
REFLEXIONS SOBRE L'ACOMPANYAMENT DE LA COOPERATIVA ALENCOP

La cooperativa Alencop es troba en situació de liquidació, ha deixat de comptar amb el
suport econòmic municipal i situa a les seves sòcies en una posició d’alta vulnerabilitat
(econòmica, social i administrativa) que elles mateixes estan denunciant en un vídeo. Per
a  elles,  16  socis  i  1  sòcia,  donada  la  manca  de  viabilitat  econòmica  del  projecte,
l’Ajuntament  hauria  d’accelerar  els  seus  compromisos  d’ajudar-les  a  trobar  opcions
laborals alternatives per alguns dels socis o facilitar la continuïtat a l’activitat per a altres, a
través de l’absorció per part d’una altra entitat social.

LabCoop vam contribuir  a  la creació d’Alencop amb un acompanyament tècnic de 12
mesos realitzat per quatre persones estretament vinculades a la nostra cooperativa des
dels inicis del projecte al 2014  i, al llarg del temps, hem anat seguint la seva evolució des
de la  distància.  Mantenim l’orgull  d’haver  contribuït  a  la  creació d’una nova forma de
resoldre necessitats socials, econòmiques i administratives de regularització (trobant una
escletxa sòlida la Llei  d’Estrangeria)  de persones migrades en una situació d’extrema
vulnerabilitat.  Tanmateix,  la  nostra preocupació per  Alencop ve de lluny i  el  desenllaç
actual ens entristeix i, alhora, ens fa reflexionar de quina ha estat la nostra responsabilitat
en el seu devenir. 

Aquest  és  un  escrit  que  ha  estat  compartit  amb  els  socis  d’Alencop  i  amb  iACTA
Sociojudírica; un exercici de reflexió col·lectiva de les persones que formem LabCoop,
que hem intentat fer des de l’honestedat i des de la creença que projectes com Alencop
són i  seguiran  sent  vàlids  i  necessaris  per  afrontar  el  dret  de  les  persones a  viure  i
treballar en dignitat allà on elles escullin establir-se.

Les naus de Poblenou 

Comencem  pel  principi.  L'octubre  de  2012  hi  havia  62  assentaments  a  la  ciutat  de
Barcelona,  molts  d'ells  al  barri  del  Poblenou  en  naus  industrials  en  desús,  amb 735
persones registrades, convivint-hi en pèssimes condicions de salubritat i seguretat. Amb la
voluntat d'erradicar aquests assentaments, l'Ajuntament de Barcelona desallotjà moltes de
les  naus  però  es  va  veure  empès  per  la  lluita  del  col·lectiu  de  persones  d'origen
subsaharià,  les  reivindicacions  veïnals  i  les  propostes  d’entitats  representatives  de
comunitats subsaharianes, a posar en marxa mesures compensatòries d'allotjament digne
i d’oportunitats de sosteniment econòmic per a les persones de les comunitats que hi
vivien, i a  finals de 2012 el consistori aprovà la mesura de govern “Pla d'Assentaments
Irregulars” que recollia algunes de les seves aportacions. 

En aquest marc, el gener de 2013 l'Ajuntament de Barcelona engegà un pla de treball
específic  per  a  la  comunitat  subsahariana  que  s'allotjava  a  l'assentament  del  carrer
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Puigcerdà i que vivia, en condicions molt precàries, de la recol·lecció de ferralla del carrer.
El consistori posava a disposició de les persones vulnerables que hi vivien recursos de
seguiment social individualitzat i  d'inserció sociolaboral que havia encomanat a entitats
com Creu Roja, Formació i Treball, Fundació Trini Jove, Fundació ARED, Fundació SURT
- Norai o Biciclot. Després del desallotjament de la nau el mes de juny de 2013, a més,
l'Ajuntament  també invertí  una  quantitat  important  de  recursos  per  al  seu  allotjament
provisional i transitori. 

Des d’aquell mes i fins setembre de 2013, el Servei de Gestió de Conflictes analitzaria i
actualitzaria  les  dades  (de  2009,  2010  i  2011)  del  què  anomenaven  recuperadors
ambulants de residus urbans i elaboraria l’informe “Recuperadors ambulants a la ciutat de
Barcelona:  Perfil  i  activitat  a  l’espai  públic”  on  s’identificarien  les  característiques  i
necessitats de la comunitat subsahariana.

L’Associació de Veïns i Veïnes (AVV) del Poblenou havia estat un agent comunitari clau
en la reivindicació de solucions, des de la preocupació per les condicions de vida de les
persones en naus ocupades. Un cop desallotjades, seguí posant de manifest la pèrdua
del vincle comunitari (malgrat que a les naus hi poguessin haver conflictes) i consideraren
una mala solució l'allotjament en albergs (perquè desestructurava i aïllava les persones) o
l'atenció dels menjadors socials (perquè els exigía uns desplaçaments que no acabaven
fent); també consideraven que havin perdut “poder adquisitiu” perquè el desmembrament
de  la  xarxa  econòmica  informal  que  tenien  organitzada  els  havia  sumit  en  major
precarietat.

De cooperativa de treball a sistema cooperatiu integral

La  idea  de  promoure  una  cooperativa  planava  des  de  feia  temps  entre  la  comunitat
migrant  d'origen  subsaharià  que  s'allotjaven  a  les  naus,  i  a algunes  persones  amb
capacitats  de lideratge i  reconeixement dins de la comunitat ja  havien fet  passes per
materialitzar  un  projecte  cooperatiu  de  gestió  de  residus  (no  només de  ferralla),  que
finalment no arribaria a bon port. 

Així mateix l’AVV del Poblenou, a la cerca d’oportunitats al territori, començava a plantejar
la  reforma  de  l’Eix  Pere  IV  com  a  vertebrador  d’una  economia  localment  arrelada  i
generadora d’oportunitats  socioeconòmiques per  a  tothom.  D’aquesta  iniciativa el  “Pla
d'Assentaments Irregulars” inclouria en l’eix de treball  “Social-Econòmic-Laboral” (entre
altres mesures) la implementació de projectes d'emprenedoria social en els sectors de la
ferralla  i  dels  horts  socials,  mesures  que  s'orientaven  especialment  a  la  comunitat
subsahariana, doncs en bona part vivia al barri. 

El  2013 l’Ajuntament encarregà un estudi  a una empresa especialitzada en gestió de
residus per analitzar la viabilitat d'una cooperativa de recollida de ferralla, però les seves
conclusions  eren  poc  encoratjadores  per  al  consistori:  si  es  volia  garantir  la  viabilitat
econòmica, el model de negoci havia de ser el d’una planta gestora de residus (fortament
regulada  per  la  Llei  22/2011,  de  Residus  i  sòls  contaminants)  i  calia  fer  inversions
econòmiques  molt  altes  per  poder  donar  llocs  de  treball  a  un  nombre  molt  petit  de
persones.
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Malgrat  l'informe  de  viabilitat  extern  desalentador  es  mantingué  la  voluntat  municipal
d'impulsar una cooperativa. A finals de 2013, l’Ajuntament seguia interessat en la posada
en marxa d’una cooperativa, amb l'avinentesa que pogués donar resposta a un nombre
major de persones i de necessitats. En aquest enfocament s'alinearen l’àrea municipal de
Medi Ambient i Serveis Urbans, la Direcció municipal d'Immigració, Interculturalitat i Acció
Comunitària i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

L’AMB  aportava  la  seva  experiència  en  cooperació  internacional,  des  d'on  havia
desenvolupat la posada en marxa de cooperatives de recollida de residus a les àrees
metropolitanes de San Salvador (El Salvador), Managua (Nicaragua) i Lima (a la zona del
Callao, el  Perú) per  “dignificar” els recollidors de residus en contenidors. El febrer de
2014 publicava el document “Notes per la creació de micro-empreses en l’ecogestió dels
residus urbans com a mecanisme viable d’inclusió social” que encoratjava l’emulació de
les iniciatives americanes a la ciutat de Barcelona. 

I des d’aquesta voluntat municipal, el gener de 2014, l’Ajuntament encarrega a LabCoop
l’estudi de viabilitat d'una cooperativa de gestió de residus entre la població subsahariana
de la ciutat de Barcelona per desenvolupar en 12 mesos. Un estudi no contemplava cap
elaboració d'un pla econòmic financer ni l'organització interna de la cooperativa, sinó idear
un  nou  model  d’intervenció  municipal  des  d'un  abordatge  integral  (regularització,
habitatge,  alimentació,  salut,  ocupació),  apostant  per  l’autogestió  cooperativa
(acompanyada tècnicament) i posant en joc els interessos, expectatives i aportacions de
la  major  part  d’actors  implicats:  en  primer  lloc  les  pròpies  membres  de  la  comunitat
migrant, en segon lloc els agents socials i els econòmics del sector de la ferralla, i en
tercer lloc les diferents àrees municipals i l’AMB. Un senyor repte.

L'aposta era important, doncs l’exemple de l'Ajuntament de Barcelona i de l'AMB com a
impulsores  d'una  cooperativa  que  vehiculés  la  inclusió  legal,  social  i  econòmica  de
persones altament vulnerables, i  que abordés la recol·lecció ordenada de residus que
quedaven  fora  dels  circuits  habituals,  podria  esdevenir  un  referent  en  altres  sectors
econòmics i per a altres municipis. D’aquest nou model l’Ajuntament (més endavant amb
el  lideratge  de  Barcelona  Activa)  n’acabaria  dient  “Sistema  Integral  Cooperatiu
d'Intervenció Socioeconòmica”.

D’arreplegar ferralla del carrer a recollir porta a porta residus metàl·lics i restaurar-
vendre electrodomèstics i equips informàtics

La recollida i compra-venda de ferralla no era un sector senzill, transparent ni acollidor per
a un projecte complex i amb voluntat d’atendre la vulnerabilitat dels seus membres, com
era Alencop. 

Encara  avui  al  circuit  de  recollida-compra-venda  hi  ha  dos  actors  centrals:  (1)  els
recuperadors  particulars  de  residus  metàl·lics,  que  són  les  persones  que  recullen  i
transporten residus de diferents fonts a una planta gestora de residus, amb la finalitat de
vendre el material tot facturant de diverses formes la transacció a nivell particular; (2) les
plantes gestores de residus, que són les persones o entitats, públiques o privades, que
realitzen qualsevol de les operacions que integren la gestió de residus previstes a la Llei
22/2011, en siguin o no les productores. 
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Crear una planta gestora era inviable econòmica, social, professional i legalment (si bé és
on hi havia realment els marges econòmics més importants), així que Alencop havia de
seguir l’origen recuperador dels seus membres però havia de transformar l’activitat a un
marc de legalitat, seguretat i professionalitat. Va ser revelador descobrir que quan algú
deixava una paella al costat del contenidor, deixava de ser-ne la propietària, però tampoc
ho era l’Ajuntament: aquell residu passava a ser propietat de l’empresa contractada pel
consistori  per a la recollida corresponent.  Quan una persona agafava una deixalla del
carrer estava, literalment, robant, a més d’enterbolint la imatge polida de la ciutat amb
carros de supermercats replens d’objectes abandonats.

Entre  especialistes  en  gestió  de  ferralla  hi  havia  un  cert  escepticisme  que  l’activitat
recuperadora tingués viabilitat fora de la informalitat; un estudi encarregat pel Gremi de
Recuperació  de  Catalunya  i  publicat  el  març  de  2013  (“Diagnosi  ambiental,  social  i
econòmica  de  la  compra  de  residus  metàl·lics  a  particulars  a  Catalunya”)  estimava
l’existència de 53.000 recuperadors: 5 vegades més que 10 anys enrere. Semblava que hi
havia més recuperadors recollint, que ferralla disponible.

Tanmateix els propis especialistes apuntaven que la proposta podria ser viable sempre
que: (1) es fes un bon anàlisi  econòmico-financer;  (2) l’activitat  incloés la recollida de
RAEEs (residus derivats d’aparells elèctrics i electrònics), doncs composaven el 90% de
ferralla domèstica; (3) es consideressin (i reduïssin) especialment els costos de mobilitat i
d'ocupació. Així, es va decidir transformar l’activitat informal, empobridora i insegura que
fins llavors desenvolupaven els socis, en una recollida porta a porta, sota comanda i en
bicicletes  adaptades,  de  residus  metàl·lics  domèstics;  més  endavant  s’aconseguiria
l’autorització per a la recollida d’electrodomèstics i equips informàtics, així com la seva
reparació i revenda.

La  cooperativa  hauria  de  tenir  present  les  reticències  i  preocupacions  del  Gremi  de
Recuperació de Catalunya; la seva implantació no podia perjudicar les plantes gestores
de residus amb qui no treballava l'Ajuntament; ara bé, si Alencop contribuïa a marginar les
ferralleries  no  regularitzades  i  a  augmentar  el  %  de  captació  de  residus  de  les
autoritzades  (doncs  entre  el  20-25%  del  què  aquestes  gestionaven  provenia  de
recuperadors del carrer), amb una distribució territorial molt més capil·lar i accessible dins
la ciutat, el Gremi podria percebre amb bons ulls la cooperativa.

Al  llarg  de  la  seva  trajectòria  empresarial  Alencop  es  toparia  amb  moltes  dificultats
generades pel propi sector d’activitat, que finalment va deixar a la seva sort la cooperativa
i, en ocasions, va entorpir el seu desenvolupament. En el camí, els socis i l’equip tècnic
descobririen  la  presència  de  grans  fundacions  lligades  a  empreses  productores
d’electrodomèstics o de grans gestores de residus, que, malgrat semblaven aliades, sovint
només estaven interessades a destinar recursos a campanyes publicitàries, no a projectes
generadors d’ocupació.

La difícil tasca d’acompanyar, la difícil tasca d’apropiar-se’n

Un dels reptes importants del “Sistema Integral Cooperatiu d'Intervenció Socioeconòmica”
era l’equilibri entre l’equip tècnic que acompanya la cooperativa i els seus socis i sòcies i
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la  complexitat  que això suposava en la  cogestió  dels  diversos agents que hi  estaven
implicats: les sòcies, l'equip tècnic i l'administració.

L’equip  tècnic  tenia  un  triple  rol.  D’una banda  resoldre  les  necessitats  socials  de  les
sòcies; de l’altra formar i potenciar la seva apropiació de la cooperativa, tot orientant la
vida societària i els òrgans de la cooperativa així com acompanyant la presa de decisions;
en  darrer  lloc,  co-gestionar  l’activitat  econòmica  (des  del  punt  de  vista  administratiu,
productiu, logístic, organitzatiu, comercial) amb els socis i sòcies, per tal que aquestes
poguessin  progressivament  desenvolupar  totes  les  tasques  (purament  empresarials)
necessàries. L’equip tècnic no ha estat mai co-propietari de la cooperativa però l’havia
d’impulsar,  se  l’havia  de  creure  com si  fos  seva i  havia  de  vetllar  perquè  les  sòcies
tinguessin tot el coneixement i control possible sobre les decisions que s’hi prenien.

Els socis i sòcies de la cooperativa ho eren per voluntat pròpia (molt condicionada per
l’expectativa de la regularització), però també perquè havien participat prèviament en un
procés de selecció. En aquest es va posar molt èmfasi en la situació de vulnerabilitat de
les persones (en oferir oportunitats a aquelles més vulnerabilitzades), i això condicionaria
el futur de la cooperativa. Però com podia una persona, abans de sentir que la seva vida
era digna, poder pensar en el projecte col·lectiu? Alencop es va construir sobre un model
de cooperativa que teòricament havia de funcionar, però no es van tenir en compte les
expectatives  de  les  persones  que  hi  anaven  a  participar  i,  passats  4  anys  de
funcionament, encara hi havia socis que no tenien clar el seu rol cooperativista.

Una vegada vam sentir explicar en Cristóbal Colón (president de La Fageda), que els deu
primers anys de la cooperativa van ser un patiment, que els deu següents més del mateix,
i  que no va ser  fins a la  tercera dècada que La Fageda va aconseguir  consolidar  el
projecte social i empresarial. Alencop era una iniciativa molt fràgil des de l'inici; el primer
any i mig va servir només per a organitzar-se i per a identificar biaxos del pla econòmic –
financer inicialment dibuixat. En cooperació internacional projectes similars triguen entre 8
i 10 anys a definir-se plenament; Alencop va necessitar ben bé 3 anys per a estructurar-se
i  organitzar-se.  Cal  afegir  que   al  cap  de  l'any  quan  el  projecte  encara   no  estava
consolidat  i  tampoc  l'equip  de  persones  sòcies,  el  conveni  va  exigir  incorporar  15
persones més. 

Als  inicis,  a  LabCoop  vam  ser  il·luses  al  pensar  que  les  motivacions  personals,  les
necessitats col·lectives, el propi context d'interculturalitat i la diversitat de competències
emprenedores no tindria un efecte directe en la sostenibilitat del projecte; com expressava
un membre de l’equip tècnic: “hi ha socis molt preparats i altres molt poc; hi ha persones
que tenen habilitats però no totes tenen a veure amb el què es necessita a la cooperativa;
hi ha qui té esperit emprenedor i hi ha persones que només volen ser treballadores”.

L’equip tenia un règim de treball (o un encàrrec) i percebia uns ingressos d’acord amb la
seva qualificació. Aquests ingressos eren superiors als què percebien els socis i sòcies de
la cooperativa. Als inicis això no va suposar un escull i les membres de la cooperativa
entenien que formava part del seu encomanat; tanmateix, quan les dificultats de tresoreria
i de resultats es van presentar i, amb el temps, caldria prendre mesures de reducció de
salaris (de tothom) i de reducció de jornades, el desequilibri ja no seria tant ben viscut.

LabCoop, sccl – F66029059
Casp, 43, baixos, 08010 Barcelona
i  nfo@labcoop.coop   – 931713770

mailto:labcoop@grupecos.coop


Co-producció i finançament públic, llums i ombres

Alencop necessitava un impuls públic  i  una aposta econòmica molt  important  de llarg
recorregut,  des  d’una  visió  no  mercantilitzadora  de  l’activitat,  sinó  com  a  dispositiu
complex i integral d’atenció de múltiples necessitats d’un col·lectiu en situació de gran
vulnerabilitat.  El  2015  es  constitueix  la  cooperativa  (https://www.youtube.com/watch?
v=Ppxf9DQ_1iU&feature=youtu.be) amb un finançament de 260.000 € el primer any per
part de l’Ajuntament de Barcelona, que s’ampliaria a l’any següent amb la incorporació de
noves sòcies provinent del col·lectiu de migrants identificat per l’Ajuntament.

Aquest  finançament,  però,  tindria  uns  condicionants  estructurals  molt  importants:
l’assoliment de la viabilitat (i per tant independència) econòmica en màxim 4 anys sota un
pla de negoci a la carta de la necessitat de justificació política; un desgast de temps i
energia en la coordinació amb l’administració; una ampliació no desitjada del nombre de
persones sòcies; haver de tancar els cicles econòmics amb benefici 0; i  uns cicles de
justificació i pagament que des de l’inici (sense activitat ni solidesa prèvia) abocaren a la
cooperativa  a  reiterades  aturades-rearrencades  d’activitat,  tensions  de  tresoreria  i
constants  necessitats  de  prèstec  cooperatiu  extern.  La  pressió  sobre  la  viabilitat
econòmica de la cooperativa va anar augmentat amb el temps, fent-se més evident en el
moment que va a passar a dependre de Barcelona Activa.

La sensació generalitzada entre l’equip tècnic era que malgrat el projecte havia sorgit de
la iniciativa municipal, a més presència de l’administració pública, menys risc econòmic,
però també menys apoderament cooperatiu,  i  a la inversa. Però quina legitimitat tenia
l’equip tècnic per descartar la dependència del finançament públic? Com renunciar a un
suport  sobre el  qual se sustentaven no només els ingressos de totes les sòcies, sinó
també  els  llarguíssims  processos  de  regularització  administrativa  que  podien  quedar
estroncats?

La dependència del finançament públic es combinava amb un altre reptes del model de
co-producció  público-cooperativa  del  “Sistema  Integral  Cooperatiu  d'Intervenció
Socioeconòmica”: l’equilibri entre l’equip tècnic directament associat i plenament dedicat a
la cooperativa i l’equip tècnic municipal. Als inicis a l’equip tècnic directament dedicat hi
participaven també persones treballadores de l’Ajuntament. Això garantia una dinàmica de
co-producció evident, no llliure de complexitats. La pèrdua d’aquest vincle directe i el canvi
a una dinàmica sobretot justificativa, minaria els ànims entre tots els equips tècnics que,
progressivament s’anirien rellevant a la cooperativa.

Acompanyar persones i projectes, una responsabilitat compartida

Han passat  6  anys i  la  situació en la  que es troba Alencop en l'actualitat  ens fa  ser
exigents i responsables en el paper que vam desenvolupar, en com ho vam fer, en si
haver-ho fet d'una altra manera hagués pogut contribuir a que la situació de fragilitat que
estan vivint no s'hagués donat.

Malgrat l'encàrrec era un altre, a LabCoop potser hauríem d’haver estat més precabudes
en proposar un model socio-econòmic tan complex i ambiciós, hauríem d’haver recomanat
un procés més modest, més centrat en la regularització i la generació d’ocupació i menys
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en la  resta de components de la  cooperativa que es centrava en satisfer  necessitats
bàsiques com l' habitatge, l'alimentació, l’atenció comunitària, la salut mental, l'atenció a
addicions, etc. La nostra cooperativa va ajudar a resoldre el tema de l'habitatge en el seus
inicis i va arrossegar des de l’inici un vincle difús  amb el lloguer d’habitatges que els socis
ocupaven. A finals de 2018, quan LabCoop ja no tenia cap vincle amb el projecte seguíem
sent titulars d'uns lloguers, camió i demés que ja no tenia sentit que estigués al nostre
nom i vam plantejar fer-ne un traspàs ordenat a la cooperativa i, fins i tot, proposar-nos
com a sòcies col·laboradores; però aquesta iniciativa no va arribar a bon port i a no va ser
fins  a  finals  del  2019  que  es  va  fer  el  traspàs  de  la  responsabilitat  dels  lloguers
traspassant tots els contractes a Alencop. 

Per altra banda, segurament hauríem d'haver insistit  més en garantir  que garantit  que
l’equip tècnic que havia d’acompanyar la posada en marxa de la cooperativa comptés
amb  professionals  que  coneguessin  en  profunditat  el  sector  de  la  gestió  de  residus
metàl·lics. Aquest coneixement no es va adquirir ni incorporar fins massa tard per a la
viabilitat  del  projecte.  I  aquest  és  un  aprenentatge  que  ens  cal  fer  per  futurs
acompanyaments, la importància que pren conèixer i fer una bona diagnosi del sectors
productius on s'insereixen aquest projectes cooperatius d'inclusió social. 

L’equip de LabCoop hauríem d’haver estat més fermes en exigir que l’encàrrec de l’equip
tècnic estès totalment deslligat del finançament i la viabilitat econòmica del projecte. Era
injust que l’activitat econòmica hagués de sostenir no només les despeses estructurals i
salarials de les sòcies, sinó també les de l’equip tècnic de suport. En la fase inicial, l'equip
va haver de dedicar temps i recursos a resoldre necessitats bàsiques (com la cerca de
pisos), que no eren objecte de l'encàrrec i que tenien més a veure amb compromisos que
l'administració no va complir.

Durant el procés de gestació i desenvolupament de la cooperativa hauria d’haver estat
clau la construcció de confiança entre ambdues figures, però les dificultats per fer viable
econòmicament el projecte, la manca d’una comprensió real del què suposava ser soci
d’una cooperativa, la dependència del finançament públic (i dels seus condicionants) i els
canvis reiterats entre l’equip tècnic, no ho van fer possible.

Tenir un únic finançador extern lligava la presa de decisions de l’equip tècnic i  de les
sòcies i posava en risc el principi cooperatiu d’autonomia i independència. A LabCoop no
hauríem  d’haver  afavorit  aquest  model  sense  haver  sospesat  adequadament  els
condicionants del finançament públic. Amb la vista enrere sembla que hagués estat més
assenyat encetar l’activitat econòmica comptant des de l’inici amb una aliança privada o
una oportunitat de mercat sobre la taula.

Per últim, a LabCoop, hauríem pogut insistir més en la necessitat d’afiançar la implicació
del teixit veïnal a llarg termini.  En els inicis d'Alencop aquest vincle va estar fortament
present, el contacte amb la comunitat veïnal va tenir molt de pes (AAVV Poble Nou, Eix
Pere IV, Pla Comunitari Besos i d'altres a Sant Martí de forma molt significativa, amb Bon
Pastor, Baró de Viver i Sant Andreu, però no van ser tan estrets) i es va mantenir fins ben
bé l'octubre 2018,  doncs amb l'AAVV de Poble Nou van seguir mantenint reunions de
seguiment fins a la signatura del conveni del 2017-2019 i amb l'Eix Pere IV el vincle va
continuar fins el 2018. Amb el temps, aquest vincle amb el moviment veïnal  es va anar
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diluint  i,  amb  el  trasllat  de  l’activitat  a  una  nau  industrial  i  la  necessària  cerca  de
sostenibilitat econòmica, la cooperativa va anar perdent el seu arrelament veïnal, i això
sumat a que a alguns  socis i sòcia els hi costava entendre la importància de mantenir
aquests vincles amb la comunitat, en aquesta fase última del projecte aquest aspecte es
va deixar de treballar i de cuidar. 

La creença en un model per al futur

Malgrat totes les dificultats relatades i viscudes, algunes en primera persona per membres
de LabCoop i  altres compartides amb els equips tècnics i  els socis de la cooperativa,
continuem creient que l’aposta per projectes cooperatius d’inclusió social  i  econòmica,
orientats a facilitar processos de regularització i de dignificació de la vida de persones
migrades  en  situació  d’alta  vulnerabilitat,  amb  l’aposta  decidida  per  part  de  les
administracions públiques, segueix sent vàlida.

Les persones veuen dignificat el seu dia a dia, deixen de viure amb por i comencen a
projectar el seu futur: “Abans tenia maldecaps amb els papers i no podia estar tranquil.
Ara gràcies a la cooperativa vaig regularitzant la meva situació. A més, tinc un sou mínim,
un lloc per a viure i una feina digna. Com es mereix qualsevol persona, qualsevol ciutadà.
Abans em passava tot el dia cercant ferralla i de vegades trobava coses, però no sempre.
Ara és molt  millor,  a final  de mes tinc un sou baix però assegurat”,  Macumba Gueye
(Vilaweb, 18/8/2016).

Els processos de regularització, malgrat moltes dificultats i alguns disgustos, garanteixen
l'adquisició de drets socials i de ciutadania, solidifiquen l’estabilitat dels socis, els permet
retornar  als  seus països d’origen (en  ocasions que feia  anys que no havien tornat  a
trepitjar),  els facilita l’accés a formacions i certificacions i els obre portes a altres vies
d’ocupació  professional.  Durant  la  Jornada  de  Reflexió  interna  monogràfica  sobre
l'acompanyament  a  projectes  cooperatius  d'inserció  sociolaboral  que  LabCoop  vam
realitzar al novembre del 2018, Joseph Silvere expressava "molta gent que portava molt
de temps aquí i no tenia papers ha pogut tenir-los i visitar a la seva família. Qualsevol
entitat que ajudi a tenir una vida digna a les seves famílies és una millora. En el dia de
demà, quan vagi a un altre lloc, podré dir que he participat en aquest projecte i que tinc
uns coneixements.  Quan torni  a Camerun podré portar  aquests aprenentatges i  crear
alguna cosa allí i m'emportaré els aplaudiments”. De la mateixa manera, posava de relleu
com  l'’efecte  socialitzador  i  d’interacció  amb  la  societat  receptora  contribueix  al  seu
benestar i sentiment de pertinença: "molts no teníem cap contacte amb la gent que viu
aquí i partir de la cooperativa ho hem fet. No teníem moltes relacions i ara tenim drets”.

El projecte cooperatiu, i tota la visibilitat positiva que aquest rep, contribueix a la millora de
la imatge pública del col·lectiu migrant en el seu conjunti dona peu a la generació de nous
projectes, alguns d’ells tant rellevants i reconeguts com Diomcoop, amb persones que
feien venda ambulant irregular als carrers de Barcelona.  

Al LabCoop continuem creient fermament que la formula cooperativa en els processos
d'inclusió sociolaboral i adquisició de drets és una eina que pot funcionar. L'ecosistema
d'economia social i solidaria ha de posar al servei de les persones i col·lectius amb una
alta estigmatització social i discriminació sistemàtica, la manca d'accés equitatiu a llocs de
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treball  disponibles i  les múltiples barreres a la mobilitat  en els diferents segments del
mercat laboral, aquesta opció d'autocupació. Al llarg d'aquests 5 anys, hem acompanyat
altres  projectes  d'aquestes  caracteristiques  i  ens  hagués  agradat  contribuir  més  a
l’avaluació del projecte, no només des del punt de vista dels resultats econòmics (malgrat
també a nivell d’estalvi en altres tipus de despesa pública també seria important fer-lo),
sinó, sobretot dels resultats socio-comunitaris que s'han anat esmentant en aquest text.
Sabem que l'avaluació i el seguiment d'aquests projectes és clau per el bon funcionament
i la sostenibilitat en termes amplis d'aquests iniciatives. 

Amb la intenció de poder recollir els aprenentatges de tots els actors implicats (sòcies,
administracions,  equipes  tècnics  implicats  en  la  cogestió,  equips  que  acompanyen  i
incuben  aquestes  iniciatives,  etc.),  estem  duent  a  terme  el  projecte  Emprenedoria
cooperativa  inclusiva:sistematització  del  model  integral  d’intervenció  de  projectes
cooperatius d’inclusió sociolaboral des de la intercooperació finançat per la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya en el seu programa de foment del cooperativisme
estrenat enguany. 

Desitgem que  aquesta  esdevingui  una  oportunitat  per  poder  reflexionar  conjuntament
sobre  aquests  projectes,  aprendre  dels  punts  forts,  les  fragilitats  i  el  com  s'han
desenvolupar els processos per garantir la sostenibilitat humana, tècnica i econòmica amb
l'objectiu  de  poder  desplegar  un  model  compartit  a  través  d'una  “Guia  per  a
l'acompanyament a la creació de cooperatives per a la inserció sociolaboral de col·lectius
en risc d'exclusió  social”  amb llicència lliure que es divulgarà i  es presentarà en una
jornada oberta a finals d'aquest  any 2020. Volem seguir  aprenent,  seguir  promovent i
seguir  contribuint  amb la  nostra  aportació  a la  construcció  d’una societat  més justa  i
igualitària per a tothom.
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