
      

 

 
“ITINERARIS DES DELS MARGES” 
Dijous, 12/05/2022, de 18 a 20 h Seu del Grup Ecos 

 
 
La jornada de presentació "Itineraris des dels Marges" es planteja com un 
moment col·lectiu de reflexió i debat amb les iniciatives que han participat en 
el procés de recerca que s'ha realitzat. 
 
L'equip de Labcoop explica com l'objectiu general que es va plantejar a l'inici de la 
investigació va ser: sistematitzar un model integral d'intervenció de projectes 
cooperatius d'inserció socioaboral. Després del treball realitzat, s'exposa que potser 
era un objectiu molt ambiciós, i després d'entrevistar-se amb diverses experiències, 
avui es presenta un conjunt d'eines dirigit a aquelles persones que acompanyin 
projectes cooperatius d'inserció sociolaboral. 
 
Des de Labcoop som conscients que el resultat de la investigació està tenyit per la 
pàtina d'una visió des dels privilegis del nostre equip de treball, format per persones 
de classe mitjana, no racialitzades i no vulnerades, en general, d'altres drets. 
 
El resultat d'aquest procés de reflexió el conformen els materials següents: 

 
• Investigació «Itineraris des dels marges. Cooperativisme d'inclusió 
sociolaboral: aproximació a models d'acompanyament». 
 
• «Guia d'acompanyament a projectes cooperatius d'inclusió sociolaboral». 
 
• «Marc europeu comparat de models cooperatius d'inclusió». 
 

Us els podeu descarregar a la web de Labcoop (www.labcoop.coop), a l'apartat 
"recursos". 
 
 
Presentació de les experiències 
 
ALENCOP-Amadou Tidiane. Soc del Senegal. Soc exsoci d'Alencop des del 
2019. Vinc a nivell personal, ja que Alencop ja no està en funcionament. La 
cooperativa es va crear el 2015, però es va començar la fase formativa el desembre 
del 2014. Érem 15 persones al principi, en el procés de selecció van participar 30  



      

 

 
persones. I jo vaig tenir la sort de formar part de la cooperativa. La formació sobre 
cooperatives va anar bé, perquè si mai has treballat en una, no sabràs com és. Hem 
après moltes coses positives. Ens dedicàvem a la recollida d'electrodomèstics a les 
cases, a través de l'Ajuntament. Després dels primers 9 mesos, hi van entrar 15 
persones més per conveni, en total 30 persones i un equip tècnic de 5 persones. 
 
DIOMCOOP- Kara: Formo part d'un grup de 18 persones, venedors ambulants. 
Rebem acompanyament a través de Barcelona Activa. L'equip ha canviat. Els inicis 
vam dedicar l'activitat a l'artesania, però no acabava d'anar-hi bé. El 2018 es crea una 
marca de roba que es diu Diambar. L'experiència és positiva i amb el temps hem 
ampliat nous serveis: tèxtil, artesania i serveis (control d'accessos, neteja, muntatge i 
desmuntatges, pintura, càtering). 
 
 
MUJERES PA’LANTE- Wendy: La cooperativa neix d'un projecte anterior 
l'Associació Mujeres Pa'lante, que treballa amb el col·lectiu de dones migrants, 
recolzant-les en el procés migratori. Des de l'Associació es van començar a fer cursos 
de formació professional que permetessin el ràpid accés al mercat informal primer. I a 
partir d´un grup de voluntàries neix la cooperativa de treball, que ofereix servei de 
neteja, atenció domiciliària, costura, etc. Ara som un projecte d'èxit, que hem sortit 
afavorides des de la pandèmia, encara que quan ens vau entrevistar estàvem amb 
l'aigua fins al coll. 
 
 
DIVERSCOOP-Quico: Diverscoop va sortir d'una proposta de l'Ajuntament de 
Barcelona. Des de Patrimoni i des de l'IMD, no de les necessitats de les persones. 
S'inicià un procés de selecció amb 25 persones, ningú tenia la necessitat inicial de 
crear una cooperativa. Després de l'acompanyament de Labcoop, es va quedar 
l'acompanyament de l'IMD. Aquest va ser un moment difícil. La cooperativa gestiona 
alguns quioscos de Barcelona i venen diferents productes. Quan es començava a 
animar una mica l'activitat, va venir la pandèmia. Hem descobert que cada quiosc és 
un món i reflecteix la realitat del barri on està ubicat. En aquest temps hem après a 
començar a escoltar-nos, a relacionar-nos, a acceptar altres idees. 
 
NOU VERD- Juli: Cooperativa que van crear 5 persones en situació d'atur i amb 
problemes de salut mental el 1997 a Vilafranca del Penedès. Ara són 100 persones 
treballant i és una història d'èxit. L'activitat que duen a terme se centra en serveis de 
jardineria integral i de gestió de residus. El 1999 juntament amb la cooperativa Nou 
Set Empresa de reinserció i Ajuntament de Vilafranca del Penedès creen l'Associació 
Entrem-hi. 
 
 
SINDILLAR-Aurea: Nosaltres som un sindicat de dones immigrants treballadores de 
la llar i les cures. Tenim 10 anys de vida. La seva activitat principal és oferir 
assessorament jurídic a nivell d'estrangeria i també sobre aspectes laborals entre 
d'altres. També ofereixen servei de càtering. 
 
 
 



      

 

 
MÉS EFICIENTS: Era un col·lectiu de persones treballadores de més de 45 anys 
que estaven a l'atur, arran d'una experiència prèvia de formació sobre eficiència 
energètica, van decidir veure si podien muntar una cooperativa. Van estar 9 mesos i 
després no va ser sostenible continuar. 
 
CA L’ABRIL: Formada per a 8 persones, l'activitat de la cooperativa és la neteja i la 
cura. Les persones van començar en una formació a Barcelona Activa. És una 
cooperativa recent i encara tenen diversos reptes. 
 
 
Presentació de les conclusions  
 
Hipòtesi: «les pràctiques de cooperativisme d'inclusió, dirigides a persones que no 
poden accedir al mercat laboral ordinari, suposen una via per facilitar la integració 
d'aquestes persones a l'ecosistema cooperatiu, des d'una perspectiva comunitària, 
cosa que implica alhora la promoció i la justícia social» 
 
- Requereix agents implicats que posem la motivació, eines i recursos necessaris per 
superar les tensions i dificultats que hem identificat (i les que puguin anar sorgint en el 
futur) que posin constantment en risc els projectes. 
 
- Importància de l'avaluació, com una eina d'anàlisi i aprenentatge al llarg de la 
trajectòria dels projectes, que permeti fer ajustaments per millorar-los. Manquen 
eines, processos i pràctiques d'avaluació i mesurament de l'impacte en les 
experiències cooperatives. 
 
- La fórmula cooperativa proporciona un marc propici per a l'apoderament de les 
persones, però no es dona d'un dia per a un altre, sinó que és un procés. 
 
- No hem arribat a la concreció d'un model d'acompanyament –si és que n'hi ha un 
de sol. A la Guia detallem un procés que va des de la diagnosi/exploració cooperativa 
fins a una consolidació del projecte. 
 
- També hem volgut incorporar la fase de tancament del projecte. 
 
- El vessant formatiu, tot i ser molt important al llarg de la trajectòria, dels projectes, el 
fet de formar-se en cooperativisme, en els seus valors, el model de governança, etc., 
no és garantia que les persones sòcies prenguin consciència immediatament del que 
suposa un projecte cooperatiu. 
 
- Interpel·lar el moviment cooperatiu i de L'ESS per implicar-se activament en 
projectes transformadors, més enllà de les organitzacions que puguin acompanyar. 
 
- Algunes normatives, com la "llei d'estrangeria", dura especialment amb els 
col·lectius que formen part d'alguns d'aquests projectes, i en especial en les dones, 
que pateixen violència estructural. 
 
-La regularització està condicionada a treballar en el règim d'autònoms. No facilita 
que el projecte sigui concebut com a model de transició. 



      

 

 
- El procés de regularització condiciona la selecció de persones participants (com 
sòcies), la distribució de càrrecs i responsabilitats, entre d'altres. 
 
- Imprescindible l'apoderament de les persones sòcies, en cooperació amb altres 
actors al llarg de la trajectòria. 
 
- Les aliances amb altres com a generadores de noves oportunitats, contribuint 
a posar en valor la importància d'aquestes iniciatives. Els projectes que han dedicat 
temps i recursos a aquestes xarxes han recollit fruits. 
 
- Els punts de partida inicial, altament vulnerables i multivariables. 
 
- Dificultats de comprensió del que és una cooperativa, diferents vivències sobre això. 
 
- Dificultats per assumir determinades responsabilitats laborals i societàries, manca 
de preparació. 
 
- Manca de confiança en l'equip emprenedor. 
 
- El fet que en 3 o 4 anys s'hagi d'assolir la viabilitat i la justificació del suport 
econòmic, no contempla l'apoderament com un procés i dificulta que aquest es pugui 
realitzar respectant els temps i la cura. 
 
- Equip d'acompanyament: per quins perfils heu d'estar formats? Complementarietat 
de perfils. 
 
- Potencialitat en l'adquisició de drets de ciutadania (laborals, habitatge, accés a la 
salut...) per al col·lectiu en situació de vulnerabilitat. 
 
- Que aquests projectes vagin més enllà de satisfer les necessitats particulars dels 
seus membres, promovent activitats orientades a la comunitat on es generi 
consciència, es visibilitzin les problemàtiques comunes, obrint la reflexió i promovent 
abordatges col·lectius. 
 
- Treballar en la cohesió grupal des d'un inici, i incorporant espais a 
la pròpia governança formats per les persones sòcies i que vetllen per les cures a 
l'organització. 
 
- La selecció de les persones i la creació de la cooperativa: dos dels moments més 
delicats, on el col·lectiu mateix ha de tenir un paper protagonista. No l'hauria de 
definir i condicionar l'entitat impulsora. 
 
- Sectors d'activitat poc rendibles, la poca experiència de l'equip acompanyant en el 
sector d'activitat, i la dificultat de millorar un mercat captiu per part 
de l'Administració han dificultat el desenvolupament de l'activitat socioempresarial i la 
seva sostenibilitat. 
 
- Necessitat de recursos al moment inicial per poder dur a terme la regularització, 
coincidint en un moment en què l'activitat encara no està en funcionament, no es 
generen ingressos propis de l'activitat, no hi ha certeses de la resposta del mercat. 



      

 

 
-Algunes estratègies dels projectes per pal·liar les tensions econòmiques han estat: 

 
- Començar amb poques persones i anar incrementant-ne el nombre a mesura 
que es consolida el projecte (Cal Abril, Sindillar, Més eficients, Nou Verd). 
- Partir del que saben fer les persones sòcies (Diomcoop). 
-Dimensionar el projecte en funció de la previsió d'ingressos. 
-Enfocar l'activitat segons les necessitats del mercat. 
 

-Manteniment dels compromisos per part de l'Administració al llarg de la trajectòria, 
acordats i que comptin amb el suport de les diferents forces polítiques. 

 
Presentació de la Guia d’acompanyament 
a projectes cooperatius d’inclusió sociolaboral 
 
Vol ser una eina que serveixi d'orientació i consulta per a persones que acompanyen 
o volen acompanyar la creació i la maduració de cooperatives d'inclusió formades per 
persones en situació de vulnerabilitat. 
 
Ho hem elaborat a partir de: 
 
- la nostra experiència acompanyant diferents projectes amb persones en situació de 
vulnerabilitat; 
- de la reflexió que hem pogut fer gràcies als recursos obtinguts de la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya; 
- de l'experiència compartida pels diferents projectes que han participat en la recerca. 
 
La guia està organitzada per 6 fases, que hem temporalitzat, però cal tenir-los en 
compte com a temps orientatius. Les fases també es poden sobreposar, però es posa 
l'alerta en determinats moments on no tenir alguns aspectes treballats pot suposar un 
problema en un futur. 

 



      

 

 
 
Aquestes fases s'entrellacen amb diferents elements o dimensions: 
 

 
 
Debat/Reflexió:  
 
Áurea: Volíem compartir. És important que el llenguatge sigui part del discurs, no som 
vulnerables sinó vulnerabilitzats. Cal anar amb compte amb els equips 
d'acompanyament, normalment no hi ha persones racialitzades i cal anar amb compte 
amb els bàndols de poder de les persones amb privilegis. Creiem que és urgent que a 
totes les cooperatives s'introdueixi la perspectiva antiracista i de privilegis. Això 
és important i cal fer una revisió constant d'aquests privilegis. Cal fugir aquests 
models. Una de les estratègies que utilitzem és les Sindirebel, les nines, per fer una 
donació a la caixa de resistència. Creiem en el model d‟intercooperació i intercanvi. 
Cal generar nous discursos des d'una perspectiva anticolonial i antiracista. 
 
Quico: En alguns casos en què l'administració ha impulsat la cooperativa, hi ha hagut 
un xoc. 
 
Wendy- La part política de les cooperatives és fonamental. També xoquem amb 
l'estructura de l'ESS. L'acompanyament és important. Ja hi ha prou migrants ara 
perquè puguin acompanyar aquestes cooperatives. Cal intentar encaixar un projecte 
pensat per altres caps. Si l'acompanyament és respectuós i truca a la porta cal, i 
veure com s'encaixa tot això a la lluita política. 
 
Juli- La guia és una aportació de coneixement i aporta valor. És important diferenciar 
necessitats, recursos i objectius. I de vegades això es barreja. Per mi la clau és quin 
és l'origen. Com encaixar les necessitats de les persones, de les de l'administració. 
No és el mateix necessitar diners, necessitar feina o necessitar estar ocupats. És una 
cosa que sembla, però no és el mateix. Al sector ens cal aquest paper de partenariat. 
En 25 anys he vist molts fracassos perquè s'han volgut relacionar coses diferents. 
Aquesta voluntat resultadista em posa molt nerviós perquè potser només acumulem 
patiment i fracassos. Els processos des de fora moltes vegades no funcionen. 
 
Jesús: Jo he trobat a faltar que l'administració impulsi les iniciatives, però després no 
continua amb l'activitat, ha de destinar una part de servei públic a aquestes  



      

 

 
cooperatives i l'administració n'ha de ser conscient. Perquè al final pots contribuir que 
el projecte s'ofega. L'administració pressiona de vegades l'equip tècnic perquè el 
projecte sigui viable. Les persones moltes vegades el que volen és una feina i ja. 
 
Amadou Tidiane: El projecte Alencop era complex, i fins i tot l'equip tècnic tenia 
dificultats per portar-ho tot. Ha costat molt perquè érem de 9 països diferents. Amb el 
temps vam aconseguir entendre'ns, al final hi havia una alarma, però ningú no n'era 
conscient. Hi havia una dimensió política per part de l'ajuntament que era difícil de 
gestionar. Hi va haver un moment que érem 30 persones amb els mateixos ingressos, 
que quan érem 15. El dolor era molt gran i al final no hi havia res, l'ajuntament es 
quedava amb les medalles. 
 
Àuria: És important que les licitacions públiques tinguin en compte les cooperatives 
xicotetes, han de reformular els circuits, l'administració precaritza. Li queden els 
monstres. Una segona proposta és que es faci formació antiracista a l'administració, 
volem el vot de confiança que nosaltres ens podem autogestionar. No pas per la 
quota de migració sinó per la qualitat dels nostres serveis. A nosaltres ens passa que 
molts cops ens demanen descomptes i creiem que es fa per part de cooperatives 
formada per persones blanques. 
 
Quico: Hem de saber diferenciar entre administració i acompanyants, com Labcoop, i 
no és així, aquí ho hem confós. Hem creat una figura com de coaching per poder 
parlar entre els 11. Creiem que el dia a dia és una cosa que hem de fer nosaltres. No 
en podem dependre per resoldre els nostres problemes. Fins a quin punt cal ser més 
privilegiats que una altra cooperativa? 
 
 
Kara- A l'inici vam tenir 5 persones a l'equip tècnic, ara en tenim 2. El nucli dur és el 
que s'ha format i capacitat, està format per les persones sòcies. Necessitem encara 
l'equip tècnic. 
 
Guernica: Crec que és important valorar tot això a partir del temps. Hi ha un factor 
temps que és molt important, i cal ser-ne conscient. 
 
Wendy- L'administració pública ha de donar suport amb consciència. 
A Mujeras Pa'lante, tenim aquesta experiència també dels moviments feministes 
blancs que no respecten els nostres serveis. 
 
Juli- Hem de saber dir que no. Hi ha un error de base en aquest model, on l'impuls ve 
de fora. Si funciona, és un miracle. Per mi és desvirtuar el que significa el model 
cooperativista, fer aquest tipus de cooperatives. Considero que el moviment 
cooperatiu s'ha d'estendre i enfortir incorporant aquestes cooperatives. La 
responsabilitat del moviment cooperatiu s'ha de posicionar aquí, hem de ser capaços 
de generar models d'acompanyament i d'enfortiment a dins, ficar-nos a dins per sortir 
i que volin sols. 
 
S'agraeix l'assistència de totes les persones que ens han acompanyat i s'anima a 
enviar a info@labcoop.coop aportacions, reflexions, debats en llegir els materials. 
 


