
Itineraris 
des dels 
marges
Guia  
d’acompanyament  
a projectes cooperatius  
d’inclusió sociolaboral



Autoria: LabCoop, sccl
Guernica Facundo Vericat 
Jordi Garcia Jané
Noelia Sotus Ramon
Pere Ribas Perarnau
Sandra Erill Insensé

Document sota llicència: CC BY-NC-SA 4.0

Itineraris 
des dels 
marges
Guia  
d’acompanyament  
a projectes cooperatius  
d’inclusió sociolaboral



Us presentem la Guia d’acompanyament a projectes cooperatius d’inclusió sociolaboral. 
Aquesta vol ser una eina que serveixi d’orientació i consulta per a persones que acompanyen o 
volen acompanyar a la creació i maduració de cooperatives d’inclusió formades per persones 
en situació de vulnerabilitat.

La Guia defineix un itinerari que sorgeix fruit: de la nostra experiència acompanyant 
diferents projectes amb persones en situació de vulnerabilitat; de la reflexió que hem pogut 
realitzar gràcies als recursos obtinguts de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya; i també de l’experiència compartida per diferents projectes, que trobareu més 
desenvolupada en la recerca Itineraris des dels marges. Cooperativisme d’inclusió sociolaboral: 
aproximació a models d’acompanyament, on hem pogut recollir la seva reflexió i trajectòria. 

Aquest exercici ha estat una oportunitat per tornar a debatre sobre els projectes, per tornar 
a rellegir i reubicar marcs teòrics i treballs d’anàlisi i recerca de persones i organitzacions 
que són companyes de viatge, i per seguir aprenent i cercant els aspectes clau que fan dels 
projectes camins amb més o menys trajectòria. 

Els exemples que veiem a la recerca integren el model cooperatiu amb els processos 
d’inclusió sociolaboral de persones en diferents situacions de vulnerabilitat, de manera que 
la Guia recull els elements comuns d’aquestes experiències i, si bé podria entendre’s com 
un model únic d’acompanyament, el resultat s’apropa més a un conjunt d’elements a tenir 
present en un itinerari amb diverses capes que es poden sobreposar alhora.

Agraïm la confiança de les persones que ens han donat suport per fer aquesta travessa i 
també a les que ara esteu llegint aquestes paraules.  

Hi trobareu definit un itinerari que hem estructurat en 6 fases. Volem destacar que la 
temporalització de les fases és orientativa, que el pas d’una fase a l’altra és un moment 
delicat en què es poden donar tensions i que està condicionat pels recursos disponibles. 
Aquestes transicions són moments que segons com es facin poden condicionar la resta de 
fases, i que cal cuidar per part de tots els agents implicats. Les fases són:

Exploració cooperativa: Aquest és un moment d’estudi i disseny del projecte, on és molt 
important comptar amb la veu de persones del col·lectiu que posteriorment puguin for-
mar part del projecte cooperatiu. En aquesta fase l’estudi de viabilitat socioeconòmica és 
fonamental. Serà crucial també tenir present qui pren la iniciativa, d’on sorgeix la voluntat 
d’explorar un possible projecte cooperatiu i quin paper pot jugar la comunitat al seu voltant.  

Selecció i formació: En aquesta fase posem èmfasi en el procés de selecció inicial, això no vol 
dir que sigui l’únic moment on es faci selecció de les persones per participar del projecte, 
ja que es poden donar entrades i sortides al llarg de la vida del projecte. Fins i tot el disseny 
inicial  del projecte es pot contemplar com un dispositiu de pas. La formació és l’altre pal de 
paller d’aquesta fase, que també s’haurà de donar de forma continuada al llarg de la vida del 
projecte. 

Constitució cooperativa: La formalització jurídica del projecte en format cooperatiu és un 
moment de celebració i de visualització del projecte a la comunitat, alhora es viu també amb 
cert nerviosisme per la immediata arrencada de l’activitat i la posada en funcionament de 
l’activitat econòmica i de la governança cooperativa. 



Arrencada de l’activitat i governança cooperativa: Tot allò que hem dissenyat i treballat 
en les fases anteriors per fer efectiva l’arrencada es posen en funcionament tant en la 
dimensió productiva com de governança. És viscuda amb molta intensitat pels diferents 
agents implicats i posa a prova tots els supòsits organitzatius, econòmics, comercials, 
comunicatius, etc. definits prèviament. 

Ajust de l’activitat econòmica i noves incorporacions: En la fase anterior se solen identificar 
diferents aspectes que cal ajustar per tal d’aconseguir els diversos objectius la cooperativa 
en les seves diferents dimensions. És una fase d’avaluació important, on han de participar 
els diferents agents i posar fil a l’agulla als ajustos a realitzar. Pot ser un moment de canvis 
en relació amb les persones sòcies i a l’equip d’acompanyament,  que poden comportar 
noves incorporacions. També és el moment de teixir més fortament les aliances, vincles i 
intercooperacions que permetin enfortir el projecte a futur.

Maduració de l’activitat econòmica i de la governança cooperativa: La cooperativa pot viure 
i gaudir d’un bon moment de consolidació o, al contrari, es pot constatar la manca de 
viabilitat del projecte. Aquest segon escenari és un moment que requereix atendre la 
dimensió emocional que afecta a tots els agents i planificar el seu tancament cercant 
sortides laborals i garantint els drets de ciutadania de les persones sòcies. En cas que la 
cooperativa sigui viable, serà el moment de replanificar socioempresarialment els següents 
anys, redefinir el paper de l’equip d’acompanyament i consolidar els vincles comunitaris.

Aquestes fases s’entrecreuen amb diferents elements i dimensions que cal atendre 
simultàniament en projectes d’aquestes característiques i que a continuació desenvolupem. 

Persones: Aquesta dimensió fa referència a les persones participants (a les fases 0-1A) i 
sòcies (fases 1B-3) del projecte cooperatiu. La Guia té un cert biaix en aquesta dimensió 
quant a col·lectius de persones en situació d’irregularitat administrativa, doncs la majoria 
de projectes que hem analitzat i acompanyat des de LabCoop han estat protagonitzats 
per elles, si bé hem procurat tenir presents també les particularitats de persones amb 
discapacitats físiques, persones amb patiment psíquic, persones al final de la seva vida 
laboral, etc.

Dimensió comunitària: Fa referència a la generació de vincles amb l’entorn proper, tant a 
nivell territorial com sectorial, tant amb recursos públics com amb entitats ciutadanes i 
organitzacions privades (de l’economia social i solidària i de fora). En aquesta dimensió hem 
inclòs les dinàmiques d’intercooperació, especialment amb organitzacions de l’economia 
social i solidària, que considerem idònies per al bon desenvolupament dels projectes 
cooperatius d’inclusió.

Drets de ciutadania: Un dels objectius dels projectes cooperatius d’inclusió és ajudar a 
assolir drets que no tenen les persones participants/sòcies de la cooperativa. En aquesta 
dimensió tenim en compte quines tasques cal entomar per assolir-los i què implica el 
seu assoliment. Ens centrem especialment en el dret de regularització administrativa, 
tanmateix també tenim presents els drets a la seguretat alimentària, a l’habitatge, a la salut, 
a la participació comunitària, etc.

Dimensió productiva: Fa referència a l’activitat o activitats econòmiques que desenvolupa 
la cooperativa i, per tant, als aspectes de planificació i gestió econòmic-financera, 
d’organització tècnica, de logística o de circuits de prestació de serveis, d’acció comercial, 
etc. que la cooperativa requereix i les dinàmiques de treball de les persones participants i 
sòcies (segons la fase). 

Equip d’acompanyament: La Guia està escrita des de la perspectiva d’un equip 
d’acompanyament i s’adreça a persones que desenvolupen aquest rol. Hi ha projectes 
cooperatius d’inclusió que es construeixen sense aquests equips, però tots (com qualsevol 
projecte col·lectiu) necessiten de suports externs especialitzats; en aquest sentit, les 
orientacions d’aquesta dimensió també els poden ser útils. L’equip d’acompanyament pot 
tenir un paper important en fases inicials, però idealment, hauria de tenir un paper minvant 
i residual a mesura que el projecte cooperatiu madura i es consolida. L’equip mateix tindrà 
diferents rols, tasques i dinàmiques internes pròpies a mida que el projecte evolucioni, 
inclús poden canviar les persones (i experteses) que el composen.

Administracions Públiques (AA.PP.): En darrer terme tenim en compte el paper clau que, 
en alguns projectes, poden jugar les AA.PP. tant amb rol impulsor, com finançador, com 
facilitador d’accés a la xarxa de recursos públics, etc. Les AA.PP. poden ajudar a materialitzar 
projectes cooperatius d’inclusió, poden oferir oportunitats crucials, però també poden posar-
hi fre sobrecarregant els projectes amb les seves pròpies dinàmiques administratives.

Aquesta Guia, igual com la recerca que la sustenta, ha estat possible gràcies al temps i les 
reflexions compartides de: 
Ababacar Thiak (Diomcoop)

Abdourahmane Diop (Alencop)

Alba Monfort (Ca l’Abril, Etcèteres)

Amadou Tidiane (Alencop)

Ariadna Alonso Segura

Carme de la Madrid (Xarxa de Dones Cosi-
dores, Etcèteres)

Claudia Manyà Aragay

Daniel Arricivita (Ca l’Abril, Calidoscoop)

Elhadji Top (Diomcoop)

Ignacio Oliete (Diomcoop)

Jeremie Duhamel (Institut de recherche 
sur l’intégration professionnelle des immi-
grants)

Jesús Garcia Acosta

Juli Silvestre (Nou verd)

Laura Cruz (iACTA Cooperativa d’Advocades)

Leire Buitrago (Cooperativa Mujeres Pa’lante)

Lisset Fernández (Sindillar)

Lola Sabido (Més eficients)

Luz Helena Ramírez (Associació Migració i 
Economia Social i Solidària MIGRESS)

Maria Sanguesa (iACTA)

Motse Perala (Divescoop)

Oscar Rebollo (Ajuntament de Barcelona)

Özgür Güneş Öztürk Okumuş (Col·lectivaT 
i Associació Migració i Economia Social i 
Solidària MIGRESS)

Quico Alós (Diverscoop)

Solange Hilbert (iACTA)

Wendy Espinosa (Cooperativa Mujeres 
Pa’lante)

Wendy López (Ca l’Abril)

Xavier Gallofré (Diomcoop, GEDI, Coop57)

Eva Ortuñez (Famylias)

Sense la seva generositat i obertura no seria 

possible que la resta de persones i entitats que formem el cooperativisme i l’economia social 
i solidària compartíssim els sabers que han acumulat les seves experiències. El present 
document vol ser un reconeixement a la seva feina i perseverança, alhora que un exercici 
d’aprenentatge col·lectiu.



FASE 0

Durada: 3-4 mesos

Tempo: 1 trimestre del 1er any

EXPLORACIÓ COOPERATIVA

FASE 1.A

Durada: 4-6 mesos
Tempo:  2on i 3er trimestre del 1er any

PREPARACIÓ GRUP DE SÒCIES

FASE 1.B

Durada: 2-3 mesos
Tempo: 3er trimestre del primer any

CONSTITUCIÓ COOPERATIVA

FASE 2.A

Durada: 1 any
Tempo: entre el 4rt trimestre  
del 1er any i el 4rt trimestre del  
segon any
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FASE 2.B

Durada: 2 – 3 anys
Tempo: a partir del 2n any  
i fins al 4rt any
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FASE 3

Durada: 4 – 8 anys
Tempo: entre el 5è i 9è any

EN CAS DE NO CONTINUÏTAT

EN CAS DE CONTINUÏTAT



ASPECTES A TREBALLAR

Identificació de persones que tindrien interès 
en un projecte col·lectiu.

Coneixement directe de les seves necessitats, 
preocupacions, motivacions...

Identificació (explorar des de la pràctica) de 
competències, coneixements, experiències, 
habilitats... útils per al futurible projecte 
cooperatiu.

RECOMANACIONS/
APRENENTATGES

RECOMANACIONS/
APRENENTATGES

Fer trobades amb persones diverses dins el 
mateix col·lectiu.

Cuidar aspectes d’idioma i utilitzar un 
llenguatge planer.

Comptar a les trobades amb una o més 
persones de la comunitat o del col·lectiu que 
pugui generar confiança.

• Tenir molt clar, quan hi ha expectatives 
de regularització, que les persones es 
troben en una posició molt delicada i 
poden tendir a «aferrar-se a un ferro 
roent.»

• Tenir cura de no generar falses 
expectatives.

• Tenir en compte que qui convoqui les 
trobades condicionarà qui vindrà.
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ASPECTES A TREBALLAR

Seleccionar les persones participants tenint 
en compte les necessitats del projecte per a 
la seva viabilitat. 

Formar en societat cooperativa, tot definint 
uns Estatuts preliminars en cas que es vegi 
la viabilitat d’avançar a la següent fase.

Encetar el procés de cohesió grupal.

Acompanyar individualment les participants 
en la seva decisió personal de formar part 
del projecte col·lectiu.

Escollir perfils que coneguin i hagin realitzat 
l’activitat o activitats que desenvoluparan. 

Fer la selecció segons les capacitats de les 
persones.

Tenir en compte allò que saben fer i les 
motivacions. Aprofitar les riqueses i 
coneixements existents amb anterioritat.

Les dificultats d’entesa de la llengua i la 
manca d’altres coneixements, condicionen 
el fet de poder desenvolupar l’activitat 
econòmica. 

Cal preveure processos d’aprenentatge 
individual addicionals.

Dedicar temps de qualitat a treballar la 
cohesió grupal. 

Conèixer de primera mà d’un projecte ja 
constituït, que vol dir treball en equip, com 
arribar a consensos...). Fer partícips a les 
futures sòcies de la construcció de vincles 
comunitaris.

Si els valors de les participants són propers 
a la cultura del diàleg i la pau, són de gran 
ajuda en moments de conflicte. 

ALERTES

• Ser conscients que la potencial 
cooperativa no podrà donar resposta a 
tot un col·lectiu i que ser seleccionada 
és un privilegi. Això pot generar 
desavinences dins el col·lectiu.

• El nombre de persones seleccionades 
no ha de condicionar la sostenibilitat 
econòmica. 

• No tothom ha de saber fer de tot.

• L’única motivació no pot ser guanyar 
diners o regularitzar-se (malgrat en la 
selecció és difícil de detectar).

• L’analfabetisme o no saber l’idioma 
condiciona molt els tempos i el procés 
d’aprenentatge. Això no vol dir que 
les persones sense instrucció hagin de 
quedar excloses.

• Tenir en compte que des de la pràctica 
s’adquireixen millor els coneixements 
(garantir que les formacions són 
pràctiques).

• A major diversitat més difícil és 
aconseguir cohesió grupal, especialment 
quan es tracta de diversitat d’origen, 
funcional o de salut mental. 

• Que les persones es coneguin prèviament 
pot portar a tensions fruit de prejudicis 
d’experiències anteriors. 

• Abans de passar a la següent fase l’equip 
de participants ha d’estar cohesionat i 
amb una bona dinàmica de treball.

PR
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ARACIÓ GRUP DE SÒCIES



ASPECTES A TREBALLAR

Compliment dels requisits tècnics, legals i 
econòmics per a la constitució cooperativa.

Redactar els Estatuts definitius.

Identificar quines persones poden legalment 
constituir la cooperativa.

Assegurar-se de poder disposar com a 
mínim de dues persones que legalment 
puguin constituir la cooperativa. 

Compartir si poden o no posar el capital 
social inicial. 

Assignar els rols i les responsabilitats 
definits de forma col·lectiva segons les neces-
sitats del projecte cooperatiu i les capacitats 
i coneixements de les sòcies.

Definir els espais de participació.

RECOMANACIONS/
APRENENTATGES

Escollir perfils que coneguin i hagin realitzat 
l’activitat o activitats que desenvoluparan. 

Fer la selecció segons les capacitats de les 
persones.

Tenir en compte allò que saben fer i les 
motivacions. Aprofitar les riqueses i 
coneixements existents amb anterioritat.

Les dificultats d’entesa de la llengua i la 
manca d’altres coneixements, condicionen 
el fet de poder desenvolupar l’activitat 
econòmica. 

Cal preveure processos d’aprenentatge 
individual addicionals.

Dedicar temps de qualitat a treballar la 
cohesió grupal. 

Conèixer de primera mà d’un projecte ja 
constituït, que vol dir treball en equip, com 
arribar a consensos...). Fer partícips a les 
futures sòcies de la construcció de vincles 
comunitaris.

Si els valors de les participants són propers 
a la cultura del diàleg i la pau, són de gran 
ajuda en moments de conflicte. 

ALERTES

P
E

R
S

O
N

E
S

P
E

R
S

O
N

E
S

• La pressió per constituir pot condicionar 
el futur del projecte. És contraproduent 
pressionar la constitució de la 
cooperativa. 

• En el disseny jurídic cooperatiu caldrà 
plantejar-se si la cooperativa és «un lloc 
de pas» perquè les sòcies puguin encetar 
un camí d’apoderament per després 
deixar lloc a altres.

• Cal atendre les desigualtats que es poden 
donar si la incorporació es fa de forma 
gradual. 

• La distribució de càrrecs a vegades es 
veu forçada per la situació de les sòcies 

impulsores. La formalització de la 
cooperativa genera unes desigualtats de 
responsabilitat legal entre elles.

• Les persones que ostenten càrrecs poden 
patir una pressió extra.

• En el moment de constituir pot haver-hi 
persones que decideixin no participar 
de la cooperativa. Cal atendre l’impacte 
d’aquestes decisions individuals.

• Abans de passar a la següent fase l’equip 
tant de sòcies com de participants 
ha d’estar cohesionat i amb una bona 
dinàmica de treball. 
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RECOMANACIONS/
APRENENTATGES

ALERTES

• Aquesta es una fase molt intensa, que 
pot generar estrès en l’equip i en les 
sòcies.

• Els incompliments sistemàtics poden 
donar lloc a conflictes greus i a 
expulsions.

• En cas que la incorporació sigui gradual, 
trobar el lloc i el vincle amb les membres 
que volen estar presents al projecte per 
incorporar-se més endavant. 

• Els plans de formació individual poden 
comportar debats i discussions sobre si 
aquest temps formatiu forma part de la 
jornada laboral o no. Caldrà resoldre-ho 
i acordar-ho per a totes les sòcies fent 
sostenible la cooperativa.

• Abans de passar a la següent fase l’equip 
de sòcies ha d’estar cohesionat i amb una 
bona dinàmica de treball. 

Persones Posada en marxa dels rols i 
responsabilitats, i espais de governança. 

Seguiment col·lectiu de les tasques, els rols i 
les responsabilitats. 

La cohesió grupal (tot i que el treball més 
intens s’ha fet amb anterioritat). 

Pactar, planificar i revisar les 
necessitats individuals de formació 
per al desenvolupament de les tasques 
encomanades a cadascú. 

Definir un marc de prevenció i atenció dels 
conflictes (escrit en un document i acordat 
per totes les membres).

Avaluar conjuntament l’assoliment 
d’objectius. Inicialment caldrà un seguiment 
més estret i intens, que es pot anar dilatant i 
alleugerint amb el temps.

Celebrar allò que es va aconseguint.

A vegades es poden donar dificultats 
entre les sòcies per exercir les seves 
responsabilitats sobre/envers a altres 
companyes.

Atendre els incompliments d’acords i 
responsabilitats si es donen de forma 
sistemàtica.  

Definir un marc de prevenció i atenció dels 
conflictes situa a les sòcies en un paradigma 
de pensament i relació que facilita la 
resolució de conflictes.

En cas que la incorporació sigui gradual 
seguir comptant amb els membres que volen 
seguir vinculats al projecte per incorporar-
se més endavant. 

El model de governança interna necessita 
un temps de provatura, cal fer un vot de 
confiança al model acordat prèviament entre 
les sòcies.

Una comissió de cures és un espai adequat 
per posar de relleu les dificultats viscudes i 
la seva atenció.
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ALERTES

ASPECTES A TREBALLAR

RECOMANACIONS/ 
APRENENTATGES

RECOMANACIONS/ 
APRENENTATGES

ALERTES

ASPECTES A TREBALLAR

EN CAS DE NO CONTINUÏTATEN CAS DE CONTINUÏTAT

ASPECTES A TREBALLAR

ALERTES
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• El nombre de noves incorporacions 
ha d’estar condicionat a disposar 
de suficient activitat econòmica a la 
cooperativa. 

• Les noves incorporacions s‘han d’acollir 
adequadament. Hi ha el perill de generar 
dos grups: les persones noves i les 
fundadores. 

• Un procés d’acollida o desvinculació mal 
fet pot repercutir negativament en el 
projecte. 

• Abans de passar a la següent fase l’equip 
tant de sòcies com de participants 
ha d’estar cohesionat i amb una bona 
dinàmica de treball. 

Cures i cohesió grupal.

Selecció de noves incorporacions si son 
necessàries. Acollir-les i validar el procés 
d’acollida dissenyat prèviament.

Revisar (si cal) el model de governança.

Atendre possibles sortides de persones 
sòcies. 

El mentoratge és una bona eina per l’acollida 
i aprenentatge de les noves incorporacions. 

Les noves incorporacions han  de servir per 
a reforçar perfils o incorporar-ne de nous 
detectats com importants per incrementar 
l’activitat econòmica. 

Avaluar conjuntament sòcies l’equip tècnic 
l’assoliment d’objectius. 

Posar en valor els recursos que ofereix la 
comunitat. 

És important treballar entre l’equip 
tècnic i les sòcies en un circuit d’acollida i 
desvinculació del projecte. 

Les cures, l’atenció al conflicte i la 
cohesió grupal seran aspectes a treballar 
permanentment.

Revisar, si cal, el model de governança.

Atendre l’entrada i sortida de persones 
sòcies. 

Ampliar la formació per a totes les sòcies, 
especialment per a les noves incorporacions.

Les persones sòcies que hagin estat des de 
l’inici hauran madurat com a cooperativistes. 
Aquesta fase serà el moment (si cal) de 
revisar Estatuts, reglament de règim intern 
a fons, model de governança, protocols 
interns, etc. És recomanable consolidar allò 
que ha funcionat i fer els canvis en allò que 
sigui necessari.

És important treballar un circuit d’acollida i 
desvinculació del projecte. 

Compartir les necessitats i les expectatives 
individuals en el procés de tancament de la 
cooperativa.

Identificar i arribar a acords col·lectius 
que impliquin drets i deures per a totes les 
sòcies.

Les sòcies han de poder prendre aquesta 
decisió.

No hi ha vivències uniformes en processos 
de tancament de projectes col·lectius.

Definir un pla de tancament o liquidació, 
delimitar una temporalitat i clarificar els 
drets i deures de cadascú ajudarà a la presa 
de decisions personals de cada sòcia.

• La governança s’ha de revisar de tant en 
tant, de forma col·lectiva.

• Un procés d’acollida o desvinculació mal 
fet pot repercutir negativament en el 
projecte. 

• És un moment molt tens per a les sòcies, 
cadascú ho viurà de formes diferents, 
però es pot generar un sentiment 
col·lectiu de fracàs.

• Es poden produir processos de 
desafecció, desequilibri i desigualtat entre 
les sòcies. 

• Poden donar-se processos d’exigència, 
rebuig, culpabilització o reivindicació, 
orientats a l’equip tècnic o a les AA.PP. 
implicades.
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Comptar amb la comunitat des de l’inici:
• enfortir vincles territorials
• teixir alguna aliança sectorial
• implicar les potencials sòcies en aquest 
procés.

Identificar impactes positius per a la 
comunitat i oferir-se a aquesta des de l’inici.

L’intercanvi amb altres experiències solen 
ser motivadores.
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ASPECTES A TREBALLAR
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ALERTES
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ALERTES

ASPECTES A TREBALLAR

Comptar amb grups organitzats dins el 
col·lectiu (si n’hi ha).

Identificar agents socioeconòmics a favor i 
en contra d’un possible projecte cooperatiu.

Tenir cura de possibles dinàmiques preexist-
ents dins el col·lectiu.

Ser transparents en el limitat abast 
«numèric» que podrà tenir el projecte 
cooperatiu respecte el total de persones del 
col·lectiu.

Identificar aliances dins l’ESS.

Identificar i teixir vincles amb l’ESS i 
amb entitats / empreses fora de l’ESS, 
especialment relacionades amb el sector 
d’activitat i/o el territori de referència.

Cercar el suport d’altres experiències com a 
referents.

Establir/consolidar aliances que donin 
suport amb la comunicació del projecte. 

Celebrar amb els vincles i aliances 
establertes fins al moment la constitució. 

És un moment important d’obertura a 
la comunitat en clau donar a conèixer el 
projecte i obtenir prescriptores. 

Comunicar els impactes positius per a la 
comunitat pot ser una bona estratègia per a 
donar-se a conèixer.
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DIMENSIÓ 
COMUNITÀRIA 

• Definir clarament què demanem a les 
futures sòcies, les podem arribar a 
saturar si els demanem estar en tot al 
100%.

• Relacionar les tasques d’aquesta dimensió 
al pla comunicatiu del projecte.

RECOMANACIONS/
APRENENTATGES

RECOMANACIONS/
APRENENTATGES

RECOMANACIONS/
APRENENTATGES

ALERTES

• Tenir en compte que quan el col·lectiu 
està organitzat d’alguna forma, pot viure 
aquesta fase com a intrusiva o, fins i tot, 
desmobilitzadora.

• Tenir en compte que pot ser difícil si ens 
trobem amb agents socioeconòmics que 
estan en contra del projecte. En aquests 
casos caldrà trobar aliances de l’ESS.
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ASPECTES A TREBALLAR ALERTES

• No esgotar l’equip d’acompanyament i les 
sòcies amb aquesta dimensió.

Identificar i teixir vincles amb l’ESS i amb 
entitats / empreses de fora de l’ESS que 
contribueixin a la viabilitat de la cooperativa.

Posar en valor els recursos que ofereix la 
comunitat i la cooperativa pot aprofitar, i 
viceversa.

És important que els vincles teixits s’orientin 
cap a futures intercooperacions.

• Cal que els vincles tinguin un sentit 
estratègic i que siguin sostenibles per a 
tothom.

• La intercooperació necessita de dedicació 
i pot ser viscuda com una pèrdua de 
temps o un pes innecessari per les sòcies.

Teixir vincles amb l’ESS i amb entitats / 
empreses de fora de l’ESS que contribueixin 
a la viabilitat de la cooperativa.

Un cop tenim més apamada la viabilitat del 
projecte, podem reforçar aquesta dimensió.

Pot ser el moment d’incorporar actors 
d’aquesta dimensió com a sòcies 
col·laboradores de la cooperativa.

És important que les intercooperacions 
donin fruits; avaluar conjuntament amb les 
entitats que la cooperativa s’ha vinculat si la 
intercooperació té sentit o no.
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EN CAS DE NO CONTINUÏTATEN CAS DE CONTINUÏTAT

Atendre els vincles (teixits amb anterioritat) 
amb l’ESS i amb entitats / empreses de fora 
de l’ESS.

Explorar i definir relacions d’intercooperació 
de major intensitat. 

Atendre la participació de les sòcies 
col·laboradores.

És important iniciar relacions 
d’intercooperació de major complexitat quan 
el projecte està consolidat. 

És important que les intercooperacions 
donin fruits; avaluar conjuntament amb les 
entitats que la cooperativa s’ha vinculat si la 
intercooperació té sentit o no.

Les sòcies podrien formar-se en processos 
d’intercooperació.

Conversar amb tots els actors amb qui es 
tenen vincles, aliances i intercooperacions, 
per tal de compartir la situació i recollir 
propostes.

Identificar nous actors, especialment de 
l’ESS, que poden acompanyar aquest procés.

En cas que la cooperativa no sigui viable i 
no tingui continuïtat, els actors d’aquesta 
dimensió poden contribuir a mantenir cert 
llegat i oferir alternatives laborals a les 
sòcies.

• Cal que els vincles tinguin un sentit 
estratègic i que siguin sostenibles per a 
tothom. 

• La intercooperació necessita de dedicació 
i pot ser viscuda com una pèrdua de 
temps o un pes innecessari per les sòcies, 
sobretot si aquestes intercooperacions no 
donen fruits.

• En cas que la cooperativa no sigui viable, 
cal tenir present que alguns processos 
legals (com el de regularització) tenen 
terminis molt llargs. Cal procurar que 
l’assoliment de drets no queda estroncat 
per a ningú.
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ASPECTES A TREBALLAR ALERTES

• Es poden donar situacions de conflicte 
o d’exclusió/desigualtat dins el grup, 
motivades per impediments formals a 
la participació d’algunes persones a les 
següents fases.

• Els tràmits de regularització de papers o 
renovacions de permisos condicionen les 
hores de dedicació de les sòcies.

• Sovint és difícil reconèixer o compartir 
mancances amb persones estranyes.

DRETS DE  
CIUTADANIA 

Identificar mancances del col·lectiu en clau 
ciutadana: salut, regularització, habitatge, 
alimentació, formació...

Usar la informació de les trobades amb les 
persones, però també d’altres fonts: estudis, 
entitats representatives, institucions que hi 
treballin...

Delimitar quins drets de ciutadania 
pot atendre la cooperativa i quins s’han 
d’atendre externament. 

Facilitar una clara comprensió dels marcs 
legals que determinen l’accés a drets de 
ciutadania (en especial quan es tracti de 
regularitzacions).

Acompanyament setmanal individualitzat i 
grupal de temes vitals de les persones. 

És molt important identificar qui té real 
interès en ser cooperativista i qui preferiria 
treballar per tercers.

Identificar i compartir els drets que es van 
assolint. 

Seguir treballant en la preparació de 
la documentació individual necessària 
(regularització, jubilacions, reconeixements 
de discapacitats...).

Celebrar els drets que es van assolint. 

Acompanyament setmanal individualitzat i 
grupal de temes vitals de les persones. 

Segons la casuística del col·lectiu, potser 
caldrà preveure una fórmula jurídica 
complementària a la cooperativa. Aquesta 
pot ser temporal o permanent.

En cas que hi hagi una entitat impulsora, pot 
ser el moment de valorar com ha de ser el 
seu vincle amb la cooperativa (per ex. com a 
sòcia col·laboradora).
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EN CAS DE NO CONTINUÏTATEN CAS DE CONTINUÏTAT

En el cas de cooperatives formades per 
persones en procés de regularització:
• consolidar els processos;
• acompanyar els reagrupaments familiars.

Identificar i compartir els drets que es van 
assolint.

Si aquesta fase és més estable, la cooperativa 
pot implicar-se en reivindicacions més 
àmplies d’assoliment de drets de ciutadania 
per part de col·lectius en situació de 
vulnerabilitat.

Procurar que l’assoliment de drets de 
ciutadania no queda estroncat.

Cercar alternatives laborals per a les sòcies, 
conjuntament amb les AA.PP. i entitats 
amb les que s’hagin teixit vincles, aliances i 
intercooperacions.

• En aquesta fase es poden produir els 
primers relleus de sòcies fundadores, si la 
cooperativa està pensada com a «lloc de 
pas». És delicat per a la cooperativa que 
algunes persones l’abandonin empeses 
pels acords societaris; alhora també seria 
delicat que unes ho fessin i altres no.

• L’estroncament dels drets és perjudicial 
per les persones sòcies i pot condicionar 
futures experiències.
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• Poden aparèixer dificultats legals no 
previstes que condicionin la participació a 
la nova cooperativa.

• Alerta amb la dependència que es pot 
generar respecte l’equip tècnic, quan 
aquest atén les necessitats individuals. 

Atendre les necessitats individuals que no 
estiguin cobertes. 

Identificar i compartir els drets que es van 
assolint.

Celebrar els drets que es van assolint. 

En el cas de persones en situació 
d’irregularitat administrativa: 

• els tràmits poden condicionar les hores de 
dedicació de les sòcies;

• un cop assolida la regularització les 
persones poden desitjar retornar per un 
període llarg al seu país d’origen.
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• Poden aparèixer dificultats legals no 
previstes que impedeixin la incorporació 
a la cooperativa de persones que hi han 
estat estretament vinculades/implicades.

• Poden produir-se marxes del projecte un 
cop obtingudes millores. Aquestes marxes 
s’han de viure com un èxit del projecte. 

• Les persones sòcies, un cop veuen 
mínimament assolits alguns drets de 
ciutadania, necessiten estendre aquests 
drets a altres persones de la seva família. 
Això requereix atenció i planificació 
prèvia.

Atendre les necessitats individuals que no 
estiguin cobertes. 

Identificar i compartir els drets que es van 
assolint.

Identificar, en el cas de cooperatives de 
persones en procés de regularització, quines 
d’elles tenen expectatives d’ampliar els seus 
processos a nivell familiar.

Celebrar els drets que es van assolint. 

En el cas de persones en procés de 
regularització: 

• els tràmits poden condicionar les hores de 
dedicació de les sòcies;

• un cop assolida la regularització les 
persones poden desitjar retornar per un 
període llarg al seu país d’origen.

La cooperativa no haurà pogut donar 
resposta a tot un col·lectiu; formar-ne part 
és un privilegi. Que les sòcies trobin formes 
de comprometre la cooperativa amb les 
reivindicacions del seu col·lectiu n’afavorirà 
la cohesió interna i externa.
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Definir l’activitat econòmica a realitzar; 
identificar oportunitats de mercat.

Formular hipòtesis de pre-viabilitat 
econòmica, tenint en compte possibles 
reserves de mercat públic.

Identificar condicionants/requisits del mercat/
sector.

Identificar aliances econòmiques, financeres o 
empresarials.

Identificar el nombre de persones que fa que 
sigui viable el projecte.

RECOMANACIONS/
APRENENTATGES

Sovint les activitats realitzades en la 
informalitat són «viables» perquè són 
informals. La translació directa a la 
formalitat requereix normalment d’una 
adaptació/canvi de l’activitat econòmica.

Cal fer hipòtesis econòmiques i escenaris 
diferents de pre-viabilitat.

La sostenibilitat econòmica s’aconsegueix 
sovint amb la diversificació d’activitats. 

• Tenir molt clar que les hipòtesis 
econòmiques no suposen un estudi de 
viabilitat en profunditat.

• En cas que l’encàrrec exploratori 
sigui públic, deixar constància dels 
condicionants que podrien impedir la 
viabilitat econòmica del projecte.

• La viabilitat econòmica pot venir 
condicionada pels requisits legals i 
els recursos materials i immaterials 
necessaris per dur a terme l’activitat.
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• És molt important identificar el pitjor 
dels escenaris econòmics i valorar si, tot i 
així, té sentit posar en marxa l’activitat.

• Sovint hi ha activitats que no es poden 
desenvolupar si les persones no tenen 
unes determinades titulacions reglades. 
Cal tenir molt present aquesta qüestió 
per no invalidar els supòsits inicials i, 
si cal, cercar els recursos per garantir 
que les persones accediran a aquestes 
titulacions.

• Garantir els recursos necessaris. Els 
recursos econòmics són necessaris sí o sí 
els 3 primers anys. 

• Vigilar que el reglament de règim intern 
no ens encotilli en el futur. 

• Sovint es tendeix a marcar salaris 
igualitaris que, en posteriors fases, poden 
generar tensions.

• En cas que estem pensant en la fórmula 
d’Empresa d’Inserció, cal preveure els 
condicionants legals i tècnics d’aquesta 
figura.

Formar (si s’escau, individualment o 
grupal) en competències bàsiques per al 
desenvolupament dels diferents llocs de 
treball (llengua, ofimàtica, atenció telefònica, 
venda, comercialització, comunicació, 
administració, etc.).

Formar en el sector d’activitat específic.

Caldrà identificar dins del grup perfils 
específics en gestió empresarial, comercial, 
administrativa... dins del grup.

És important reforçar la formació individual 
segons necessitats i segons especialitzacions 
que es puguin preveure per a cadascú.

Seguir treballant la comprensió del 
sector d’activitat i el que suposa la gestió 
empresarial per part de les persones que 
formen part del projecte, definint el pla 
comercial, el model de negoci, els processos 
productius, etc.

Identificar els recursos imprescindibles per 
l’arrencada de la cooperativa. 

Definir el reglament de règim intern. 

Garantir espais per compartir les tasques 
econòmiques i organitzatives. 

Garantir que els recursos imprescindibles 
per l’arrencada estiguin clars. 

Tenir la tranquil·litat que es disposarà dels 
recursos econòmics necessaris permet a 
persones participants del projecte poder 
centrar la major part dels esforços en 
l’activitat productiva. 
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• El pagament puntual i regular dels salaris 
de les sòcies és un element d’estabilitat 
i confiança molt rellevant. Qualsevol 
endarreriment ha d’estar previst amb 
temps, així com molt ben explicat i 
compartit.

• L’assoliment de recursos materials 
(diners, local, eines, utensilis, maquinària, 
etc.) és crucial per a poder desenvolupar 
adequadament l’activitat. Compte a 
dependre de tercers per aquesta qüestió.

Validar el model de negoci. Vetllar per 
l’assoliment d’objectius de l’activitat 
econòmica, garantint la tasca comercial.

Validar i revisar (si cal) els processos 
organitzatius i productius. Ajustar càrregues 
de feina entre les sòcies i dins l’equip tècnic.

Validar i revisar (si cal) el reglament de 
règim intern.

Identificar noves línies d’activitat.

Identificar si són necessaris nous perfils i 
preveure noves incorporacions.

Definir la planificació empresarial dels 2-3 
primers anys.

Hi ha aprenentatges (dins l’activitat 
cooperativa) que són més lents del què 
imaginem inicialment.

L’activitat inicialment prevista no és sempre 
la definitiva. Explorar noves línies d’activitat 
forma part de la dimensió productiva des de 
ben al principi.

Destinar temps de qualitat a definir els 
perfils a incorporar i preveure els processos 
d’acollida de noves incorporacions.

Preveure permisos d’activitat específics i 
formacions/titulacions de les sòcies per fer les 
activitats econòmiques així com el temps que 
requereix formar-se.
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• Si als 3 anys el projecte cooperatiu està 
molt lluny de ser viable econòmicament, 
cal que tots els actors implicats s’asseguin 
a redefinir el projecte o planificar les 
alternatives laborals per a les sòcies.

Afinar més acuradament el model de negoci. 
Desenvolupar les noves línies d’activitat 
identificades, d’acord amb la planificació 
prevista, vetllant per l’assoliment d’objectius 
econòmics en cada línia.

Assentar els processos organitzatius i 
productius.

Revisar (si cal) i desenvolupar nous aspectes 
del reglament de hàgim intern, després d’un 
any de prova.

Revisar la planificació empresarial en cicles 
de 2 anys.

És molt difícil que un projecte cooperatiu 
d’aquestes característiques assoleixi plena 
viabilitat en 3 anys. Normalment es tracta de 
processos que es poden allargar entre el 4 i 
8 anys. 

La multiactivitat fa més complexa la 
cooperativa però la fa més viable i respon 
millor als interessos i experteses de les 
sòcies. 

Vetllar perquè el reglament de règim intern 
no es converteixi en una eina principalment 
punitiva.
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EN CAS DE NO CONTINUÏTATEN CAS DE CONTINUÏTAT

Desenvolupar l’activitat de la cooperativa 
assolint la viabilitat plena, en cas que el 
projecte sigui viable.

Valorar econòmicament la viabilitat de:
• fer canvis estatutaris de règim de SS;
• revisar sous i remuneracions de les sòcies.

En cas de viabilitat, és recomanable 
consolidar allò que ha funcionat econòmica i 
organitzativament, i fer els canvis necessaris 
en allò que no hagi funcionat.

Portar a terme els acords presos en 
l’anterior fase.

Els actors comunitaris i les entitats / 
empreses amb qui s’ha intercooperat poden 
contribuir a mantenir cert llegat i oferir 
alternatives laborals a les sòcies.

• En el cas que no s’hagi assolit la viabilitat 
ens els 3 primers anys de vida, però 
s’hagi acordat donar-li continuïtat, cal 
que tots els actors implicats s’asseguin a 
redefinir el projecte. Qualsevol redefinició 
haurà d’anar acompanyada d’un nou 
acord sobre les implicacions que això 
suposa per cada actor, inclosos possibles 
compromisos econòmics.

• És molt delicat decidir que un projecte 
cooperatiu no hauria de tenir continuïtat 
perquè no és viable, doncs:

• les sòcies són les què han de prendre 
la decisió;

• les sòcies són, legalment, les 
responsable d’allò que passi amb el 
tancament de la cooperativa;

• en cas de col·lectius en procés de 
regularització, aquesta pot quedar 
estroncada.
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Dissenyar les trobades amb persones del 
col·lectiu.

Pensar i definir com es recollirà el llegat i els 
aprenentatges. 

Definir consensuadament l’itinerari 
formatiu que caldrà proposar a les persones 
participants, en cas que es vegi viable 
continuar amb el projecte.

RECOMANACIONS/
APRENENTATGES

Definir un equip d’acompanyament amb 
capacitats en: gestió d’activitat; governança 
cooperativa; enxarxament comunitari; 
atenció social; acompanyament legal.

És recomanable preveure dedicacions 
gairebé exclusives.

L’equip ha de ser més ampli que altres 
projectes per què la gestió és més complexa. 

L’equip ha de tenir experiència en el format 
cooperatiu.

En l’equip tècnic hi ha d’haver com a 
mínim una persona amb qui  el col·lectiu 
s’identifiqui. 

És important recollir el llegat i els 
aprenentatges, a poder ser en un format 
atractiu (per ex. vídeo).

• Algú de l’equip d’acompanyament haurà 
de tenir coneixements i experiència 
en gestió (específicament del sector 
d’activitat).

• Hi ha especialitzacions difícils 
d’incorporar de forma exclusiva 
(especialment quant a regularitzacions).

• Cal preveure recursos suficients per el 
futur equip d’acompanyament
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• Les formacions estàndard, en les quals es donen 
continguts sense una vinculació pràctica no solen 
facilitar l’adquisició d’aprenentatges en persones 
en situació de vulnerabilitat. 

• Quan diem «processos  d’acompanyament 
terapèutic» s’ha de tenir molt present que l’estat 
de salut mental és un impacte directe de les 
situacions de vulnerabilitat, que cal abordar-los 
des de l’atenció col·lectiva (no individualitzant 
les experiències de salut mental) i tenint sempre 
present el context social que envolta les persones.

• Estar alerta a les diferències que es poden 
donar entre les persones participants en 
el projecte fruit de la seva situació legal i 
en especial de la regularització. 

• Si no tenim garantit el salari de les 
persones sòcies, i el salari de l’equip 
tècnic també depèn del projecte, es 
generaran fortes tensions. 

Identificar els perfils de l’equip que es 
necessitaran a les següents fases.

Detectar situacions de potencial conflicte 
grupal i compartir una diagnosi de l’estat de 
salut mental de les persones participants.

Definir un pla de treball compartit amb 
indicadors d’avaluació que, al final de la fase, 
siguin mesurats i analitzats.

És important preveure qui participarà en el 
procés de selecció de persones per aquesta 
fase. És recomanable que entre elles hi hagi, 
com a mínim:
• una persona de referència per al col·lectiu;
• una persona de l’equip que participarà en la 
següent fase;
• una persona amb coneixements legals (en 
funció del col·lectiu i les necessitats de drets 
associades).

Tenir molt present en tot moment que les 
persones necessitem temps per integrar la 
informació i els aprenentatges. 

És recomanable comptar amb una professional 
d’acompanyament terapèutic (dins l’equip o 
externa), doncs les situacions de vulnerabilitat 
sotmeten a les persones a experiències de 
salut mental i emocional que no són fàcils 
de detectar i/o acompanyar i que poden 
condicionar la situació relacional entre les 
participants/sòcies i amb l’equip.

Preveure un espai de coordinació setmanal.

Acompanyar per minvar la pressió extra que 
poden patir aquelles persones que ostenten 
càrrecs en la cooperativa. 

Donar suport en el disseny i realització de la 
presentació del projecte. 
 
Participar activament en un espai de 
coordinació setmanal amb l’equip de sòcies. 

Establir espais de cura i atenció al conflicte. 

El protagonisme de la presentació de la 
cooperativa ha de ser de les persones que en 
formen part. 
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ALERTES

• Aquesta és una fase molt intensa, que pot generar 
estrès en l’equip i en les sòcies.

• Alerta amb la dependència que es pot generar 
respecte l’equip tècnic, pel seu paper central en 
aquesta fase d’arrencada. 

• En funció del paper que jugui l’equip, algunes 
sòcies poden sentir cert «paternalisme». Cal evitar 
dinàmiques d’aquest tipus.

• De nou, torna a ser molt important que l’equip no 
esdevingui una intermediària entre les sòcies i 
altres agents, especialment quan la cooperativa rep 
el suport d’una AA.PP.

L’encaix entre les sòcies i l’equip: el vincle 
entre ambdós tenint present els rols i 
responsabilitats de cadascú.

Planificar els traspàs de responsabilitats 
entre l’equip tècnic i les sòcies, tenint en 
compte les seves habilitats, capacitats i rols 
encomanats.

Aquesta pot ser una de les principals fases 
de reorganització de l’equip. En ocasions 
l’equip que ha calgut per preparar la 
cooperativa no és el mateix que s’implicarà 
en l’arrencada i desenvolupament de 
l’activitat.

Tant si l’equip es redimensiona i/o canvia de 
persones, com si no, és important disposar 
d’un espai periòdic de treball intern.

És recomanable fer un exercici continuat 
d’autorevisió del paper de l’equip envers les 
sòcies.

Comptar amb un espai de supervisió 
externa pot ser adequat, en especial quan les 
sòcies pateixen patiment psíquic, diversitat 
funcional o vulnerabilitats socials molt 
importants.

Sovint treballar per parelles (membre de 
l’equip-sòcia) contribueix a l’apropiació de 
les tasques i funcions i de l’autonomia de les 
persones sòcies. 
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• Una estructura salarial molt precària a la 
cooperativa, pot desincentivar que l’equip 
tècnic se’n faci soci. 

Traspassar responsabilitats a les sòcies, 
a mesura que les aquestes van agafant 
seguretat i incrementant les seves capacitats 
i habilitats. 

Donar suport en la cerca de fonts de 
finançament. 

L’equip tècnic pot tenir més coneixements 
i capacitats de com diversificar les fonts de 
finançament.

Al final d’aquesta fase pot ser un 
nou moment de reorganització i 
redimensionament de l’equip.

És recomanable plantejar-se si l’equip ha de 
formar part de l’estructura societària i de 
governança de la cooperativa.

RECOMANACIONS/
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EN CAS DE NO CONTINUÏTATEN CAS DE CONTINUÏTAT

Consolidar el relleu entre les sòcies i l’equip 
tècnic.

Revisar la necessitat o no de presència 
d’equip tècnic, delimitant molt bé el seu 
encàrrec i funcions.

Desenvolupar tasques especialitzades i 
puntuals per a la cooperativa.

L’objectiu del procés fora que la cooperativa 
no requerís d’acompanyament permanent 
d’un equip tècnic. 

Això no treu que totes les cooperatives 
necessitem acompanyaments en moments 
puntuals.

En el cas de continuïtat d’un equip tècnic, és 
important en aquesta fase un readaptació de 
l’escala salarial. 

Atendre les necessitats emocionals de les 
sòcies i del propi equip.

Aquesta és una fase de molta tensió per les 
sòcies, per l’equip, per les AA.PP., per les 
entitats vinculades, etc. facilitarà la situació 
anar «totes a la una», també sobre quin és el 
relat que es fa públic.

L’equip tècnic pot necessitar de suports 
externs per a poder acompanyar el procés.

• Depenent de l’aposta que la cooperativa 
hagi fet per les noves incorporacions, així 
com depenent de les vulnerabilitats de 
les persones que s’incorporen, pot passar 
que l’equip tècnic d’acompanyament sigui 
necessari a més llarg termini.

• Poden donar-se processos d’exigència, 
reivindicació i enuig per part de les 
sòcies, cap a l’equip tècnic. 

• En general no estem avesades a 
acompanyar el tancament de projectes. 
Si no es fa bé aquest pot ser un procés 
traumàtic per a tothom. 



ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES A

A
.P

P.

ASPECTES A TREBALLAR

Identificar quines AA.PP. (i quines de les 
seves àrees) tenen interès/compromís (real) 
en resoldre la situació d’exclusió del col·lectiu, 
i en resoldre altres necessitats que pugui 
aportar al projecte. 

Identificar les AA.PP. que tenen recursos per 
a dedicar-hi.

Identificar els diferents tipus de suport que les 
AA.PP. poden donar en cada una de les fases 
del procés i en diferents àmbits. 

RECOMANACIONS/
APRENENTATGES

Cal identificar els condicionants (ex. visió 
parcialitzada) institucionals que operen en 
cada AA.PP.

Cal preveure amb temps els recursos que 
siguin potencialment necessaris per a la 
següent fase.

L’existència de persones individuals, 
amb responsabilitat político-tècnica, 
compromeses amb el futurible projecte 
cooperatiu, són rellevants i cal involucrar-les 
des de l’inici.

Informar de forma preventiva i generar 
complicitats amb els diferents partits 
polítics del govern local i de l’oposició sobre 
el  projecte, per tal d’evitar futures barreres.

Preveure els impactes diversos que el 
projecte pot aportar més enllà de resoldre la 
situació de vulnerabilitat de les persones. 

• L’exploració no hauria de ser un 
exercici de justificació d’una decisió 
política ja presa, sinó un exercici sincer 
d’identificació d’oportunitats.

• No totes les AA.PP (ni totes les seves 
àrees) poden veure les virtuts/necessitat 
de la creació d’una cooperativa d’inclusió.

• La pressió dels mitjans d’opinió pública 
poden condicionar aquesta fase i les 
següents. 

• El suport de les AA.PP. no ha de ser 
fiscalitzador. 
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• Cada projecte és diferent, són projectes 
complexos i cal estar alerta amb els 
tempos que s’exigeixen. 

• Les professionals públiques són sovint 
molt cauteloses amb la informació 
personal que faciliten de les persones en 
situació de vulnerabilitat. També hi ha 
limitacions legals de protecció de dades 
que cal garantir.

• Validar permanentment els possibles 
suports de les AA.PP. 

• Els canvis polítics poden suposar canvis en 
l’execució i desenvolupament del projecte. 

• Alerta amb la visibilitat pública que les 
AA.PP. a vegades posen sobre el projecte. 

• La pressió per constituir, derivada de 
la disponibilitat de diners públics, pot 
condicionar en molts sentits el futur del 
projecte i pot ser contraproduent. 

• Validar permanentment els possibles 
suports de les AA.PP.

Consensuar criteris de selecció tant amb 
persones referents del col·lectiu com amb 
l’equip tècnic, en aquells casos que sigui 
impulsora l’administració. 

Establir i assegurar els acords per garantir  
la continuïtat del projecte i de finançament a 
mig/llarg termini. 

Estructurar la relació amb la xarxa de 
recursos públics.

Treballar conjuntament la visibilitat de la 
possible nova cooperativa. 

Establir un espai de confiança i vincle amb 
professionals públiques, elimina barreres i 
facilita els traspàs d’informació útil per al 
projecte cooperatiu futur.

Acordar bé el grau d’autonomia de l’equip 
tècnic en la selecció i establiment dels 
criteris de selecció.

Seguir treballant per tal d’assegurar la 
continuïtat del projecte i de finançament a 
mig/llarg termini. 

Treballar conjuntament la visibilitat de la 
nova cooperativa. 

Establir espais de seguiment del projecte 
entre les AA.PP. les persones sòcies o 
participants del projecte i l’equip tècnic.

Aquest ha de ser un espai que es basi en la 
confiança i transparència, ha de partir del 
reconeixement dels rols de cadascú de les 
participants i la seva periodicitat no ha de 
ser molt intensa. 

En el moment de la constitució l’equip tècnic 
té un paper delicat i no s’hauria de convertir 
en un intermediari entre sòcies i AA.PP. 

Seguir informant i generant complicitats 
amb els diferents partits polítics al govern 
i a l’oposició sobre la nova cooperativa, 
en especial si l’AA.PP. local ha de facilitar 
finançament.
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EN CAS DE NO CONTINUÏTATEN CAS DE CONTINUÏTAT

Consolidar vincles amb les AA.PP. com un 
projecte empresarial cooperatiu més del teixit 
socioeconòmic del territori.

Mantenir i adequar espais de seguiment del 
projecte entre representants de l’AA.PP., les 
persones sòcies i l’equip tècnic. 

Difondre el cooperativisme d’inclusió sociolaboral 
com a model. 

L’objectiu del procés és que la cooperativa guanyi 
autonomia i no requereixi d’un seguiment públic. 
Això no treu que la cooperativa pugui seguir 
accedint a reserves de mercat públic i pugui seguir 
tenint vincles amb la xarxa de recursos públics.

És important que hi hagi un reconeixement de 
l’esforç i el trajecte realitzat fins al moment, per 
part de tots els actors implicats. 

Compartir l’experiència amb AA.PP. compromeses 
amb l’economia social i solidària. 

Garantir que l’assoliment de drets de ciutadania no 
queda estroncat.

Cercar alternatives laborals per a les sòcies, 
conjuntament amb l’equip tècnic i entitats 
amb les que s’hagin teixit vincles, aliances i 
intercooperacions.

Facilitar suports addicionals per un bon tancament 
del projecte.

Aquesta és una fase molt delicada, de dol per a les 
sòcies, però requereix igualment energia i suport 
per part de tothom, en especial de les AA.PP. que hi 
hagin donat suport. 

• Hi ha pocs casos de cooperatives d’inclusió 
sociolaboral consolidats. Es fan necessaris 
recorreguts més llargs per veure amb 
perspectiva quines alertes cal tenir presents en 
aquest procés de maduració.

• Validar permanentment els possibles suports de 
les AA.PP. 

• Poden donar-se processos d’exigència i 
reivindicació pública, per part de les sòcies, 
davant les AA.PP. implicades.

• Els mitjans de comunicació, entitats socials, 
partits polítics, etc. poden posar més pressió 
pública sobre un procés ja de per si molt delicat.
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• Sovint existeixen limitacions legals i 
reticències polítiques a la reserva de 
mercat públic.

• La burocràcia és una qüestió molt 
present que condicionara la cooperativa, 
si bé les sòcies a l’inici no la dominen ni 
tenen perquè comprendre-la.

• Quan l’equip tècnic porta el pes de la 
burocràcia es poden produir situacions de 
desconfiança entre les sòcies. Quan el pes 
el porten les sòcies, aquestes es poden 
sentir sobrepassades. 

• L’aportació pública de recursos s’ha de 
preveure amb temps suficient per tal que 
els canvis de fase no afectin la continuïtat 
de la cooperativa.

• Validar permanentment els possibles 
suports de les AA.PP. 

Establir espais de seguiment del projecte 
entre representants de l’AA.PP., les persones 
sòcies i l’equip tècnic. 

Potenciar conjuntament la visibilitat de la 
cooperativa.

Acordar el model de consecució de drets de 
ciutadania.

Vetllar pel compliment dels compromisos de 
dedicació de recursos econòmics o materials, 
així com altres suports i relacions amb la 
xarxa de recursos públics, acordats en fases 
anteriors.

Assolir una reserva de mercat públic hauria 
de ser un objectiu clar per totes les parts 
implicades. Això farà més estable i viable el 
projecte. 

El seguiment no s’hauria de convertir en 
justificació/ fiscalització. El primer any 
és recomanable que sigui poc intens i es 
basi en la transparència, la confiança i el 
reconeixement dels rols de cadascú.
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• Les persones no deixen d’estar en situació 
de vulnerabilitat pel sol fet d’adquirir 
certs drets de ciutadania (per ex. 
regularitzar la situació administrativa)

• Cal procurar que el calendari electoral no 
interfereixi en la dinàmica dels projectes 
cooperatius que tenen encara molt lluny 
la seva viabilitat.

• Validar permanentment els possibles 
suports de les AA.PP. 

Mantenir i adequar espais de seguiment del 
projecte entre representants de l’AA.PP., les 
persones sòcies i l’equip tècnic. 

Potenciar conjuntament la visibilitat de la 
cooperativa.

Vetllar pel compliment dels compromisos de 
dedicació de recursos econòmics o materials, 
així com altres suports i relacions amb la 
xarxa de recursos públics, acordats en fases 
anteriors.

Definir conjuntament amb les sòcies i l’equip 
tècnic les passes a dur a terme en cas que el 
projecte cooperatiu estigui molt lluny de ser 
viable.

Seguir treballant en un ambient de confiança 
i reconeixement dels rols de cadascú.

Avaluar i donar continuïtat a reserves 
de mercat públic, en un exercici honest i 
transparent entre totes les parts implicades. 

Fer costat a l’equip tècnic en la recerca de 
fonts de finançament.

Ser part activa en el disseny i recerca de 
solucions en cas de veure molt lluny la 
viabilitat.
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