acompanyat una, que alhora és virtut i defecte, que és la tossuderia, i això està 

relacionat amb la meva autoformació. (Carles, 57 anys). 

Vàries de les persones entrevistades diuen sentir-se poc interpel·lades pel concepte 

d’emprenedoria social cooperativa, no s'hi reconeixen ja que l'associen a una figura 

d'emprenedora capitalista, d'èxit i solitària.  

Em sento molt poc interpel·lada pel concepte d’emprenedoria cooperativa. Tota aquesta dimensió 

personal, on no pots esperar que vagis a un lloc on esperes que la gent et faça sinó que tu t’ha 

d’involucrar i ser part del procés de canvi a nivell personal. Entendre el teu procés personal com afecta a 

la cooperativa crec que és important, prendre consciència que o aquí ho fem nosatros o no ho fa ningú. I 

crec que s’ha d’estar molt preparat per això. . (Mònica, 31 anys). 

Jo no crec en les coses innates. Segurament hi ha característiques que afavoreixen. Més que néixer 

cultives coses. Cultivar un esperit de no tenir aversió al risc. O sigui jo tinc una aversió al risc molt alta 

però en aquest moment em vaig llençar perquè vaig creure que aquest projecte podia ser...no se, m’ho 

vaig creure. Segurament la fe no te l’ha dit ningú, però jo crec que la fe és una característica. Tenir fe. 

Creure en nosaltres. (Neus, 36 anys) 
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Totes les persones quan fan el relat de la seva trajectòria com a cooperativista, ensementen 

noves competències que han hagut de desenvolupar per poder ser "competent" en el nou 

context i ecosistema cooperatiu, sobretot en relació a aspectes legislatius del cooperativisme, 

de les finances ètiques o del funcionament de les xarxes:   

Les noves competències del coneixement del cooperativisme, la legislació, t'has de formar. Quan 

participes de les xarxes internacionals, has d'aprendre del seu funcionament. Jo sóc més un  emprenedor 

social, més que econòmic. (Abslam, 44 anys) 

Una part important dels aprenentatges que s'han realitzat tenen a veure amb gestió 

empresarial i gestió econòmica: 

El que vaig haver d’aprendre de nou és tota la part de la gestió econòmica (jo sóc de lletres, i ara 

m’agrada fer números), tota la part comercial, la comunicació no verbal, que vas aprenent. El que no he 

après mai a la vida és la gestió d’equip, de les persones, sóc fatal (Gisela, 44 anys). 

Molt morro. A ser molt més extrovertida, diguéssim que això no formava part del que jo coneixia de mi 

mateixa. (Neus, 36 anys) 

Una altre és l’oratòria i no té a veure amb mi perquè jo sóc molt tímid, però n’he après molt d’això. Els 

primers cops que anava en una classe per explicar algo, jo em fonia i ara sóc conscient que no perquè sé 

que el que diré anirà enfocat i amb una estratègia molt definida (Carles, 57 anys). 

Alhora, es fa pal·les la rellevància d'anar incorporant certes actituds alineades amb els valors 

d'ESS, l'interès col.lectiu per sobre de l'individual o bé la intercooperació:  

Potser la humilitat és el que he hagut d’aprendre. Que no arribo a tot arreu i que no puc dir que si a tot. 

Que sóc una persona limitada i que hi ha coses o que no em venen de gust o que no les puc fer o que no 

les vull fer..  Bé, m’ho he de treballar molt encara.  (Bet, 34 anys). 

Per mi lo més difícil és la relació amb les persones. Quan estàs d’igual a igual (de soci a soci) , quan hi ha 

una relació desigual, de soci a treballador, o en el consell rector. Aquestes dimensions diferents, i la 

forma com es comporta la gent pel teu càrrec, per la teva antiguitat, per mi això és el pitjor  (Carles, 57 

anys). 

He après a tenir paciència en el que tu projectes, a mi el que m’havia travessat eren tot de coses 

feministes i aquest eix, i estic en una cope tot de tios i molt masculinitzat. És important no frustrar-te, i 

sentir que és un procés que has de gaudir i no pensar només en que no està passant el que tu projectes. 

Els tempos s’han d’adequar als tempos vitals i no als tempos dels projectes i resultats. Donar-nos temps 

per els processos interns, amb la calma i escoltar-nos, és un aprenentatge molt important que he fet. 

(Mònica, 31 anys). 

Em passa que jo faig tasques de coordinació general, i si em preguntes què és el que vull fer? Doncs jo 

vull estar al carrer, encara amb l’edat que tinc, és on me trobo. Però per les meves capacitats jo he fet un 

paper de “poteta”, de tapar forats, de resoldre marrons.  Jo he fet el que necessitava la cooperativa en 

cada moment, encara que no fos el que mi em venia de gust o em convenia més. La part difícil és que les 

persones a les cooperatives assumeixin que han de fer tasques productives i reproductives, de gestió, i 

això costa molt d’assumir. (Carles, 57 anys). 

Per fer viable i sostenible l'emprenedoria social cooperativa, moltes de les característiques que 

hem anomenat s’han de tenir col·lectivament, dins del grup emprenedor hi ha d’haver una 
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massa crítica d’aquestes capacitats, trobant cada cooperativa la seva pròpia fórmula per fer-les 

encaixar. 

5. Conclusions i recomanacions per continuar enfortint-nos 
Amb la mística aquesta de l’emprendre ningú et diu les coses 
tal qual. I jo vull que me les diguin tal qual (...)Que et diguin 
que no t’ho comprarien mai allò, perquè, ostres tu, estàs 
arriscant molt. Demanar-li a la gent que sigui honesta crec que 
és útil (Neus, 36 anys). 
 

A l'Informe del Mercat Social 2019, la XES fa referència a "alguns símptomes de debilitat 

econòmica del teixit de l’ESS" amb el creuament de dades recollides, i apunta a la necessitat de 

consolidar les iniciatives cooperatives que han sorgit després del 2015 doncs planteja certs 

dubtes sobre la viabilitat dels projectes socioempresarials que s’estan impulsant i, per tant, de 

la fortalesa de l’àmbit de l’ESS en conjunt. Davant d'aquesta realitat i les seves propostes, ens 

conviden a pensar en "estratègies per reduir aquesta debilitat, especialment si, com sembla, 

s’aproxima una nova crisi econòmica capitalista" (XES, 2019).  

Pensar en aquestes estratègies d'una forma concreta i de forma col.lectiva és el que volem fer 

LabCoop amb els resultats d'aquest estudi. Concretament, aportant un conjunt de conclusions 

i recomanacions per contribuir, encara més, a la viabilitat i a la sostenibilitat dels projectes en 

l'emprenedoria social cooperativa, sostenibilitat entesa en totes les seves dimensions, al llarg i 

ample de la vida d'un projecte. A LabCoop entenem que quan acompanyem o incubem 

projectes d'ESS el nostre model teòric s'enfoca en 6 dimensions, que per nosaltres cal 

entreteixir si volem que els projectes vegin la llum: 
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Sabem que la formació, l'acompanyament i el suport són els eixos fonamentals per el 

desenvolupant dels projectes a l'ESS. Si no hi ha un suport regular i continuat que afavoreixi 

l’adquisició de coneixements específics del context de l'emprenedoria col·lectiva, els riscos de 

fracàs són nombrosos per els col·lectius i persones no acostumats a navegar en aquest circuit, i 

poder adquirir i dominar coneixements institucionals, organitzatius, administratius i tècnics 

útils per gestionar col·lectivament una activitat esdevé una necessitat.  

Per tot això, creiem que a més dels continguts que ja es venen desenvolupant en els 

programes d'incubació i acompanyament a projectes, hem de començar a afegir-n'hi aquests 

que hem identificat que són condicionants en el viatge emprenedor i incorporar-los en els 

processos de formació i acompanyament per l'emprenedoria social cooperativa a grups i 

persones: 

a) La influència del gènere en el fet d’emprendre i en la forma d’emprendre de les persones 

entrevistades és fonamental.  

En totes les accions d'assessorament o acompanyament- sigui en el format que sigui- cal partir 

d'aquesta diferència: 

-La importància de posar en comú com ens afecta haver estat socialitzatades com a 

dones o com a homes en la nostra experiència emprenedora.  

- Els privilegis són experiències situades i contextuals. Aprofitar els nostres grups i 

equips cooperatius per conèixer els nostres privilegis i decidir com utilitzar-los.  

- Alguns temes vinculats al gènere tenen a veure amb l'autopercepció i les seves 

barreres: la seguretat en una mateixa, creure en una mateixa, l’assumpció de l’èxit o 

del fet de poder tenir èxit, "aquell senyor no ens prenia molt seriosament; tota aquesta 

qüestió de que se’t prengui seriosament influeix". 

- La gestió dels diners o la capacitat de guanyar diners i la visibilitat, la por a l' 

endeutament o l'autopercepció que el finançament no es concedirà fins i tot abans 

d’haver presentat una sol·licitud, són situacions que s'han identificat i que cal abordar 

de forma explícita en els espais d'acompanyament per que es puguin dotar d’aquestes 

competències de forma individual i col.lectiva com a part dels seus processos 

personals de creixement i transformació personal indissociables de la seva trajectòria 

emprenedora.  

b) Visibilitzar i reconèixer quina és la cultura del treball apresa i interioritzada i identificar 

quines limitacions i fortaleses tenim en relació a les nostres creences en aquest àmbit en les 

persones i en els col.lectius.  

La influencia dels valors familiars, les vivències i les experiències de la infància sobre la cultura 

del treball i les diners ens poden facilitar o dificultar el nostre trànsit per l'emprenedoria 

cooperativa. Aquelles persones i col.lectius que hagin crecut en contextos on s'ha vivenciat el 

sacrifici com una pràctica habitual i quotidiana, es reconeix el valor de l'esforç, s'ha normalitzat 

la inseguretat econòmica, entre d'altres, segurament podran entomar amb més facilitat les 

fases inicials de la creació de la cooperativa o els moments de crisis.  
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• l'esperit emprenedor associat a la capacitat de les famílies de classe popular de tirar 

endavant. 

• les que provenen de classes més acomodades, de classes mitjanes i d'origen autòcton, 

que en reconeixen els privilegis que els hi ha aportat formar part d'aquests col·lectiu. 

c) El procés per el qual una persona forma part d'un projecte d'emprenedoria cooperativa 

constitueix una experiències de recuperació d'habilitats i capacitats de les 

persones,afavorint el desenvolupament de la creativitat i l'autonomia en el treball i un 

procés d'empoderament, en si mateix. 

 Adjectius de personalitat més habituals: Inquieta, Creativa, Atrevida i cultivar un 

esperit de no tenir aversió al risc, Responsable, Perseverant, Tossuda, Prudent, 

Independent. 

 Les habilitats necessàries són: Habilitats de comunicació interpersonal: de la cura i 

cuidar les nostres relacions, rol molt de facilitadora, de mirar molt pel bé comú, 

d’escoltar totes les parts, entendre un poc al que està passant; Habilitats per a la 

col·laboració i el treball en equip: lideratge, capacitats organitzatives, visió 

estratègica;Habilitats per l'advocació i defensa: la capacitat d’enxarxament, posar el 

cor a la feina; Habilitats per el pensament crític: una mirada social, inconformisme, la 

llibertat personal; Habilitats per la gestió de les emocions: ser fort mentalment, ser 

una supervivent, tenir fe i creure en nosaltres; Habilitats per la solució als problemes: 

sentit comú i resolució ràpida de problemes. 

• El col.lectiu de persones emprenedores ha de reunir aquestes informacions i 

coneixements en el nou context i ecosistema cooperatiu: aspectes legislatius del 

cooperativisme, de les finances ètiques,  funcionament de les xarxes i les diferents  

formes d’estructures i governança, gestió empresarial i gestió econòmica, gestió 

d’equip i relacions amb les persones, consciència de procés i adequació dels tempos 

vitals amb els tempos dels projectes i resultats. 

• Identificar més i millor quines són les competències personals, grupals i comunitàries 

que necessitem les persones i els col·lectius en aquest viatge emprenedor. 

• Identificar la noció de fracàs i conèixer exemples i donar eines en els processos de 

tancament de cooperatives 

d) Generar els nostres propis models de xarxes relacionals dins de l'ESS, sistematitzar-

los,compartir-los i divulgar-los entre les noves i les velles emprenedores. 

• l’èxit dels projectes radica en l’habilitat per desenvolupar i mantenir les xarxes, aquest 

és un factor protector, d’impuls i amortidor en les situacions de crisis. 

• les xarxes de caràcter interpersonal i les xarxes de caràcter interorganitzacional 

generen el mix relacional. 

• “el món dels 5.000”: la tipologia de xarxes que es desenvolupen en l'ESS són molt 

diverses en tipologia (qualitativament) i molt nombroses en quantitat, complexes, 

multidireccional i multinivell, híbrides, tenen un paper amplificador de les estructures 

comunitàries, tenen la potencialitat de generar nous marcs i trascendir-se.  
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• La participació de les xarxes d'ESS en la vida de les persones emprenedores té un 

impacte en altres dimensions de la vida personal 

 

• Les persones emprendedores també són crítiques amb la composició i certs aspectes 

de funcionament de les xarxes que cal començar a atendre 

e) Les motivacions són molt diverses en els col.lectius i en les persones  

• El concepte motivació presenta certes ambigüitats: El context, la intenció i l’acció. 

• Les motivacions són personals. Posar en comú les nostres motivacions als nostres 

grups.  

• Revisar periòdicament les motivacions que ens impulsen a continuar vinculades al 

projecte doncs les motivacions varien amb el temps, i fins i tot desapareixen. 

• Reivindicar la diversitat de les persones emprenedores i la diversitat dels processos 

d’emprenedoria  

 

Un dels reptes que travessa l'impuls de les emprendories col.lectives des de les polítiques 

públiques, és l’absència d’estructures de suport i acompanyament presents durant tota la vida 

de les iniciatives econòmiques d'ESS. Si bé s'està produint una eclosió de programes d'impuls 

per la creació de cooperatives des dels ateneus cooperatius o des dels ajuntaments, sobretot 

per la fase de la posada en marxa i la constitució, són quasi bé inexistent els programes a llarg 

termini que garanteixin la fase de consolidació dels projectes, sobretot en els primers cinc 

anys. Això en el cas que es tracti de projectes cooperatius sense cap especificitat, si bé que si 

es tracta de projectes cooperatius de caire més complexe (per lo innovador del sector 

productiu, perquè es dota d'estructures de governança híbrides i combinades, perquè les 

persones que impulsen el projecte estan atrevassats per desigualtats i/o manca de garantia de 

l'assumpció de drets, entre d'altres) els períodes de consolidació s'allarguen molt més en el 

temps.  
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“L’èxit és que l’empresa que muntes sigui 
viable, i si no ho és, has de plegar” 
Montse

“Li podem posar tots els noms que vulguem, 
però el concepte d’èxit en el cooperativisme 
és que surtin els números i tota la resta són 
pamplines. Si has assolit temes de gènere, 
medi ambient, condicions laborals, tot el 
que vulguis! I després cal ajustar la realitat 
amb el relat perquè moltes vegades això 
no es correspon. Per mi una cooperativa 
d’èxit que em ve al cap, és una cooperativa 
que “siguen en la brecha”, van conquerint 
més espais i han facilitat a dins crear noves 
línies de negoci, i a més han acompanyat i 
incentivat a altres” 
Carles 

“Hi ha molts casos d’èxit si ho entenem 
com un transformar la societat. En una 
cooperativa, les companyes explicaven com 
tothom s’havia corresponsabilitat d’un bebè 
per tal que la mare pugues anar a treballar. 
O en d’altres, que han fet un càlcul sobre les 
hores productives o reproductives o que han 
posat en valor les cures i ho faciliten.” 
Mònica

“Èxit és fer una feina que tingui sentit per 
tu i pels altres d’una manera col•lectiva, 
amb altres persones que t’estimes i que 
et permeten arribar a coses que tu no 
arribaries i et fan créixer com a persona i 
obtenir d’això un sou digne i anar aprenent.” 
Jaume

“Èxit és que es parteix d’una necessitat, per 
exemple, la gent vol consumir d’una altra 
manera, i l’encerta en el format i els valors 
cooperatius. Si les iniciatives no responen a 
una necessitat d’algú i no tenen uns valors, 
diria que no tenen èxit.” 
Gisela

“L’experiència d’èxit es pot mesurar amb dos 
paràmetres: un, poder viure en una societat 
similar o aproximada al que t’imagines com 
a ideal de vida, i puguis estar construint-ho. 
I en segon lloc, que tu puguis tenir recursos 
per viure més o menys bé. Equilibri entre 
cobrir les necessitats més que bàsiques - 
perquè aspirem a una mica més-  i tenir una 
societat que vagi cap a millor.” 
Abslam

“O sigui, jo sentia que el projecte en el que 
estava era com un fill que havíem creat, i 
era la por de deixar-lo anar. Perquè jo havia 
construït la meva identitat a través d’aquell 
projecte. I aleshores la pregunta era, qui sóc 
jo si ja no estic en aquest projecte? Haver-
me de reconstituir altra vegada després ha 
estat molt difícil. I m’ha generat molta por 
no trobar un altre projecte igual, no trobar 
un espai on complir els meus somnis” 
Bet

Opcions diverses que desmunten el concepte únic i estàtic 
d’èxit, per donar lloc a aproximacions al concepte d’èxit 
que ens parlen de processos. Fins i tot de processos on la 
vida s’imposa i el cooperativisme tampoc és un destí final 
i únic, sinó més aviat, una mirada, una forma d’estar i una 
escola de vida. 

L’èxit en l’emprenedoria social cooperativa és...
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