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1. INTRODUCCIÓ 
El Cercle de migracions i economia cooperativa es un 
dispositiu vincular a l´Ateneu Cooperatiu de Barcelona - 
Coòpolis, creat per oferir un acompanyament a mida als 
projectes econòmics de persones migrants a partir d'una 
perspectiva diferencial que té en compte les dificultats i 
necessitats d'aquest col.lectiu.  

El Cercle de migracions i les entitats que ho impulsem partim 
del reconeixement de la manca de diversitat d'origen dins les 
entitats de l´ESS, tal com va quedar evidenciat  a l´Informe del 
Mercat Social de 2019 on per primera vegada s'ha incorporat 
la quantificació de la presencia de persones migrades i 
racialitzades com  treballadores i socies treballadores, de les 
231 entitats que van participar  dels treballadors o sòcies 
treballadores tenen un 5,15% migrants i un 4,17% son 
racialitzades. 

Augmentar significativament la presència d'un sector de la 
societat que gairebé representa un 15,11% i 14,53% en l'àrea 
metropolitana (dades del Idescat https://www.idescat.cat/
pub/?id=aec&n=1041&lang=es)  i que mès a mès pateix 
situacions d'exclusió: la seva taxa d'atur es 10 punts més alta 
que la població autòctona, en el cas dels que tenen contracte 
la majoria son temporals i amb remuneracions més baixes és 
l'objectiu fonamental de les tasques proposades des del 
Cercle.  

2. DEFINICIÓ DEL CERCLE 
El Cercle de migracions i economia cooperativa és un 
dispositiu per a l´acompanyament de projectes econòmics 
amb els valors de l´ESS de persones migrants, que pretén a 
mès incloure l´antiracisme dins aquest valors i que l´ESS sigui 
eina per aconseguir drets.   

2.1. OBJECTIUS 
Per tal d'ampliar la presència de persones migrants i 
racialitzades dins el teixit de l´ESS tenim els següents 
objectius: 

1. Promoure els principis de l'economia social i solidària i el 
cooperativisme entre el col·lectiu de persones migrades i les 
seves organitzacions socials, per la qual cosa donem a terme 
diverses accions de formació i sensibilització destinat a la 
població migrada i les seves organitzacions per tal de donar a 
conèixer l’economia solidària i cooperativa. 

2. Fomentar la creació de cooperatives de persones migrades 
com forma col·lectiva de resolució de necessitats 
econòmiques, laborals, socials i culturals. 

3. Afavorir la perspectiva i pràctiques interculturals dins 
d'entitats locals del teixit social i solidari, especialment 
aquelles amb poca diversitat d'origen dins de les seves 
organitzacions. 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=1041&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=1041&lang=es
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4. Desconeixement en les entitades de la ESS de les vies de 
regularització de persones en situació irregular que permetin 
al teixit local jugar un paper actiu en la creació de llocs de 
treball orientats a augmentar la presència de persones 
d'origen divers en la seva composició 

2.2. ENTITATS QUE EL FORMEN 
El Cercle de migracions i economia cooperativa és un espai 
no mixte de persones migrants que ofereix tot el procés 
d'acompanyament en la creació i consolidació de projectes de 
persones migrants. D´aquest cercle fem part entitats mixtes 
en les quals les persones migrants estem presents en els 
espais de govern i de presa de decisions. 

En la convocatoria d'Ateneus cooperatius 2019-2020 les 
entitats agregades han estat: 

Associació Migració i ESS - MIGRESS 
L´Associació Migració i economia social i solidària MigrESS 
porta prop des del any 2016 incidint en el teixit de l´ESS per 
incloure la interculturalitat i l´antiracisme dins els seus valors, 
i proposant–la com a eina per resoldre les necessitats 
específiques de les persones migrants de manera solidària i 
cooperativa, oferint així un tercer camí alternatiu a la 
integració sociolaboral i a l’emprenedoria, únics enfocaments 
presents en les polítiques públiques fins ara. 

A l´any 2017 va realitzar amb el suport de la XES, l´estudi 
anomenat: “Una economia solidària per tothom? Persones 
migrades a l’ESS barcelonina: límits i potencialitats”, i amb el 
suport de Coòpolis van construir el document “Eines per sortir 
del laberint”, una ruta jurídica amb diferents vies per 
regularitzar una persona migrada, com pot ser mitjançant una 
oferta laboral en una organització de l’ESS. 

Dins de les activitats que ha realitzat es troben tallers de 
sensibilització vers persones migrants, per donar a conèixer 
els principis de l´ESS i oferir assessoria a les iniciatives que 
vulguin constituir-se en format associatiu o cooperatiu; 
sessions de sensibilització al teixit local de l´ESS en relació a 
la necessitat d'introduir una perspectiva intercultural i diversa, 
entre d'altres. 

L'Associació ha format part de l´Impuls Cooperatiu de Sants i 
ha portat la coordinació del Cercle de Economia cooperativa i 
Migracions de Coòpolis, i fa part de l'equip de suport 
cooperatiu.  

Col.lectivaT SCCL 
Col·lectivaT és una cooperativa sense ànim de lucre fundada 
l’any 2017 tot i treballar juntes activament des del 2016. 
Ofereix serveis de traducció de textos i audiovisuals, 
assessorament per recerques, i desenvolupa eines 
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informàtiques pròpies per dur a terme aquest serveis, per 
facilitar la comunicació entre cultures, convertint la 
tecnologia i la informació accessibles. A més de la seva 
activitat econòmica principal, Col·lectivaT participa en 
diferents organitzacions i activitats de la xarxa d’economia 
social i solidària de Catalunya amb l'objectiu de visibilitzar 
pràctiques cooperatives de les persones migrades, 
sensibilitzar el públic sobre les seves necessitats, i compartir 
experiències per tal d'oferir mecanismes i coneixements en 
afrontar les dificultats juntes entre la població migrant i 
diversa.  

Dins les activitats dutes a terme es troben ponències i 
moderacions en varies taules rodones i sessions formatives 
sobre cooperativisme i migracions, emprenedoria cooperativa 
migrant i diversa, dones migrades i cooperativistes; 
organitzades per MigrESS, Fundació Autoocupació, Cercle 
d’Economia Solidària i Migracions del Coòpolis, l’IEMED entre 
altres.  

En l’àmbit de recerca, ha col·laborat amb el CIEMEN en la 
preparació de l’informe sobre les violacions dels drets 
humans al territori kurd de Turquia (2017-2018) i també ha 
escrit articles al diari digital Nationalia, sobre els fenòmens 
socials i l’actualitat de Turquia. L’IEMed és una altra entitat 
catalana que vam col·laborar per la qual vam publicar un 
article acadèmic sobre el moviment feminista dels 80 a 
Turquia.  

Durant els darrers anys han dur a terme el projecte de recerca 
per recollir informació sobre les bones pràctiques de les 
entitats de l'ESS quant a la presència (entre altres aspectes) 
de persones migrants i el seu praxis antiracista, per al Cercle 
d'Economia Solidària i Migracions de Coòpolis així com hi 
col·laborem més activament en altres activitats seves, tant en 
les assemblees com diferents tasques de suport al Cercle. 

Col·lectivaT va començar al seu camí amb dues sòcies 
treballadores i en menys de dos anys ha duplicat la seva 
plantilla amb la incorporació de dues fundadores com a sòcia 
treballadora. Gràcies a això, cada cop més experiència i 
capacitat, guanya més agilitat per dur a terme diferents 
projectes i establir noves col·laboracions. 

t.i.c.t.a.c SCCL 
t.i.c.t.a.c es va constituir com a Associació a l'abril de 2017 i 
al febrer de 2019 gràcies al premi Micaela Chalmeta es va 
crear la Cooperativa de Treball Associat tictac, amb l'objectiu 
de constituir-se en un espai referent en temes d'Antiracisme, 
transfeminismo i decolonialidad a la ciutat de Barcelona i 
Catalunya. 

Abans de ser entitat agregada del Cercle havien participat de 
les formacions dictades pel Cercle de Migracions del Ateneu 
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cooperatiu Coòpolis la qual cosa va facilitar el camí en l'àmbit 
de la conformació i ens va acostar al moviment d'Economia 
Social i Solidària de la ciutat, permetent-nos no sols formar-
nos a nivell tècnic, sinó afermar amb altres projectes les 
bases per a l'articulació de lluites i aliances. 

Des de t.i.c.t.a.c s'ha promogut la producció i difusió dels 
coneixements generats en la col·lectivitat de persones 
migrants, racializadas i sexe-gènere dissident en diferents 
disciplines i àmbits relacionats amb la recerca i la formació, 
generant espais d'anàlisis i discussió cap a dins de la 
comunitat i cap a fora, involucrant a espais i col·lectius de la 
ciutat afins i aliadxs. 

Des de l'any 2019 ha començat a formar part activa de Cercle 
de Migracions i economia cooperativa del Ateneu Cooperatiu 
Coòpolis, encarregant-se de l´acompanyament jurídic i de la 
formació a escoles i instituts,. 

Al 2019 va rebre el premi 25N, contra les violències de gènere. 

2.3. RESUM D’ACTUACIONS DEL CERCLE 
El segon any de existencia del Cercle ha permés anant 
consolidant tant un equip com unes metodologies així com 
una base social i un reconeixement dins el moviment de les 

persones migrants a la ciutat, tornant-se un referente per 
l'acompanyament de les seves iniciatives i projectes 
economics.  

Sense dubte l´aparició de la pandemia ha exigit un canvi 
drastic al cronograma i al pla de treball proposat per aquesta 
edició de la convocatoria. El cercle i les seves entitats han 
patit també les conseqüències en quan al canvi de la 
modalitat de les jornades laborals (de presencial a virtual), 
reducció de jornades així com els ERTOS que les companyes 
de tictac, una de les entitats del cercle van haver de sol.licitar 
i que no va .  

De cara a la nova situació, ràpidament el Cercle va incloure, 
tant com l´Ateneu, van adequar les nostres actuacions per 
donar resposta a les necessitats dels projectes de cara a la 
pandèmia així com a les restriccions per el seu control. 

2.4. INDICADORS GENERALS 
Durant l'edició 2019-2020 de la convocatòria d´Ateneus 
Cooperatius el Cercle va tenir 368 persones participants amb l
´inserció laboral de 7 persones (fins a octubre de 2020) i es 
van donar a terme 23 activitats formativas. Les hores d
´acompanyament total va ser de 415 hores per un total de 19 
projectes acompanyats. 
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En aquesta edició de la subvenció tant el Cercle com l´Ateneu 
va incloure dins l´informació de les persones participants 
també la possibilitat de tenir com a document d'identificació 
el passaport, la qual cosa permet que persones que no es 
troben en situació administrativa irregular, col.lectiu al qual 
volem adreçar-nos especialment per la seva situació de 
vulnerabilitat, i que puguin apropar-se a l´ESS com una eina 
per respondre a la seves necessitats.

Durant el confinament el Cercle va contactar amb xxxx 
iniciatives econòmiques per identificar les seves necessitats, 
la qual cosa va permetre resoldre situacions des de manca de 
tarjeta sanitaria, assessoraments en estrangeria, fins a altres 
que van propiciar el disseny de formacions específiques (per 
exemple en marketing digital i fons de finançament).

Les activitats del Cercle han estat enfocades a les 
necessitats identificades dels projectes que acompanya així 
com a respondre a les exigències de projectes en fase de 
consolidació, lo qual evidencia el creixement de les iniciatives 
econòmiques de persones migrants i també que la presència 
de persones migrants dins el teixit d´ESS comença a creixer.

  

3. EIXOS 

EIX A: DIAGNOSI I MAPEIG 

Introducció 
Dins aquest eix, a mès de l´identificació de iniciatives 
econòmiques de persones migrants que estaban donant 
resposta a les necessitats del COVID durant el periodo de 
confinament, també es va participar dins divers àmbits d
´interlocució política per visibilitzar no tan sol les propostes 
del Cercle sino la necessitat d´incloure una perspectiva 
intercultural i antiracista en els principis de l´ESS. Entenem 
que aquest procés serà permanent en les actuacions del 
Cercle y que l´augment d´iniciatives amb el format cooperatiu 
de persones migrants així com els resultats de les tasques 
del Cercle evidencien aquesta eina especifica.  
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a.1. Pràctiques transformadores en temps de 
confinament  

L'aparició de la pandemia del COVID i la situació del projectes 
economics migrants va propiciar un canvi en l´enfocament d
´aquest indicador, per donar-li visibilitat a iniciatives que 
estaven donant resposta a la situació de crisis donada per la 
nova situació, que va implicar fins i tot canvis i adaptacions 
en els seus serveis. Les entrevistes realitzades van fer-se 
online i es van penjar a la web de Coòpolis.Així aquí s'han fet 
les entrevistes relacionades a continuació.  

A més durant aquesta convocatòria es van publicar les 
memòries del recull de bones pràctiques de l'anterior 
convocatòria i per les restriccions donades per les mesures 
de control, no més s'ha pogut fer una petita presentació dins 
el Postgrau d'Economia social i solidària (6 de juliol de 2020), 
s'havien previst dos escenaris per la presentació publica 
d'aquest recull: el 23 de març a la Lleialtat Santsenca i 
després a la II Edició de la Fira d'Economia migrant solidària i 
diversa (encara sense data).  

a.2. Participació a altres esdeveniments 
i publicacions 

1. Participació a la discussió sobre 
migracions a la Estratègia 2030/ Ajuntament 
de Barcelona (27.01.2020) 

El Cercle de migracions va participar a la sessió de “Debat i 
reflexió sessió específica entitats migracions” aportant la 
seva experticia i propostes en els tres eixos de treball 
proposats: 

- Sectors estratègics, tenim en compte que d'una banda 
moltes de les persones migrades treballen en sectors 

Bona pràctica Iniciativa Àmbit de la 
pràctica

Territori

Xarxa de 
dones 
cosidores

Tèxtil Nou Barris

Abarka 
Càtering

Alimentació Barcelona

Diomcoop Tèxtil Barcelona

Suport MuTu: 
programari 
d’accessibilitat 
lingüística

Col·lectivat Lingüística, 
tecnologia

Barcelona
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molt precaritzats però també que moltes iniciatives d
´ESS existeixen en aquest àmbits. Dins els àmbits 
estratègics es troben les cures i el sector serveis.   

- Principals palanques que impulsaran l’Estratègia 

- Reptes transversals que hauran de creuar tota 
l’Estratègia 

Dins les aportacions fetes en aquesta sessió es troben: 

● Promocionar l’ESS com una via més d’integració 
personal i laboral de les persones migrades en el país, 
com a complement a l’emprenedoria tradicional i la 
inserció laboral. 

● Ampliar el concepte de l ’ESS a iniciat ives 
comunitàries: visualitzar experiències existents 
basades en intercanvis no monetaris, xarxes informals 
d’intercanvi... i aprendre d’aquestes pràctiques. 

● Fer una comunicació adaptada als diferents 
col·lectius, utilitzant conceptes més propers. Per 
exemple l’ESS en altres països és coneguda com a 
Economia desde abajo, Economia comunitària 

● Incorporar la diversitat d’origen en el missatge, 
l’idioma... per exemple: Fomentar que l’emissor del 
missatge sigui una persona migrada, utilitzar llengües 

no oficials de l’estat espanyol per comunicar-se amb 
les persones migrades. 

● Fer visibles les pràctiques d’estalvi o d’intercanvi que 
ja estan portant a terme les persones migrades o 
d’origen divers. 

● Promoure estudis de l’ESS, amb un èmfasis especial 
cap els col·lectius minoritaris. 

● Oferir formacions d’ESS per a les persones migrades / 
d’origen divers per facilitar que coneguin les 
possibilitats i potencialitats. 

● Posar a disposició dels col·lectius de migrades espais 
de l’ajuntament com a obradors per  poder 
desenvolupar alguns oficis, com ara cuina, fusters, 
bijuteria... 

● Capacitar a tot el personal de l’Ajuntament que atén a 
persones migrades sobre les possibilitats que ofereix 
l’ESS a aquest col·lectiu.  

● Fomentar, en la mesura del possible, la participació 
d’iniciatives i projectes de l’ESS amb estructures no 
formalitzades, és a dir sense forma jurídica. 

● Identificar les iniciatives (crear un directori) dels 
projectes de l’ESS que hi ha en cada un dels barris i 
districtes de la ciutat de Barcelona. Posar èmfasi en 
detectar les fortaleses de cada un dels projectes. 
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● Impulsar la co-gestió de projectes i serveis entre 
l’Ajuntament i les entitats de persones migrades. 
Sense aquesta cogestió perdem l’expertesa que poden 
aportar les persones que han utilitzat aquest servei o 
programes en el passat. 

● Explorar nous espais de participació i construcció 
comunitària: Implementar mecanismes de participació 
que no són els que actualment s’estan utilitzant, 
potser la bretxa digital no facilita aquesta participació. 
Per exemple la plataforma Decidim esta enfocada a un 
perfil de persones concretes. En els països d’origen hi 
ha mecanismes de participació que ja funcionen i que 
poden ser replicats a la ciutat. 

● L’assessorament de l’ESS entre les persones migrades 
hauria de ser realitzar per persones amb les mateixes 
experiències. A l’hora de realitzar l’assessorament les 
persones migrades poden mostrar més empatia, 
conèixer més la situació personal de l’altre persona i 
evitar algunes actituds de certa superioritat. 

● En els concursos/licitacions/concerts per gaudir del 
patrimoni ciutadà atorgar diferents puntuacions 
(beneficioses) per aquelles activitats que son dirigides 
o gestionades per persones migrades o d’origen 
divers. 

● Garantir que las organitzacions de l’ESS de persones 
migrades o d’origen divers formen parts del òrgans de 
governança dels diferents espais. 

2. Participació a la Comissió Permanent de la 
XES (29.01, 19.03 i 11.03) 
La Comissió permanent de la XES es un espai d´articulació 
política per l´enfortiment de la Xarxa. Des del Cercle de 
migracions s´ha estat intentant fer part d'aquest espai, però 
recentment s'ha fet l´aclariment que no es tractaria d'una 
comissió de l'estructura de la XES si no més bé un espai 
independent que pot participar amb veu i vot en les seves 
deliberacions.  

La situació de pandèmia ha dificultat participar de manera 
regular, tant a la permanent com a la Comissió de Mesures 
socials, creada per donar resposta a l'emergència del 
COVID19. 

La participació en aquest espai va veure afectada per la 
situació de COVID19 que va impactar en quan a les persones 
amb disponibilitat per atendre les reunions de la permanent, 
la qual cosa encara està pendent de resoldre dins l'equip del 
Cercle. Es proposa que aquesta tasca més de nivel polític- 
representatiu, pugui ser asumida de manera rotativa per les 
entitats.   
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3. Trobada amb la Federació de 
Cooperatives de Treball per a la creació 
d'una comissió específica de cooperatives de 
persones migrades i la inclusió d'una 
perspectiva intercultural. (19.02.2020) 
Trobada amb la Federació de Cooperatives de Treball per a la 
creació d'una comissió específica de cooperatives de 
persones migrades i la inclusió d'una perspectiva 
intercultural.  

Aquesta trobada va ser el resultat d'un procés d'intercanvi 
amb el Consell rector de la Federació en quan a la necessitat 
d´incloure un espai específic dins la seva estructura per tal de 
donar cabuda a les múltiples iniciatives que es venen 
acompanyant des del Cercle de migracions, així com d'altres 
que han anat sorgint a tot el territori. 

Finalment, el Consell Rector va decidir impulsar la creació 
d'aquesta comissió, i la primera reunió d'aquest òrgan es va 
realitzar el 3 de novembre de 2020.  

4. Participació a la Comissió Mesures 
Urgents aportacions document XES 
(01.04.2020) 

La crisi socioeconòmica causada per la COVID-19 està posant 
de manifest la incapacitat del sistema capitalista per sostenir 
les condicions de vida en moments d’emergència social i a la 
XES creiem que és el moment de passar a l’ofensiva i situar-
nos com a peça clau per a la construcció d’un model 
econòmic que posi la vida al centre. 

Per aquest motiu presentem la XES va presentar el Pla 
d’Acció de l’ESS per a les Administracions Públiques (https://
xes.cat/wp-content/uploads/2020/09/Pla -Accio -ESS-
Administracions-Publiques.pdf), una proposta amb mesures 
concretes dirigides en una primera etapa a Administracions 
Públiques i pròximament a iniciatives de l’ESS i a la 
ciutadania. En aquesta primera fase, s’inclouen mesures per 
fer front a les dificultats per a l’ESS que presenta a curt 
termini la crisi de la Covid-19 i mesures per blindar la política 
pública de suport a l’ESS i crear mecanismes per situar-la a la 
base d’una nova matriz productiva a mitjà termini. 

Des del Cercle de migracions vam participar amb aportacions 
en quant a mesures específiques a les persones migrants, 
especialment a les que es troben en situació administrativa 
irregular i les que treballen en els sectors precaritzats, tals 
com les cures.  

https://xes.cat/wp-content/uploads/2020/09/Pla-Accio-ESS-Administracions-Publiques.pdf
https://xes.cat/wp-content/uploads/2020/09/Pla-Accio-ESS-Administracions-Publiques.pdf
https://xes.cat/wp-content/uploads/2020/09/Pla-Accio-ESS-Administracions-Publiques.pdf
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5. Participació al Jurat premis Micaela 
Chalmeta. Avaluació col.lectiva de 
candidatures (22.05.2020) 

Des del moment de la creació del Cercle de migracions i 
producte dels debats en quan a la necessitat d´incorporar un 
perspectiva intercultural i tenir en compte els projectes 
d'economia social i solidària empreses per persones d'origen 
divers, el Cercle va proposar incloure uns indicadors dins la 
convocatòria dels premis, en aquesta edició, el Cercle va tenir 
una persona delegada com a representant i la qualificació va 
ser col·lectiva i comptar amb la participació de totes les 
entitats agregades del Cercle.  

En aquesta edició els tres projectes guanyadors així com les 
mencions especials van ser atorgades a projectes amb 
diversitat d'origen la qual cosa vol dir que una economia 
solidària antiracista i diversa avança en la seva consolidació.  

6. Participació al Debat: “Mujeres, migración 
y el derecho a decidir tu mundo 
laboral” (22.09.2020).  

Participació al debat al voltant del documental "Cuidando 
entre tierras" organitzada per la FICAT, amb la participació de 
Rocío Echevarria (Sindillar), Camila Esguerra (investigadora), 
Carmen Juárez (Asociación de Mujeres Migrantes y Diversas), 
Gaby Poblet (investigadora), Meritxell Rigot (periodista) i 
Tariana Salazar pel Circle de migracions, van realitzar aquest 
debat. 

Des del Cercle de migracions es van aportar les propostes 
que es venen construint i com l´ESS pot aportar a la creació 
de llocs de feina per a dones migrants fora del mercat laboral 
segregat. També es van compartir les dificultats en quan a 
aquesta via així com les experiències que des del Cercle s
´han acompanyat. 

La sessió es va realitzar al canal de youtube del FICAT i es 
troba penjat al link https://www.youtube.com/watch?
v=8kmDKNW0jlw&t=58s. 

7. Participació a l'activitat webinar dins la 
programació del FSMET: “Emprendimientos 
de Economía Solidaria para inmigrantes”. 
(29.10.2020) 
Aquesta activitat s'inscriu dins la realització del FSMET, 
organitza INMI que es una plataforma d'innovació social que 
connecta a persones migrants amb serveis i recursos 
rellevants per a la seva integració a Espanya. 

https://www.youtube.com/watch?v=8kmDKNW0jlw&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=8kmDKNW0jlw&t=58s
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D´aquest panel, a mes del Cercle de migracions participa l’Ana 
Urzua de Cooperación Santa Ana, California, (https://
www.cooperacionsantaana.org) 

La nostra participació va permetre presentar els eixos 
generals de la feina que fent, el plantejaments que han fet 
sorgir aquest espai específic d´acompanyament, així com el 
reptes que té l´ESS de tornar-se en eina de resolució de les 
necessitats de les persones migrants.  

Aquí el vídeo d´aquesta activitat https://www.youtube.com/
watch?v=2lQfb7YiqJg 

a.3. Publicacions pròpies 
1. Elaboració de la guía de Recursos per a persones migrants 
en relació amb la emergencia sanitaria COVID19 

A partir de les necessitats identificades dels projectes 
econòmics de persones migrants amb les trucades i correus 
electrònics fets, arran de la Pandemia del COVID19, es va 
desenvolupar aquesta guia que conté: 

1. Recomanacions pel COVI19 en varis idiomes  

2. Informacions generals en quan a: 

a. Targeta sanitària 

b. Empadronament, 

c. Plataformes de suport davant urgències d'habitatge 

d. Tràmits d'estrangeria  

e. Assistència jurídica gratuïta estrangeria i protecció 
internacional 

f. Assessorament en drets laborals 

g. Informació sobre serveis d´assessorament jurídic gratuït  

g. Informació sobre atenció violència masclista 

h. Informació suport emocional joves i adolescents 

i. Recull d'informació sobre iniciatives solidaries.  

La guia es va difondre a la pàgina web de Coòpolis i es va 
distribuir per mail. També es va traduir al castellà. (https://
b c n . c o o p / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 4 /
GUIA_covid_migrants_cat.pdf) 
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EIX B: CREACIÓ DE COOPERATIVES 

En aquest eix les tasques del Cercle de Migracions han estat 
orientades a donar resposta a les necessitats identificades en 
quant a informació per als projectes econòmics de persones 
d'origen divers, especialment en tot el procés de trucades i 
entrevistes online a 43 projectes de la ciutat. També es van 
fer dins aquest eix l'acompanyament a 9 projectes en 
diferents nivells de consolidació: 8 de nova creació i 3 en fase 
de consolidació, un d´elles amb una alta complexitat 
(Alencop) que s'ha declarat en fallida i s´ha definit la seva 
liquidació. La dedicació total ha estat de 250 hores, 
aconseguint l'acompanyament de la creació de  2 noves SCL
´s dins aquesta convocatòria.  

Les formaciones especifiques i clausules a mida van comptar 
amb la participació de 51 persones. 

b.1. Accions per a la creació de 
diferents classes de cooperatives 

Formació: “Del YO al NOSOTROS: La 
economía social y solidaria como 
herramienta para resolver necesidades 
colectivas” (07.05.2020) 
Formació demanada pel Servei Solidari per a persones 
migrants autònomes que ja tenen la seva activitat però estan 
interessats en començar a organitzar-se al voltant de figures 
cooperatives de serveis per poder col.lectivitzar despeses. 

Es va fer èmfasi en les cooperatives de serveis, donat que 
moltes de les persones participants son actualment 
autònomes. 

Aquesta acció fa part de les activitats que es coordinen amb 
el Servei Solidari, entitat que actualment atent persones en 
situació d'exclusió social, moltes de les quals son migrants, 
però que no ofereix acompanyament a projectes d
´emprenedoria col·lectiva.   
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2. Formació: "La economía social y solidaria: 
una alternativa para resolver las necesidades 
de las personas migrantes" (12.05.2020) 
Activitat coordinada amb l'àrea de formació de la Fundació 
Servei Solidari adreçada a persones ateses per aquesta 
entitat, la majoria migrants, interessades en conèixer la 
fórmula cooperativa com a opció per a desenvolupar les 
seves activitats econòmiques. El Servei Solidari ofereix un 
servei d'acompanyament a persones emprenedores, i ens han 
demanat poder oferir acompanyament a projectes col·lectius, 
i aquest és el sentit d'aquesta formació.  

Es van presentar les línies de treball del cercle així com el 
perfil de l'acompanyament que se esta fent des del Cercle. 

Aquesta activitat s'inscriu dins les accions que se coordinen 
amb la Fundació Servei Solidari. 

b.1.a. Itinerari d’acompanyaments a 
projectes de nova creació  

1. Abarka Catering (projecte de nova 
creació) 

Abarka Càtering es un projecte d’emprenedoria social de 
l’Associació Dunia Kato,que busca transmetre les cultures de 
les ètnies de l’Àfrica Occidental, a través de la gastronomia, 
amb l’objectiu de trencar estereotips i donar una imatge 
positiva del continent, mitjançant la inserció laboral de 
persones migrades en risc d'exclusió social. Tot això amb la 
visió de conviure en una societat més inclusiva, diversa i 
intercultural.Des d'un inici Abarka càtering va néixer per donar 
suport econòmic a Dunia Kato.Actualment, la intenció és la 
mateixa, però es vol diferenciar el que són els projectes de 
cooperació de l'associació amb l'activitat purament 
econòmica i per aquest motiu estem en fase de constitució 
de la cooperativa Abarka, on Dunia Kato passaria a ser socia 
de la nova cooperativa.El servei de càtering seria l'activitat 
principal de la cooperativa Abarka, encara que es 
desenvolupar en altres tasques relacionades, com activitats 
de formació, consultoria de projectes, entre d'altres, amb la 
finalitat de promoure l'autoocupació dintre dels col·lectius 
més vulnerables, tal i com ho han fet els promotors d'aquest 
projecte. 
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Aquest projecte és un dels guanyadors dels Premis Micaela 
Chalmeta. Durant aquesta edició es va fer tot el 
acompanyament en la definició del projecte (estatuts socials, 
Pla de viabilitat i acompanyament en la sol.licitud de l´atur 
dels dos socis fundadors, la qual no es farà efectiva fins al 
novembre, rao per la qual no es va poder fer el trámit de 
notaria per la signatura de les escriptures i la corresponen 
inscripcio al registre.  

2. Radial Radiant (projecte de nova 
creació) 

Projecte de cooperativa de treball sense ànim de lucre que 
presta serveis de creació artística, a través de l'elaboració de 
treball editorial amb altres artistes, diferents encàrrecs 
professionals artístics i la generació de tallers grupals 
dinamitzats per treballar la crítica artística i educativa. 

Amb les seves activitats, volen fomentar una dimensió social 
i comunitària en el sector artístic-cultural local. A més, 
apliquen metodologies de grup com a estudi preliminar dels 
llibres d'art, prèviament al disseny. Aquesta recerca respon a 
la necessitat de formular enfocaments crítics i futurs 
possibles dins del context del disseny actual. 

Les persones que impulsem aquesta cooperativa han 
treballant com a autònomes i la cooperativa té per objectiu 

oferir a mès de productes de disseny i tallers, i altres serveis, 
sinó també projectes culturals connectats amb una 
comunitat o dirigits a crear comunitat. 

Durant aquesta edició de la convocatoria es va fer tant 
l’acollida com el acompanyament en el procés de definició del 
projecte. 

3. Huitaca (projecte de nova creació) 
Aquest projecte és impulsat per dones immigrants que volen 
construir un espai des d´on oferir serveis professionals i 
desenvolupar accions de cooperació amb els seus països 
d'origen. El projecte de cooperativa está en una fase molt 
embrionari. Les possibles socies fundadores van participar 
als tallers cooperatius. El projecte està actualment en 
standby 

4. Teixint Cooperativa. (projecte de nova 
creació) 

Projecte de cooperativa de treball associat que vol oferir 
serveis d'atenció i cura a les persones a partir de teràpies 
dirigides a persones diagnosticades amb malalties cròniques. 

Es tracta d'un equip de terapeutes que ofereixen els seus 
serveis a cooperatives i associacions, com a gestors de les 
cures. 



P.
 1

6
M

EM
Ò

RI
A 

20
19

-2
02

0 
| C

ER
CL

E 
M

IG
RA

CI
O

N
S 

(C
O

Ò
PO

LI
S)

 

El projecte va rebre primera acollida i les persones impulsores 
van participar als tallers cooperatius. 

5. Afrikanamente (projecte de nova 
creació) 

El projecte s'enfoca en la venda de teles africanes de tota 
mena d'estampats per a tot el públic, però principalment als 
amants dels dissenys de la roba africana. 

Es proposa l'establiment d'una botiga física (ara tenen botiga 
online) de productes africans: teles, polseres, collarets fets 
amb suro reciclat, roba amb jeans reciclats, patchword, 
quaderns folrats amb tela, bosses, accessoris, davantals, 
sabates, xancletes, sandàlies, vestits de noces, carteres i 
altres accessoris . Es busca satisfer les necessitats del públic 
oferint peces de màxima qualitat, preus assequibles amb 
dissenys alternatius amb matèries primeres saludables, eco, 
fusionant sempre peces usades amb un toc de pell per a 
donar nova vida a coses tirant el nostre granet de sorra a 
aquest nivell de contaminació extrema al qual s'està 
sometent al planeta. 

Un accident al local on es feia la producció i es guardaven les 
matèries primeres van posar en perill la seva permanencia. El 
projecte va quedar en fase d´acolliment i actualmente es 
troba en standby.  

6. La Raiz, Bar just i solidari  (projecte de 
nova creació) 

L´objectiu és reivindicar el bar com a espai de trobada, 
conversa i inclusió dels barris. La finalitat de la cooperativa 
es posar en marxa un model de sostenibilitat de bar siguin els 
valors de l'economia social i solidària, comptant amb 
proveïdors de proximitat o economies alternatives, forja 
l'exercici col·laboratiu facilitant el bar per a esdeveniments 
d'entitats socials, cultural i educatives, aconseguir l'equilibri 
econòmic i lliurar preus justos i generar polítiques d'inclusió 
social en els equips de treball. 

S'ha fet el procés d´acollida, acompanyament en la 
constitució i durant el mes d'octubre s'ha acompanyant al 
projecte en els tràmits de constitució de la cooperativa. El dia 
06/10/2020 van anar a notari, actualment estan pendent de la 
seva inscripció al Registre de Cooperatives on ja s´ha fet el 
tràmit.  

7. CreadonESS (projecte de nova 
creació) 

Creadoness és un projecte conjunt amb l'Associació La 
Cinquena Pota, que fomenta l'autoocupació i l'emprenedoria 
tèxtil, com a noves oportunitats laborals i socials per a dones 
en risc d'exclusió, en un marc de intercooperació, basat en els 
valors de l'Economia Social i Solidària. El seu nom sintetitza 
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els pilars que guien el projecte, Emprenedoria, Apoderament i 
Economia Social i Solidària, d'aquesta dona que comença a 
protagonitzar la seva pròpia història convertint-se en referent 
de la seva vida, la de les seves companyes i , en aquest cas 
comunitari. Es treballa des de la arteterápia, el teatre de les 
oprimides, la formació en costura i la teoria empresarial. 

El projecte va ser acollit i ara es troba posant en marxa la 
seva pàgina web. El procés per la creació de la cooperativa de 
treball associat es troba en standby. 

8. CiCra, justicia ambiental. Cooperativa 
de investigación crítica y aplicada 
para la justicia ambiental. (projecte de 
nova creació) 

Aquesta cooperativa té per objectius: 

- Contribuir al diagnòstic i explicació dels actuals problemes 
socioambientales. 

- Examinar críticament les interaccions de les diferents 
branques del Dret amb aquests problemes a fi d'entendre com 
e l Dret contr ibueix sov int a reprodui r aquestes 
problemàtiques. 

- Identificar els potencials i límits del Dret per a oferir 
solucions als problemes associats a la crisi ambiental. 

- E x p l o r a r i p o s a r e n p r à c t i c a d i f e r e n t s u s o s 
contrahegemonics del Dret per a lluitar contra la injusticia 
ambiental. 

- Contribuir al disseny i implementació d'eines jurídiques i 
pràctiques socials innovadores per a vehicular processos de 
transformació social, política i econòmica concordes als 
principis i valors de l'Economia Social, Solidària i Ambiental 
(ESSA). 

- Acompanyar a persones, col·lectius, organitzacions socials, 
administracions públiques i altres actors en la defensa dels 
drets i el compliment i millora de les normes ambientals. 

- Formar/ oferir formacions la ciutadania sobre les causes i 
conseqüències de la crisi ambiental. 

- Acompanyar processos de construcció col·lectiva de 
pensament crític i cultura dels drets orientada a la justícia 
ambiental. 

- Teixir xarxes de solidaritat internacional i intercanvi de 
sabers entre realitats del nord i el sud global per a fer front a 
la injusticia ambiental. 

- Articular diferents formes de suport a les i els joves 
investigadors de l'àmbit de treball de la cooperativa a fi 
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d’esmorteir les actuals condicions de precarietat laboral en 
les quals es troben. 

Es va fet tot el procés d´acollida i definició del projecte. 
Durant el mes d'octubre es fa acompanyament a les gestions 
per a la seva constitució com a cooperativa, a principis del 
novembre es porta la documentació al Registre de 
cooperatives. 

b.1.c. Càpsules col·lectives 

1. Kantina Migrant 
Aquesta projecte va ser acompanyant en el procés de creació 
de la seva Associació. Es va realitzar una sessió col·lectiva 
que va incloure el trànsit d'associació a cooperativa. La 
Kantina Migrant actualment fa part del procés que gestionarà 
la Cantina de Can Batlló, i com a associació es troben en 
procés de definició intern sobre el pas cap a una cooperativa. 

2. Associació Mon Banyoles 
Trobada i assessoria entre Mon Banyoles i el Cercle de 
migracions amb la finalitat de definir diagnòstic, viabilitat i 
sensibilització cap a la constitució d'una cooperativa que 
impulsi a l'enfortiment de l'Economia Social i Solidària 
inclusiva. Aquesta associació va participar l'any passat en la I 
Fira d'economia solidària migrant i diversa i a partir d'allí s'ha 

establert un procés d'acompanyament a la distància. 
Actualment es troben en procés de constitució d'una 
cooperativa i pròximes a l'obertura d'un restaurant. 

b.2. Tallers de sensibilització i 
dinamització 

1. Sessió colectiva de formació: Introducció 
al cooperativisme amb perspectiva 
intercultural (20.01.2020) 
Es va realitzar una sessió formativa dirigida a educadors 
socials que treballen amb joves tutelats i extutelats, 
presentant alternatives des de l'activitat cooperativa per al 
desenvolupament dels projectes vitals d´aquests joves. Es 
van resoldre dubtes sobre aquest tema i com a resultat de la 
sessió es van facilitar contactes en el territori (Tarragona) i es 
contempla la possibilitat d'accions complementàries en el 
futur. 

2. Formació: Com podem accedir a l'Ingrés 
Mínim Vital? 
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L'ingrés mínim vital és una ajuda econòmica destinada a 
aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 
En la formació veurem els requisits, el procediment per a 
demanar-lo i intentarem resoldre els dubtes que puguin anar 
sorgint. Accion realitzada amb la participació com a 
formadors dels companys de la Red Jurídica Antiracista. 

b.2.a. Accions destinades a fomentar la 
relació entre cooperatives 

Diagnòstic de mancances i oportunitats 

Recerca Diagnosi adaptada necessitats projectes persones 
migrades /Accions COVID19 (2020-05-01) 

Les persones migrants són especialment vulnerables a crisis 
com la ocorreguda a causa del COVID19, tal com ha estat 
evidenciat i denunciat per les prop de mil entitats que a nivell 
estatal fan part de la campanya #RegularizacionYa, que 
denuncia el racisme institucional que vulnera els drets de les 
persones migrants i com en aquesta crisis sanitària estan 
quedant fora de qualsevol atenció i en situació de 
vulnerabilitat de tots els seus drets. 

Els projectes econòmics de les persones migrants han sofert 
amb major rigor les conseqüències de la pandèmia, tal com 

va quedar constatat en les 42 entrevistes realitzades pel 
Cercle de Migracions - Coòpolis, projectes entre els quals es 
troben associacions i cooperatives, i d´altres (la majoria) 
sense cap forma jurídica. Aquests projectes fan part de la 
xarxa de projectes amb els que el Cercle té relació i que o bé 
participen de les seves accions formatives, de la Fira 
d'economia solidària, migrant i diversa; o que han estat 
acompanyades per l'àrea de suport del Cercle /Ateneu.  

Dins de les necessitats identificades es troben algunes 
relacionades amb necessitats bàsiques, incloses les vitals; 
unes altres en relació amb estrangeria i dubtes sobre les 
conseqüències de la pandèmia; i altres en relació a 
l'adaptació dels propis projectes. 

Es van contactar 42 projectes i a partir de les necessitats 
identificades es van realitzar les següents accions: 

- Enfortiment d´iniciatives de persones migrants que estaven 
donant resposta a la crisis sanitària, entre les quals es troba 
la "Red de cuidados antiracistas", mitjançant la difusió de la 
campanya de recaptació d'aliments i de diners. Està acció va 
permetre poder derivar persones pertanyents a projectes 
econòmics que es van quedar directament sense ingressos 
econòmics, i que donada la precarietat laboral i en molts 
casos, la irregularitat administrativa, quedaven per fora dels 
circuits d'atenció de l'administració pública. 
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- Publicació d'una guia de recursos per a persones migrants 
en relació amb l'emergència sanitària del COVID19. 

- Identificació i difusió d'iniciatives transformadores 
protagonitzades per persones migrants, que buscaven donar 
resposta a la crisi sanitària. 

Entre les necessitats específiques dels projectes es troben: a) 
Instruments per a la gestió interna dels projectes; b) Opcions 
per a la cerca de fons de finançament; c) Adquisició de 
coneixements per a poder fer comercialització i màrqueting 
onl ine; d) Assessorament en aspectes laborals , 
cooperativisme, etc. 

Els projectes que van identificar necessitats que ja poden ser 
satisfetes en formacions/ assessories programades es van 
derivar, fent ús de l'oferta formativa del Ateneu, de la XAC i de 
Barcelona Activa. 

Es va preparar una formació que es va oferir a partir de 
setembre en relació a aspectes financers i de gestió, està 
formació es va realitzar en coordinació amb CoopHalal. 

Altres necessitats, com a suport i assessoria tècnica o 
jurídica puntuals, van ser resoltes directament per les entitats 
del Cercle. 

Les accions futures i el propi pla de treball del Cercle, hauran 
d'atendre al fet que les febleses identificades i que posen en 

perill la pervivencia d'aquestes iniciatives de l'economia 
social i solidària, puguin començar a ser superades. 

b.2.b. Sessions d'acompanyament a 
empreses i entitats participants en la 
primera fase de consolidació del 
projecte 

1. Alencop (acompanyament en la 
consolidació) 

Alencop es troba en un procés de liquidació i ha demanat al 
Cercle Migracions per acompanyar a les sòcies amb aquest 
procés i veure si hi ha una possibilitat de continuïtat. 

Des del mes d'abril el Cercle ha fet acompanyament al sòcies 
treballadors, que es troben sense ingressos des de mitjans 
del desembre de 2019, i als qui el confinament pel COVID19 
es va agafar en una situació de vulnerabilitat, sin tan sols 
poder accedir al mínimo vital. Així des del Cercle es va fer de 
pont amb la Red de Cuidados Antiracistas y a la Xarxa de 
Suport Mutuo de Sant Andreu que van permetre resoldre l
´urgencia alimentaria. La Ciutat Invisible va ser un punt fix de 
recollida d'aliments i els socies semanalment van poder rebre 
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suport alimentari. L´Associació Migress va servir de pont amb 
Coop57 per facilitar el pagament dels recursos provinents del 
Fons de Contingencia per entitats de l´ESS així com per rebre 
els recursos de la campanya de la Caja de Resistencia 
Alencop En pie, resiste.   

A més de resoldre aquestes necessitats, el Cercle va fer part 
d'una comissió de seguiment per atendre altres situacions del 
socis tals com el pagament de sous endarrerits, el canvi de 
les targetes d´estrangeria (d'autònoms a treballadors per 
compte aliena), així com la resta d'activitats i tràmits pel 
tancament de la cooperativa (incloent tancament comptable). 
Fins ara aquestes trobades son almenys un cop a la setmana. 
Es manté també la relació directa amb els socis treballadors.  

2. Top Manta 
L'objecte social d'aquesta societat cooperativa és l’impuls 
d’un projecte d’autocupació de persones que han viscut un 
procés migratori mitjançant la prestació de serveis i 
producció i comercialització de productes apostant per una 
economia popular i autogestionària.  

Des de la nostra cooperativa també apostem pel drets de les 
persones migrades a un treball digne així com a la 
regularització administrativa de la seva situació legal.  

Amb aquesta finalitat, la cooperativa realitzarà les següents 
activitats :  

    * Estampació i venda de roba, així com altres productes i 
accessoris  

    * Serveis de costura  

    * Serveis de manteniment, vigilància i trasllats  

    * Serveis de promoció d’esdeveniments diversos entorn la 
cultura africana  

    * Serveis d'aprenentatge, traducció i interpretació de 
llengües  

    * Serveis de càtering  

    * Serveis de Formació especialitzada i xerrades adreçada a 
entitats, col·lectius, escoles i instituts i administració pública: 
Formació en antiracisme, formació en drets de les persones 
migrants i formació i exploració en socio-interculturalitat i 
migracions. 

Amb aquesta cooperativa, que també va ser acompanyada en 
tot el procés de constitució, es van fer gestions de respondre 
diferents requeriments que van arribar de del Registre de 
Cooperatives. S'ha treballat en la definició del Pla de 
Viabilitat, organització interna i acompanyament a processos 
de regularització de persones en situació irregular. 
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3. Rizoma 
Aquesta es una cooperativa de treball dins del sector 
jardineria/arboricultura, format per dones que portem temps 
en el sector, però en situació laboral precària. Volent també 
sortir d'una situació de discriminació laboral per ser dones en 
un sector molt masculinitzado. També ofereix un espai per a 
altres dones que comparteixen necessitats i ganes 
d'organitzar-se de manera horitzontal. 

A banda del treball de jardineria i arboricultura ofereixen 
cursos i tallers relacionats amb el que fan a la cooperativa: 
reconeixement de plantes i arbres per a escoles , tallers de 
poda i plantació, tallers de treball en altura en els arbres, 
tallers de motoserra per a dones, etc. 

S'han iniciat un procés d'acompanyament a la consolidació 
del projecte cooperatiu en relació a la definició del Pla de 
Viabilitat, projectes i convocatòria d’ACOL. 

4. Diomcoop 
Es una cooperativa d'iniciativa social, formada per persones 
que abans es dedicaven a la venda ambulant no autoritzada, 
que vol donar resposta de forma sostenible i de llarga durada 
a les necessitats d'inclusió social i laboral de persones 
inmigrant en situació de vulnerabilitat. Durant l'atenció a la 
pandemia la cooperativa va incorporar dins la producció del 
seu taller textil, la fabricació de material sociosanitari (bates, 

mascarrilles). L'acompanyament en la seva consolidació va 
ser per l´incorporació del comerç online, millorar les 
estratègies de comunicació (pàgina web i xarxes socials).  

03. EIX C: PROMOCIÓ DE LA FÓRMULA 
COOPERATIVA I LES SOCIETATS LABORALS 
DIRIGIDA A LES ASSOCIACIONS I ALTRES 
EMPRESES 

Introducció 
En aquesta edició de la convocatoria s´ha començat a 
incorporar la traducció en els materials de suport de les 
accions formatives (ja l'any anterior la promoció de la Fira 
s'havia fet en diversos idiomes), així com de la traducció 
simultània en formacions específiques. Especificament en la 
relació amb l'Associació Kudwa (dones sirianes) i la 
Associació Sindicat de Venedors ambulants de Barcelona 
(persones de l'Àfrica subsahariana), s´han creat continguts 
adreçats a les necessitats de cadascun d´aquest col.lectius.  
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Així en el cas de Kudwa, es van desenvolupar formacions de 
divers tipus adreçats d´una banda a que moltes persones son 
demanants d´asil i refugi i les necessitats dins el mon laboral 
i de desenvolupament profesional, son especifiques. 

La signatura de l´ampliació del Conveni amb l´Ajuntament de 
Barcelona: “Centre de promoció del cooperativisme 
2020-2021, Subprojecte específic de suport a l'economia 
social i solidària diversa” ha permès la realització d´activitats 
tant amb el Sindicat (fent traducció simultània al wolof), com 
l´Asociación de Mujeres Migrantes Diversas. Aquestes 
activitats consisteixen en formacions profesionalitzadores i 
en economia social i solidària amb 27 persones, la majoria en 
situació administrativa irregular.  

Aquest eix adreçat especificament al teixit associatiu i a la 
promoció dins aquest àmbit del model cooperatiu, de la qual 
van participar 100 persones. A partir de l´identificació de 
necessitats del projectes migrants van dissenyar la formació 
online “Gestión y autogestión económica de proyectos 
económicos migrantes” que es va realitzar en quatre sessions 
(tres de les quals dins aquesta edició de la convocatòria) i va 
tenir la col.laboració en el seu disseny i definició de 
continguts, la cooperativa CoopHalal. 

També es van fer 3 acompanyaments en la transformació 
d'associacions a cooperatives, amb una dedicació de 50 
hores. D'aquestes activitats van participar 100 persones.  

C1b. Tallers de sensibilització o 
dinamització per al teixit associatiu i a 
les empreses 

1. Formació Gestió i autogestió de projectes 
economics migrants. I sessió: Perquè optar 
per la fórmula cooperativa per al nostre 
projecte (16.09.2020) 

El Cercle de migracions ha dissenyat aquesta formació a partir 
de l´identificació de necessitats del projectes amb que té 
contacte. La necessitat d´aprofundir en coneixements de gestió 
i econòmics és indispensable per enfortir els projectes i fer-los el 
més autònoms possible. 

Aquesta formació està dirigida als projectes econòmics de 
persones migrants que vulguin adquirir o enfortir el seu 
coneixement en aspectes financers i comptables bàsics, així 
com de fonts de finançament per als seus projectes. Aspectes 
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tots que lis permeten avançar en la consolidació dels seus 
projectes i generar autonomia per a autogestionar els seus 
projectes. 

Està formació serà impartida per persones migrants pertanyents 
a entitats que fan part de la xarxa d'economia social i solidària i 
que tenen experiència en l'acompanyament en la creació i 
consolidació de projectes econòmics, tant associacions com 
cooperatives. Es tracta d'una acció que compta amb el suport 
de CoopHalal. 

En la primera sessió volem presentar la formula cooperativa 
com a opció per a les persones migrants que duguin a terme 
activitat economica de manera col.lectiva així com a la 
perspectiva transformadora que des del Cercle de migracions es 
vol proposar i quins són els valors que els diferencian d´altre 
forma jurídica.  

Aquest curs serà un espai No- Mixt, adreçat a persones migrants 
o racializadas que estiguin vinculades a projectes econòmics. 

2. Formació Gestió i autogestió de projectes 
economics migrants. II sessió: Viabilitat 
financera. Com convertir el nostre projecte en 
una activitat económica (07.10.2020) 

En la sessió es van tractar aspectes econòmics fonamentals a l'hora 
de plantejar un projecte que vulgui ser viable econòmicament. Es van 
desenvolupar varis aspectes, entre d'altres: 

- Importància de l'estudi de viabilitat financera 

- Anàlisi DAFO dels projectes 

- Les 5 forces de porter 

- Barreres d'entrada 

- Lean startup 

3. Formació: Gestió i autogestió de projectes 
economics migrants. II sessió: Conceptes 
bàsics de comptabilitat i fiscalitat 
(21.10.2020) 
En aquesta sessió es van tractar els següents aspectes: 

- Diferències en la gestió fiscal de formes jurídiques: 
associació, cooperativa i fundació, 

- Legislació de les cooperatives en relació al tractament fiscal, 

- Pla de viabilitat: identificació de línies d'activitat i estructura 
de despesa. Inversió inicial? 
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- Facturació: com puc iniciar la meva facturació? 
Implicacions? 

- Comptabilitat: qui està obligada? 

- Fiscalitat: obligacions 

c.1.c. Tallers per a professionals 

12.03.2020. Coneix els teus drets. 
Introducció als drets laborals de persones 
estrangeres a l´Estat espanyol 
Taller adreçat a persones amb status de refugi o sol.licitants 
de refugi de nacionalitat siriana que viuen a Barcelona. 
Realitzat en col·laboració amb l'Associació de dones sirianes 
Kudwa. Aquesta activitat va tenir traducció simultània a l'àrab 
i es una de les accions cofinançades amb el Conveni amb 
l'Ajuntament de Barcelona que busca apropar persones dels 
països àrabs al cooperativisme.  

Dins aquesta formació s'han presentat les opcions per a la 
regularització de persones en situació irregular, especialment 
la possibilitat de l´ESS com a via a explorar dins aquestes 
opcions.  

Formació amb traducció simultània i del material de suport a 
l’àrab. 

Integració social i professional per a dones 
d'origen àrab 

I sessió Empoderament de les dones d´origen àrab 
(15.09.2020) 

II Sessió Informació bàsica per a persones nouvingudes a 
Barcelona  (30.09.2020) 

III Sessió Drets Humans de les persones migrants i 
refugiades (14.10.2020) 

Aquesta formació fa part d'un seguit d'accions que des de 
l’any 2019 és donen a terme a persones de la comunitat àrab 
a Barcelona i de la que participen les persones de la base 
sòcial de l´Associació Kudwa. Els continguts i la metodología 
donant resposta a les necessitats específiques d´aquest 
col.lectiu. En diverses sessions de tallers brinden eines per a 
la incorporació de subjectes migrants en les seves noves 
quotidianitats. 
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Els temes a tractar en la primera sessió busca oferir eines 
d'acompanyament en el procés migratori amb una 
perspectiva de gènere, una sessió dissenyada per a identificar 
emocions i expectatives en la nova cultura. 

El format de realització (virtual o presencial) dependrà de la 
situació de control de la pandèmia a cada moment. Per a la 
realització de les sessions presencials s'utilitzaran els 
protocols establerts per les autoritats sanitàries i que han 
estat incorporats per Coòpolis per a aquesta mena 
d’activitats. 

Formacions profesionalitzadores en costura i 
ESS. Associació Sindicat de venedors 
ambulants de Barcelona. ((20,22,27,i 30 
d’octubre) 
Actualment el Sindicat Popular de Venedors Ambulants de 
Barcelona intenta respondre la necessitat d’aprenentatge de 
costura d’unes 24 persones migrades—la majoria en una 
situació administrativa irregular—de l’entorn de l’entitat. Tal 
com es plantejava inicialment en la proposta presentada, els 
recursos sol·licitats es distribuiran entre dues entitats, així 
doncs, es contempla oferir a 12 persones d’origen migrant—la 
majoria senegalesos—un curs de costura organitzat per 
l’entitat col·laboradora del Cercle de Migracions.  

La necessitat de fer aquesta formació sorgeix d’una banda 
del procés de consolidació de les línies productives de la 
Cooperativa recentment creada, tal com es el producte tèxtil, 
així com enfortir la resposta del Sindicat a la seva base 
social.  

D’acord amb la informació que comparteix el Sindicat, en 
primer lloc, es farà una selecció dels participants tenint 
present els seus nivells de coneixement de costura. No es 
planteja un criteri en relació amb les necessitats 
d’aprenentatge d’un ofici i l’accés al mercat laboral, ja que 
totes aquestes persones ho tenen i l’objectiu de l’entitat és 
trobar més recursos per formar la resta de persones que no 
podran accedir en aquest curs de costura.  

El professorat d’aquesta formació professionalitzadora seran 
dos membres de la mateixa entitat que actualment ja 
treballant com cosidors i han format persones del seu entorn 
amb els seus recursos propis. Tenint present que la nostra 
proposta inicial no incloïa despeses relacionades amb 
material necessària per formar les 12 persones, l’entitat 
assumeix aquesta partida.  

La formació tindrà una durada de 16 setmanes i es farà dues 
sessions de curs de costura a la setmana, 2.5 hores cada un. 
Total d’hores del curs de costura són 80h.  
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D’altra banda, es realitzarà dos sessions més a la setmana 
per compartir el coneixement específic d'economia social i 
solidària i relacionat amb l’enfortiment de l'autogestió 
econòmica dels projectes. Impartiran aquests mòduls 
específics sobre l’ESS l’Aziz Faye juntament amb diferents 
membres del Cercle de Migracions, ja que d’una banda l’Aziz 
és graduat de l’Escola d’Economia Social i Solidària – Estudis 
Europeus EMISSE+ que coordina la Ciutat Invisible i té 
coneixement suficient, i a més a més domina el wòlof, 
l’idioma més parlat al Senegal que és l’idioma vehicular de 
totes aquestes 12 persones que participaran en el curs. L’Aziz 
i el grup del Cercle que portarà la gestió d’aquestes activitats 
formatives treballaran de manera coordinada, i duran a terme 
les sessions del mòdul de l’ESS (30h) que tindrà el següent 
contingut:  

1. Apunts sobre la necessitat d'una economia social i 
solidària cimarrona* 

2. Sentipensando** l’ESS: Migració i economia social i 
solidària 

3. Límits, oportunitats i propostes de la població migrada en 
relació amb l’ESS. 

4. Finances ètiques i propostes d’autogestió econòmica  

* En aquest cas entenem el “cimarronaje” com a procés de 
resistència contra l'opressió racista 

** Sentipensar és el procés mitjançant el qual posem a 
treballar conjuntament el pensament i el sentiment, superant 
la lògica racional, i permitent la irrupció de una proposta 
intercultural decolonial. 

Formació professionalitzadora: Curs 
sociosanitari i alfabetització digital enfocat 
en ESS (17, 24, 25 i 31 d’octubre) 

Organitzat per l’Asociación de Mujeres Migrantes Diversas i el 
Cercle, entitat  que treballa per resoldre les necessitats del 
seu entorn. D’acord amb la informació que ens ha facilitat 
l’entitat, actualment hi ha un grup de cinc-centes dones 
vinculades a l’Associació i la següent proposta de formació 
s’ha pensat segons les necessitats principals d’aquest 
col·lectiu.  

La formació té tres dimensions i s’adreça a un grup de 14 
dones. 

El contingut d'aquesta formació es: 

1. Curs d’alfabetització digital (45h)* 

2. Formació professional en l’àmbit sociosanitari: atenció a 
gent gran en situació de dependència** 

3.Mòdul específic sobre l’economia social i solidària (20h)  
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3.1.Apunts sobre la necessitat d'una economia social i 
solidària cimarrona 

3.2.Sentipensando l’ESS: Migració, economia social i solidària 
i el seu rol  en l’Emprenedoria col·lectiva 

3.3.Finances personals des d’una perspectiva feminista i 
d’autocura 

3.4.Drets laborals de les Treballadores de la llar 

* Aquesta formació l´imparteixen membres de la mateixa 
Asociación, i té tres nivells: 

- Nivell 1: Aquest nivell està dissenyat per a les persones que 
necessiten aprendre a enviar un missatge electrónico, 
adjuntar arxius a aquest, compartir ubicació a través del 
whatsapp, usar el google maps. 

- Nivell 2. Aquest nivell es dirigeix a persones que tenen 
competències bàsiques amb les eines de google. Es treballa 
tot el que és l'entorn de missatgeria electrónico (esborranys, 
safata d'entrada, sortida, reenviaments, adjuntar arxius, 
google meet per a vídeo trucades), calendari de google, 
Google drive, cercadors, demanar cita per internet a 
l'ajuntament, cita al metge i accés l'informe de vida laboral 
(coneixements molt necessaris per a les persones d'origen 
immigrant). 

- Nivell 3. Aquest nivell és molt més pràctic, es treballa l'ús de 
word, excel, creació del curriculum vitae i es treballen 
redaccions de contingut divers. Es potencia la realització 
d'exercicis en classes per a perfeccionar l'ús del correu 
electrònic, drive, word, excel, videollamadas per google meet, 
whatsapp i tot el seu entorn (cercador, enviament de 
l'ubicació,,..) 

** Aquesta part de la formació es realitzarà en col·laboració 
amb una altra entitat que ofereix aquest tipus de cursos.  

c.2. Acompanyaments 

Sentimiento Cimarrón 
Projecte associatiu de formació i promoció de la cultura del 
carib colombià a partir de la dansa  que vol assessorament en 
relació al model cooperatiu per donar-li continuïtat al projecte. 
S´ha fet l´acollida del projecte. 

Gestapaz 
Aquesta iniciativa d´emprenedoria econòmica sorgeix del 
procés organitzatiu de persones d'origen colombià en Fecoex, 
associació de cooperació internacional que ja executa 
projectes al seu país d'origen.  
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La cooperativa es proposa oferir sortida professional 
col·lectiva a persones que ja ofereixen els seus serveis 
professionals sota la figura d´associació. S´ha fet l´acollida 
del projecte. L'acompanyament actualment es troba en 
standby. 

La Tregua. Arte y transformación social 
Aquest projecte es un dels guanyadors dels premis Micaela 
Chalmeta d´aquest any.  

La Tregua es un col·lectiu d'activistes antiracistes que 
utilitzem l'art com a eina per a l'apoderament i la 
transformació social. Comptem amb espai sociocultural en el 
barri de Gràcia, on a través d'una xarxa mixta i diversa de 
persones migrants, racialitzades i locals organitzades, 
desenvolupem projectes amb impacte social.  

Els seus serveis són: 

a. Formació artística amb valors cooperatius: 

- A l'espai: Classes regulars, intensius i seminaris 

- A les escoles: Extraescolars, com a promoció de la 
interculturalitat al món educatiu. 

b. Formacions pràctiques per entitats o projectes: 

- Pensament crític decolonial 

- Acció antiracista interseccional 

- Processos participatius i acció comunitària 

- Processos de sistematització 

- Gestió dels grups i les seves relacions. 

Durant aquesta edició es va fer l'acollida i l'acompanyament 
en la definició del projecte. Van tenir un impás en el procés 
d'obertura del compte bancari que va endarrerir les passes de 
la seva constitució. 

Reptes de futur  

La fora jurídica d'associacions es fa servir molt sovint per 
projectes econòmics de persones migrants i també pot ser un 
pas previ a la constitució d'una cooperativa, especialment de 
treball associat, així el repte és continuar donant eines per la 
seva transformació en cooperatives, així com a donar 
resposta a les necessitats sobre diversos aspectes de 
diverses formes jurídiques i que permetin a les entitats i 
projectes, adquirir majors nivells d'autonomia.  

Durant aquesta nova edició el repte és continuar oferint 
formacions estructurades en quant a continguts que donin 
resposta a necessitats específiques identificades. 
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La execució d'activitats dins l´ampliació del conveni de 
l'ajuntament ha de permetre avançar en la consolidació de l
´equip de suport cooperatiu que des del cercle es vol 
construir així com mantenir relacions amb diferents àrees de 
l'ajuntament, en aquest cas amb l'àrea de Drets de Ciutadania 
i Immigració.  

També s´haurà de consolidar la relació amb col.lectius 
diversos amb els que s'ha iniciat la realització d'accions, tals 
com la Asociación Mujeres Migrantes Diversas, la Asociación 
Kudwa i el Sindicat de venedors ambulants de Barcelona.  

Els materials, publicacions i activitats també haurien 
d'incloure la traducció a altres idiomes. En aquest sentit s
´han donat passos.  

EIX D. PROMOCIÓ DE LES FÓRMULA 
COOPERATIVA PER A LA CONTINUÏTAT 
D’EMPRESES I/O ENTITATS PROPERES AL 
TANCAMENT DE L’ACTIVITAT (EIX D) 

Introducció  
L'activitat central que es tenia programada en aquest eix era 
la realització de la II Fira d'economia solidària migrant i 

diversa, que es tenia programada pel passat mes de juny. 
Degut a les restriccions vam endarrerir en dues oportunitats 
les dates (6 de juny, 3 d'octubre i 28 de novembre), 
malauradament aquestes restriccions no han permès la 
realització d'aquesta activitat en aquest any.  

Durant tot l´any hem estat en coordinació permanent amb la 
Comissió d'Activitats de Can Batlló, vam intercanviar 
comunicacions des del 3 de febrer, realitzant reunions els dies 
25 de febrer. L´1 de juliol vam demanar canvi de data (3 
d'octubre), i vam reunir-nos novamente el 8 de setembre, i es 
va traslladar novamente la data pel 28 de novembre. Davant 
la situació actual de la pandemia, se ha resolt traslladar la 
seva realització al primer semestre de l'any vinent.  

Les activitats preparatòries en tot cas, han inclòs la 
realització del disseny publicitari de la II Fira, així com el 
disseny dels formularis d'inscripció, l´actualització de l
´informació del projectes participants en la primera edició i la 
redacció i traducció de la crida per a la convocatoria de la 
segona edició.  

Es van realitzar dos acompanyaments amb 40 hores de 
dedicació.  
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D.2. Accions de sensibilització o 
dinamització 

"I Sessió: Marcketing online per a projectes 
migrants" (28.10.20) 

La situació actual, marcada pel COVID, així com les diverses 
restriccions per a controlar la seva expansió, sobretot el 
tancament de fires i de molts altres espais que amb 
freqüència permeten la comercialització de productes que 
ofereixen els projectes econòmics (col·lectius o individuals) 
de les persones migrants, ha posat en greu risc de 
desaparèixer moltes d'elles i de minvar notablement els seus 
ingressos. 

Des del Cercle de migracions reconeixem les dificultats 
afegides dels projectes de persones migrants per a adaptar-
se a noves modalitats de venda i comercialització, de la 
majoria de projectes de persones migrants i d'origen divers, 
raó per la qual volem oferir aquesta formació que busca 
donar coneixements i informació sobre els conceptes del 
màrqueting en general, especialment el digital, que permeten 
a les participants disposar d'un mapa global de les eines tant 
teòriques com tècniques digitals que existeixen en 
l'actualitat. 

Per raons del COVID la realització d'aquesta activitat es va 
traslladar pel 2 de novembre.   

D.3. Acompanyaments 

Arcadia (relleu autònom a cooperativa) 
L'objectiu de l´acompanyament es transformar el model de 
negoci de llibreria papereria i joguines, complementant-lo 
amb activitats comunitàries i culturals per les persones del 
carrer Rogent i del Clot. Volem treballar de manera 
cooperativa i fer èmfasi en temes de criança, feminisme i 
sostenibilitat al servei de les famílies, buscant consolidar un 
centre de trobada del barri.  

Arcadia neix com a una llibreria de descompte al Carrer 
Rogent. Des de fa dos anys funciona com a negoci familiar i 
ha anat canviant la seva especialitat cap a llibre infantil. 
També va ampliar la seva gamma de productes, introduint 
papereria de qualitat, joguines respectuosos amb temes 
ambientals i de gènere,  i servei de fotocòpies. 

Com a conseqüència de la seva nova especialització, 
especialment a les tardes s'ha esdevingut un lloc on les 
persones, les famílies i especialment les mares comenten i 
consulten temes de criança, necessitats especials, etc. 
enfortint els vincles del projecte amb el teixit social del barri.  

https://serveis.bcn.coop/admin/cc_courses/activity/853/change/
https://serveis.bcn.coop/admin/cc_courses/activity/853/change/
https://serveis.bcn.coop/admin/cc_courses/activity/853/change/
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Es va realitzar l´acollida del projecte que va incloure l
´assessorament en estrangeria. 

La Xispa 
Aquest projecte és un dels guanyadors dels Premis Micaela 
Chalmeta. 

La Xispa es un grup mixt de electricistes que treballa 
col·lectivament des de l'any 2018.  

Es dediquem a realitzar instal·lacions, reformes i reparacions 
elèctriques en domicilis particulars, locals comercials i petites 
indústries. També fan formacions en electricitat amb 
l'objectiu que divulgar el coneixement tècnic per a aconseguir 
major autonomia en les vides quotidianes i acostar l'ofici a 
persones que es trobin en cerca de noves sortides laborals.  

L'objectiu és constituir una Cooperativa de Treball Asociado a 
la ciutat de Barcelona i alrededores Totes les persones que 
fan part de la Xispa Col·lectiva participen també en altres 
organitzacions territorials en els barris del Poble Sec, 
Badalona, La Trinitat Vella i El Carmel. Això fa que molt del 
treball que capten sigui a través d'aquestes xarxes, on també 
col·laboren amb l'accés a l'energia i reparacions per a famílies 
treballadores i precàries que no poden assumir les despeses 
de aquest servei. Algunes de les formacions que es realitzen 
s'orienten al fet que les persones i organitzacions tinguin les 

eines per a poder controlar, arreglar i millorar les seves 
pròpies instal·lacions elèctriques. 

Reptes de futur 
El principal repte es poder realitzar la segona edició de la Fira 
d'economia solidària migrant i diversa com espai no tan sol 
de comercialització de tota la gamma de productes i serveis 
dels projectes econòmics de persones d'origen divers, si no 
també per continuar amb les tasques de sensibilització cap a 
la resta del teixit associatiu i com un punt de trobada molt 
important per teixit estratègies d´intercooperació i d
´enfortiment mutu, sobretot de cara a la crisis economica per 
la situació del COVID19, en especial davant un agreugament 
en quant a situacions d´irregularitat sobrevinguda per l
´impossibilitat de renovar permisos de residència i treball.  

El Cercle també incorporarà les formacions de marketing 
digital i venda online per oferir aquest conexeiments als 
projectes de persones migrants perquè puguin incorporar-lo 
en les seves líneas de comercialització. 
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05. MÓN EDUCATIU (EIX E) 

Introducció  
Sense dubte, l'Eix on més es reflexen l'impacte de les accions 
a desenvolupar dins aquesta edició de la subvenció és 
aquest. Des de l'edició anterior el Cercle de migracions es va 
proposar oferir als centres educatius un contingut sobre 
antiracisme i economia social i solidària. Aquesta oferta 
formativa es va penjar a la pàgina web i es va socialitzar 
també a la XAC oferint-la a centres educatius més enllà de 
Barcelona.  

E.a.Tallers per a joves estudiants d’ESO, 
batxillerat i FP sobre la creació de 
cooperatives o societats laborals 
Els tallers d'antiracisme i economia social i solidària que es 
van gestionar van ser 

- 2 tallers a alumnes de 2n d'ESO al Josep Tous (Sants). 

- 1 taller al PIOL (Punt d'Informació i Orientació Laboral) de la 
Barceloneta 

- 4 tallers a 4 grups de 3r d'ESO a l'Institut Gelida (a Gelida). 

Durant el mes de gener i febrer es va contactar amb els 
professors encarregats de cada centre. 

En el cas del CEIP Josep Tous del districte de Sants es va 
mantenir contacte via e-mail amb el professor Carlos 
Martínez, acordant que per al dia 16 de març es realitzarien 
els dos tallers programats durant el matí. 

En el cas de Gèlida es va contactar amb l´Isabel Belmonte 
Vila, acordant que els quatre tallers es realitzarien de manera 
simultània (2 sessions de 09.45-11.20 i 11.45-13.15) el dia 23 
de març. 

Finalment, el taller que es realitzaria al PIOL es va gestionar 
amb la Míriam Pallàs, que al principi havia quedat agendado 
per al 7 d'abril, però en veure que era Setmana Santa ho 
canviem per al 15 d'abril de 17 a 19 hrs. 

Cal dir que, durant el procés de gestió es van recollir via email 
els comentaris i suggeriment dels professors i encarregats 
dels centres educatius amb la finalitat de conèixer el perfil 
dels i les estudiants, a més de saber l'interès que tenien en el 
centre educatiu per realitzar aquests tallers per a continuar 
aprofundint en el tema futurs cursos. 

Donades les circumstàncies excepcionals derivades del 
COVID-19, es va suspendre la realització de tots els tallers 
quedant suspeses per a quan els centres educatius ho 
considerin oportú. 

L´entitat del Cercle encarregada d´aquesta acció va haver d
´entrar en ERE que es va aixecar al mes de setembre (del 
15/03 fins al 01/09/2020). Actualment es troben en procés d
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´elaboració de material online per poder oferir-lo als centres 
educatius.  

De les activitats que finalment es va poder dur a terme van 
participar 78 joves i estudiants. 

e.b. Visites d’alumnes a cooperatives 
Aquesta activitat, adreçada especialment a estudiants de 
centres educatius es van haver de cancel·lar dues rutes 
programades amb el FP del Centre Miquel Tarradell (barri del 
Raval) dins les activitats programades per les jornades de 
multiculturalitat, el dia 25 de març. 

Es van realitzar les següents rutes:.  

Ruta cooperativa, estudiants CNL Sants 
(27.11.2019) 
Activitat adreçada als estudiants del CNL per apropar-los a 
les iniciatives d´ESS al territori i als conceptes bàsics del 
cooperativisme. Amb aquesta visita a més de conèixer l
´història de Can Batlló es fan visites pels diferents projectes 
cooperatius tals com La Fusteria, Taller de Cervesa, 
Descontrol així com les instal·lacions de Coòpolis. 

A més de servir per apropar el ús del català a les activitats i 
lluites veïnals també ofereix amb projectes productius la 
possibilitat de la formula cooperativa per resoldre les 
necessitats d´autoocupació. 

Xerrada i visita cooperativa Can Batlló. Joves 
poble romaní del Barri de Grácia/ Fundació 
Pere Closa (28.01.2020) 
Es va realitzar una sessió de visita a un grup de joves gitanos 
que resideixen en el barri de Gràcia, els qui es troben en 
procés d'inserció laboral amb la Fundació Pere Closa. Es va 
oferir assessoria en formula cooperativa com a forma 
alternativa d'impuls socioproductiu per al desenvolupament 
dels seus projectes. Es va contemplar la possibilitat de 
desenvolupar accions conjuntes amb la Fundació Pere Closa. 

La posibilitat de noves col.laboracions amb el CNL van quedar 
suspeses per las restriccions d´activitats formatives 
presencials, el CNL avui dia prioritzan la modalidad virtual. 
Aquest tipus d´activitat se consideren importants pel Cercle y 
per arribar a les persones d'origen divers que fan ús dels 
serveis del Consorci, així que esperem poder reprendre 
aquestes col.laboracions.  
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e.d. Altres accions de naturalesa 
complementària 

Economia social i solidària. Una alternativa 
al capitalisme? (UPF- Sede Ciutadella. Fac. 
Humanitats) (CM. 17.02.2020) 
Aquesta formació es va fer dins el curs d'antropologia de la 
carrera d´humanitats. 

En la xerrada es descriu al capitalisme i les seves fases 
cícliques, amb especial èmfasi en la seva crisi actual, és per 
primera vegada planetària, energètica i climàtica. Està en 
perill la vida com a resultat del model civilizatorio capitalista 
modern, basat en l'explotació múltiple, la qual cosa porta amb 
si el seu correlat racial i de gènere. L'economia social i 
solidària pot figurar com una alternativa de vida 
postcapitalista. Es van oferir anàlisi de dades sobre el 
fenomen migrant global, a Espanya i a Catalunya, l'economia 
submergida, l'economia popular migrant i els factors que 
incideixen en la discriminació cap a la població d'origen divers 
en el context de la lògica capitalista. Es va proposar un debat 
epistémico sobre l'aportació de l'economia popular 
llatinoamericana i es va mostrar les diferents experiències de 
persones d'origen divers que formen part del teixit d'economia 
social i solidària a Catalunya. 

Presentació  de la publicació Reflexions per 
teixir una economia social i solidària 
culturalment diversa. Pràctiques i Reptes 
(06.07.2020) 
Presentació  de la publicació “Reflexions per teixir una 
economia social i solidària culturalment diversa. Pràctiques i 
Reptes” el qual posa de relleu alguns reptes en quan a la 
necessitat d´incloure l´antiracisme dins el principis de l´ESS. 
D'aquesta activitat van participar els estudiants del postgrau 
d´ESS de la XES i que coordina la Ciutat Invisible. 

En la publicació es recullen les següents experiències: 

- Cooperativa Popular de Venedors ambulants de Barcelona, 

- Associació Migress, 

- Cooperativa Diomcoop, 

- Iacta sociojurídica, 

- CoopHalal, 

- Cooperativa Mujeres Pa´lante, 

- t.i.c.t.a.c 

- La Troca, 

- Aula d'idiomes, 
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- Espai La Tregua, 

- La Selva cooperativa, 

- Ultramarinos, cultura i art 

La publicació recull a més aprenentatges i reptes davant de la 
construcció de un teixit de una ESS diversa. 

Reptes de futur 
Un dels principals reptes és poder adaptar-se a les mesures 
de control del COVID19 a les aules de classe, la qual cosa 
significa poder desenvolupar material que permeti la 
realització d'accions no presencials. 

Continua sent un repte poder acostés als espais i processos 
de joves migrants sense referents adults, i poder presentar 
l'opció cooperativa en el desenvolupament d'iniciatives 
productives col·lectiva i de generació de llocs d'autoocupació. 
També continuar amb la relació amb procesos del poble 
romaní. 

Actualment el Cercle es troba en procés de reprendre 
contactes amb les institucions educatives amb les quals ja es 
tenien programades les activitats formatives, perquè puguin 
ser reprogramades. 

05. EINES, RECURSOS I SUPORT DESTINAT 
A PRESCRIPTORS I PROFESSIONALS DE 
L’ÀMBIT ASSESSORIES I GESTORIES (EIX F) 

Introducció 
Les accions desenvolupades en aquest eix han estat 
centrades en donar resposta a la necessitat d'assessorament 
tècnic i accés a coneixement especialitzat en quant als 
procediments d'estrangeria per la contractació de persones 
en situación administrativa irregular. Aquestes formacions 
van incloure la difusió dins l'àmbit cooperatiu de subvencions 
públiques per a la contractació de persones en situació 
irregular. 

Una dels principals resultats de les accions del Cercle de 
migracions, va ser l´ampliació del conveni amb l'Ajuntament 
de Barcelona amb accions específiques contemplades dins 
les mesures social en atenció a la situació generada pel 
COVID19. 

De les activitats realitzades dins aquest eix van participar 85 
persones en un total de 5 formacions, les quals van arribar a 
persones socies d'entitats, personal tècnic d´entitats i 
institucions públiques.  
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f.a. Pla d'actuació sobre les necessitats 
dels prescriptors i creació d’espais per 
compartir coneixements 

Ampliació del Conveni Centre de promoció 
del cooperativisme 2020-2021 Subprojecte 
específic de suport a l'economia social i 
solidària diversa 
Des de l'Ajuntament de Barcelona, regidoria de Drets de 
Ciutadania i Immigració de l'Ajuntament de Barcelona es va 
proposar al Cercle de migracions presentar una ampliació del 
Conveni amb Coòpolis per a l'execució de recursos provinents 
del Pla de xoc per a l'atenció del COVID19  en l'àmbit de 
persones migrants. Aquestes formacions, de les que 
participaran membres de l´Asociación de mujeres migrantes 
diversas i del Sindicat de Venedors ambulants de Barcelona.  

Aquesta ampliació conté tres eixos: 

1. Enfortiment del Cercle de migracions, la qual cosa vol dir 
ampliar enfortir l'àrea de acompanyament (de suport a 
projectes i d'assessorament jurídic), també contempla un 
procés de formació interna, que permeti incorporar noves 
persones i experteses per oferir als projectes en la seva 
consolidació, 

2. Formacions professionalitzadores i en ESS per a 25 
persones de l´asociación de mujeres migrantes y diversas i 
del Sindicat de venedors ambulants de Barcelona, el 
contingut i la metodologia s'ha construït per les entitats amb 
el suport del Cercle, 

3. Pla d´ocupació d´una persona en situació irregular o en risc 
de caure en irregularitat sobrevinguda,  per la seva formació i 
incorporació a l'equip de suport a projectes. 

Les accions d´aquesta ampliació (excepte el pla d´ocupació 
que es per 12 mesos) tenen com a data límit el 31 de 
diciembre de 2020. 

Monográfica Federació Cooperatives de 
Treball (02.17.2020) 
Des del Cercle de migracions es va fer incidència cap a la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya per la 
creació d'una comissió de treball adreçada i conformada per 
cooperatives de persones migrants, donada la manca de 
visibilitat d'aquest col·lectiu dins la Federació i també la seva 
problemàtica específica, atenent el paper que pot jugar 
aquesta entitat per afavorir canvis en la legislació davant les 
persones migrants i a més a més reconèixer les seves 
aportacions.    

Aquest monogràfic, del qual va participar el Consell Rector de 
la Federació així com les entitats del Cercle i altres 
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cooperatives de treball acompanyants pel cercle, va permetre 
desenvolupar una discussió política i propostes que van 
permetre la recent creació de la Comissió de Cooperatives de 
persones migrades a desenvolupar- se el 3 de novembre del 
2020. 

Fc. Tallers 

Taller - sessió formativa ESS i interculturalitat. 
Prescriptors Fundació Pere Closa 
(10.03.2020) 

Formació adreçada a personal de la Fundació Pere Closa que 
té presència als territoris amb presència de persones del 
poble romaní. Aquesta Fundació desenvolupa accions 
d'inserció laboral de joves i es troba amb la necessitat d
´atendre persones migrants. Aquesta acció es complementa 
amb la realització de rutes cooperatives y tallers formatius 
que s'han fet amb els joves que atén aquesta entitat. 

Durant aquesta formació es van donar coneixements generals 
en quan a vies de regularització per a persones migrants així 
com l'opció de l´ESS per a persones d'origen divers i les eines 
que s'ofereixen des del Cercle de migracions 

Regímenes jurídicos aplicables a personas 
extranjeras.(12.03.2020) 

Formació sobre regímenes d´estrangeria aplicables a 
persones amb protecció internacional com ara asil i refugi. 

Aquesta formació fa part de les activitats organitzades amb 
l'Associació Kudwa que dirigeix les seves accions a persones 
de nacionalitat siriana. El contingut així com la metodologia 
s'han construït conjuntament, i tenen com objectiu acostar 
l'economia social i solidària a aquestes persones, la majoria 
d'elles es troben cursant estudis superiors en universitats 
catalanes. L'objectiu d'aquestes formacions és donar eines 
per a la creació de projectes econòmics inscrits en els 
principis de la ESS 

La formació es va traduir de forma simultánea a l´àrab així 
com el seu contingut i el material de difusió. 

Com contractar persones migrades en 
situació irregular a entitats d'ESS? 
(23.6.2020) 

Des del Cercle Migracions i Cooperativisme de Coòpolis 
volem oferir aquesta formació per a la contractació de 
persones migrades en situació irregular en entitats de l´ESS. 
La formació es centra en els aspectes tècnics i els 
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requeriments legals d'estrangeria demanats a les persones 
que presentin les entitats així com a les possibles 
conseqüències del COVID19 en diverses aspectes d
´estrangeria. 

Com contractar persones migrades en 
situació irregular a entitats d’ESS? 
(29.07.2020) 

Taller pràctic amb l’objectiu de donar a conèixer els requisits 
per a les entitats que vulguin presentar- se a la propera edició 
de la convocatòria de subvencions del Programa Treball i 
Formació 2020 per a entitats sense ànim de lucre – Línia 
ACOL – per a la contractació de persones migrades en 
situació irregular. El taller es centra en els aspectes tècnics 
de la convocatòria, així com, en els requeriments legals 
d’estrangeria demanats a les persones que presentin les 
entitats. 

Aquesta nova edició de la Línea ACOL continua oferint una 
oportunitat al teixit de l´ESS per promoure la diversitat 
d’origen i la diversitat dins de les entitats mitjançant la 
regularització de persones migrades. 

Aquesta acció va comptar amb la col·laboració del Karim 
Sabni El Garraf, tècnic d’acompanyament a la inserció a 
IDÀRIA, portaveu de GironaAcull i membre de la COF 

(coordinadora Obrim Fronteres). Expert en Estrangeria, 
activista social i antiracista 

Com contractar persones migrades en 
situació irregular a entitats d’ESS? 
(08.09.2020) 

Formació sobre la Subvencions del Programa Treball i 
Formació en la seva edició de 2020  - Línia ACOL -   

El cercle de Migracions per segon any consecutiu ofereix 
aquesta formació per donar a conèixer aquesta línia de 
subvenció de la generalitat com una opció per entitats que 
puguin regularitzar persones en situació irregular. 

Imparteix: Karim Sabni El Garraf, tècnic d’acompanyament a 
la inserció a IDÀRIA, portaveu de GironaAcull i membre de la 
COF (coordinadora Obrim Fronteres). Expert en Estrangeria, 
activista social i antiracista 

Aquesta convocatòria s´adreça a entitats sense ànim de 
lucre, empreses d'inserció i administracions públiques. 

Reptes de futur 

El Cercle haurà d´afiançar una línia d´assessorament i 
acompanyament a entitats de l'àmbit de l´ESS per a la 
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contractació de persones d'origen divers, incloent persones 
que es troben en situació administrativa irregular. 

Apropar el coneixement sobre diverses recursos per a la 
contractació que permet no tan sol la regularització de 
persones que per la seva situació de residencia no tenen 
drets, es un camí per començar a transformar l'actual 
estructura gairebé homogenia en quant al origen de les 
persones dels equips de les entitats perquè arribi a ser més 
diverses.  

4. REFLEXIONS FINALS I 
REPTES DE FUTUR 
Sens dubte ha estat un encert per part del Ateneu i de les 
entitades que l'han impulsat, consolidar un dispositiu 
específic per a l'acompanyament de projectes econòmics de 
persones d'origen divers. L'augment de la presència en tota 
l'oferta formativa del Ateneu, així com el dels projectes que 
solicitan acompanyament, reflecteixen que sectors de 
persones migrants tenen l'interès i la capacitat per a 
desenvolupar els seus propis projectes d'autoocupació. Així, 
els reptes del Cercle inclouen continuar donant resposta a les 
necessitats d'aquests projectes sigui com fos la fase de 
consolidació, tenint en compte l'afectació específica en 
l'actual crisi originada per la pandèmia, de l'enduriment de les 

normatives quant a estrangeria i els seus impactes en la 
viabilitat d'aquests projectes. 

La presència de persones i projectes d'origen migrant en 
espais d'articulació de l'economia social i solidària contínua 
sent molt feble, així com la presència de reivindicaciones 
específiques i propostes per a resoldre-les, sent necessari 
continuar impulsant espais d'articulació comuna. 

La contractació de persones en situació administrativa 
irregular comença a contemplar-se per entitats de l'economia 
social i solidària, i el Cercle ha contribuït a això, sent aquesta 
una línia d'actuació que ha de continuar desenvolupant-se. 

Els passos realitzats per a acostar la fórmula cooperativa a 
col·lectius de persones migrants realitzat per Coòpolis té el 
repte d'ampliar-se a la xarxa de tot el territori català, com el 
fan ateneus com el d'Hospitalet i el Cercle pot continuar 
aportant a aquest procés. La possibilitat d'aconseguir drets i 
reconeixement de les seves aportacions a les persones 
migrants es una passa molt important per construir una 
societat democràtica i inclusiva. 
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