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— Introducció  — 

Enguany s’ha celebrat la segona edició del cicle 
de “Dones, Temps, Economia i Món rural”, or-
ganitzat conjuntament amb el Grup de Gèneres 
del Solsonès i l’Associació de Dones del Solsonès, 
en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupa-
ment Local Solcar, l’Espai Matís i l’Associació 
Territori de Masies. 

Enguany el cicle s’ha centrat en aspectes com 
l’impacte emocional i psicològic de les cures, 
les oportunitats i reptes que ofereix l’Economia 
Social i Solidària per a dones joves del món rural,  
i la memòria popular en veu de dones. 

El cicle s’organitza durant la setmana del 25 de 
novembre, Dia Internacional per a l’eliminació 
de les Violències de Gènere, i és acompanyat per 
diferents actes reivindicatius i popular que ens 
recorden la realitat de les dones, diferents situa-
cions de desigualtat, i ens exigeixen, interpel·lant 
a la societat en general, a superar-les. 

 Organitzat en 4 xerrades, el comença el dia 26 
de novembre i finalitza el 2 de desembre, amb 
la presentació de dues cooperatives formades 
íntegrament per dones joves. 

La revista que teniu a les mans vol ser un recull 
dels principals temes i debats tractats en les 
xerrades. 

L’Actua és un Pla de Desenvolupament Comu-ni-
tari que compta amb el finançament del  De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
El cicle està organitzat amb el finançament de 
l’Institut Català de les Dones. 

actua.larada.coop
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— Sobre el cuidar
Vincles d’aferrament, es-
tils relacionals i impacte 
en la cura de persones

Amb Anna Vilaseca, psicòloga sistèmica espe-
cialitzada en família i infància

La predisposició a 
establir forts vincles 

emocionals amb 
individus particulars 
és un component bà-

sic de la 
naturalesa humana

John Bowlby

L’evolució ha comportat que 
els humans naixem indefen-
sos i requerim de l’adult per 
la nostra supervivència, crei-
xement, i poder així arribar 
al zènit de les nostres poten-
cialitats i benestar. Aquest 
creixement s’edifica sobre 
una base: la relació amb una 
figura de referència - que sol 
ser la mare o cuidador princi-
pal -, que aporta seguretat i 
permet l’exploració. El recent 
nascut necessita desenvolupar 
aquesta relació per a un òptim 
desenvolupament social i emo-
cional. La construcció d’aquest 
vincle és especialment impor-
tant durant el primers anys de 
vida, successivament i paral.
lelament al desenvolupament 
neuronal.

El màxim exponent d’aquesta 
visió és el psiquiatra, psicoa-
nalista i psicòleg anglès John 
Bowlby, qui ja a la dècada dels 
50 estudia les conseqüènci-
es de les greus deficiències 
d’atenció materna en la infàn-

cia. Segons Bowlby, l’infant 
té una necessitat innata de 
formar un vincle d’aferrament 
amb una persona ( monotro-
py). És instintiu i basat en la 
necessitat biològica de segu-
retat, i el concep com a una 
estratègia evolutiva de super-
vivència per a protegir l’infant 
de predadors.

Aquest vincle (anomenat 
«attachment», que es tradueix 
com «aferrament» o «apego»), 
proveeix un sostre segur per 
quan l’infant té por i una base 
segura per explorar el món. 
El vincle d’aferrament és el 
motor de la maduració del 
cervell i la regulació emocional 
els primers anys de vida, és 
dinàmic i evoluciona al llarg 
de la vida. Aporta, per tant, la 
plataforma de seguretat neces-
sària per al desenvolupament 
integral saludable de l’infant 
que esdevindrà adult. Així que 
l’impacte s’esteé fins s l’edat 
adulta, doncs aquests platafor-
ma suposa un model intern de 
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funcionament que és la base 
per aprendre a construir rela-
cions sanes amb els altres, a 
desenvolupar l’empatia, con-
trolar els impulsos i mobilitzar 
els recursos per a fer front a les 
adversitats.

La hipòtesi de la deprivació 
maternal sosté que un afer-
rament trencat ( o una man-
ca d’aferrament) condueix a 
problemes per l’infant i efec-
tes en la seva vida adulta. La 
psicòloga nordamericana Mary 
Ainsworth va seguir l’estela de 
Bowlby, i va estudiar exten-
sament què passava a l’infant 
quan el cuidador principal no 
estava disponible. Va constatar 
que l’estrès per separació és 
un mecanisme de supervivèn-
cia que intenta reclamar que 
la figura d’aferrament torni i 
el calmi. Ainsworth estableix 
diferents tipus de reacció -i 
de relació- davant aquesta no 
disponibilitat de la figura de 
referència; l’aferrament segur 
i l’ insegur ( ambivalent, evita-
tiu o desorganitzat), aportant 
un fèrtil camp a la comprensió 

i a la intervenció.

La teoria de Bowlby i els que el 
succeïren ha tingut un enor-
me impacte en el món de la 
psicologia, la psiquiatria, la 
pediatria, el treball social i en 
definitiva, tots aquells àmbits 
que treballen en el col·lectiu 
infanto-juvenil i també en el 
de la salut mental adulta i la 
psicopatologia. La translació 
del vincle d’aferrament al mo-
del intern ( internal working 
model) és un dels aspectes 
més importants de la teoria 
de l’aferrament, i una guia per 
tots aquells que ens dediquem 
al fascinant mon de les relaci-
ons humanes i la salut en un 
sentit ampli, de forma especi-
alment meticulosa i sensible 
amb infants i joves:

El model intern actiu (internal 
working model) és una repre-
sentació mental d’un mateix i 
de les relacions amb els altres. 
Es construeix a partir de les 
experiències i vivències pri-
merenques en la relació amb 
les figures d’aferrament: amb 

aquesta base, percebem i in-
terpretem les accions i inten-
cions dels altres, i això dirigeix 
la conducta. Són models que 
inclouen components afectius 
i cognitius: com i on han de 
ser les figures d’aferrament i 
què s’espera d’elles. Aquests 
patrons de relació són la base 
de constructes tant importants 
com la identitat i l’autoestima.

Així doncs, com si es tractés 
del revelat d’una pel·lícula, les 
experiències viscudes en el si 
del vincle d’aferrament de pe-
tits i especialment els primers 
anys de vida, queden impreses 
en el nostre «clixé» relacional, 
i suposen un model per a les 
nostres relacions adultes.

Molt s’ha avançat en aquest 
aspecte. Avui ja podem avalu-
ar l’ “aferrament adult” dels 
pares o cuidadors principals, i 
poder veure com actua, impac-
ta i també pot canviar, l’espiral 
transgeneracional del necessa-
ri afecte segur.

L’Espai Matís ha acollit la xerrada de l’Anna Vila-
seca sobre Vincles d’aferrament, es¬tils relacio-
nals i impacte en la cura de persones. El tema 
encaixa perfectament amb la nostra línia de 
treball, basada en la visió de la psicologia sistèmi-
ca. Estem cuidats i ens sentim cuidats gracies al 
vincle d’aferrament amb els que ens han precedit. 
I és des del vincle que d’adults ens ve la força per 
poder cuidar als que vindran. 

Els serveis que ofereix Matís tenen a veure amb 
aquesta mirada, i per tant pren una especial 
atenció la pertinença de les persones a un sistema 
familiar on hi regeixen un patrons determinats de 

lleialtats, rols, ordres i desordres, equilibris i dese-
quilibris i on establim vincles en moments plaents 
i desplaents, d'amors i desamors, de pèrdues i 
guanys. 

Aquesta activitat organitzada per l’Arada sens 
dubte que convida a fer processos de canvi cap a 
una major responsabilitat adulta des l’agraïment 
als que ens han cuidat i l’empoderament per poder 
cuidar. 

Montserrat Casas
Espai MATÍS

www.espaimatis.cat 

ESTEM VINCULADES
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—
En què destinem el
temps les dones i homes
del Baix Solsonès i
rodalies?

—

Enquesta 2019

Ajuda’ns a analitzar i a fer 
visible en què destinem el temps les 
dones del Solsonès.  L’enquesta no 

et prendrà més de 10 minuts. 

Accedeix a l’enquesta clicant AQUÍ
o al web 

actua.larada.net/dones

https://forms.gle/N8eNKEdpsDLoNkcN8
http://actua.larada.net/dones
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—Dones Joves i Economia 
Social i Solidària 
Reptes i oportunitats

Amb Mireia Serra, investigadora social i sòcia 
treballadora de la cooperativa El Risell SCCL

Per abordar aquesta pregunta 
i poder assolir els objectius 
plantejats recorrem a tres 
àrees del coneixement: la 
sociologia de la joventut i les 
transicions juvenils, l’Econo-
mia Social i Solidària (ESS) i 
l’Economia Feminista (EF).  

En concret, la intersecció 
entre les transicions juvenils i 
l’ESS veu com la crisi econòmi-
ca ha portat a modificar la 
transició laboral i optar per 
models d’emprenedoria social. 
Tanmateix, les generacions 
més joves tendeixen a prefer-
ir un compromís polític més 
directe i formes d’activisme 
basades en la quotidianitat —
és possible que els joves trobin 
en l’ESS una forma d’establir 
un projecte de vida coherent 
amb uns valors i una ideologia 
política concrets—, així com 
en la precarietat en les transi-
cions laborals i les condicions 
del mercat de treball que, so-

vint, es reprodueixen també a 
l’ESS per les pressions globals.
Entre l’ESS i l’EF hi ha un espai 
comú respecte als supòsits de 
posar la vida al centre i qües-
tionar-se el model capitalista 
heteropatriarcal. L’ESS és una 
oportunitat per posar en pràc-
tica els supòsits de l’EF, però 
en aquest procés emergeixen 
contradiccions, es reprodueix-
en les desigualtats de gènere i 
cal analitzar com es fa front a 
aquestes dificultats. 

Per últim, entre les transi-
cions juvenils i l’EF s’observa 
l’impacte de les transicions 
familiars i el cicle de vida en 
les desigualtats de gènere i 
continuen sent les dones les 
que assumeixen en gran part 
el pes de les tasques reproduc-
tives i de cures, la qual cosa 
genera un impacte en la seva 
trajectòria laboral. Tot i que hi 
ha un factor generacional que 
fa que els joves s’hagin social-

Fins a quin punt 
l’ESS representa 

una oportunitat per 
a les trajectòries 

laborals de les do-
nes joves i incor-
pora atenció a la 

reproducció de la 
vida?
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itzat en la igualtat i hagin estat 
més exposats al feminisme, el 
cicle de la vida continua tenint 
un impacte per la trajectòria 
laboral de les dones, per so-
bre dels homes, la qual cosa 
contribueix a la reproducció 
de les desigualtats de gènere 
(Carrasco i Díaz, 2O17; Quiroga, 
2OO9). 

A banda de les interseccions 
entre aquestes tres aproxima-
cions, hi ha dos conceptes que 
són clau per aquesta recer-
ca. D’una banda, el concepte 
d’apoderament, que definim 
com “el procés mitjançant el 
qual s’incrementen les possi-
bilitats que una persona pugui 
decidir i actuar de manera 
conseqüent sobre tot allò que 
afecta la seva vida; participar 
en la presa de decisions i inter-
venir de manera compartida i 
responsable en allò que afecta 
la comunitat de la qual forma 
part”. Incorporant les dues di-
mensions que assenyala Soler 
et al. (2O17): la primera és la 
capacitat personal i els mitjans 
a través dels quals els assoleix 
i els posa en joc —aquesta 
dimensió de l’apoderament 
té una estreta relació amb les 

trajectòries personals i forma-
tives—; la segona dimensió 
té a veure amb l’entorn i les 
possibilitats que aquest ofereix 
per poder dur a terme les deci-
sions que es prenen.  
 
Aquesta distinció és del tot rel-
levant, ja que analitzem l’ESS 
com l’entorn facilitador per 
materialitzar les decisions pre-
ses. Els espais de participació, 
associacionisme i militància 
són molt importants en la defi-
nició de les trajectòries de les 
dones joves en l’ESS, cosa que 
concorda amb l’afirmació de 
Kelly & Carson (2O12) i Nolas 
(2O14) d’incloure en els espais 
que fomenten l’apoderament 
juvenil les associacions juve-
nils i els espais de participació. 

Els resultats de la recerca de 
Soler et al. (2O17) confirmen 
aquesta importància dels 
espais associatius com a espais 
d’apoderament juvenil.
D’altra banda, l’altre concepte 
especialment rellevant per a 
la recerca és el concepte de 
conciliació que, en aquest cas, 
s’empra de manera molt més 
àmplia i va més enllà de la 
conciliació familiar. En aquesta 

recerca, quan parlem de con-
ciliació ens referim a la concil-
iació del temps de treball amb 
la resta de temps de la vida, sia 
per realitzar tasques de cura o 
no. Entenem la conciliació com 
un avenç cap a una autogestió 
més àmplia del temps de vida 
i, per tant, també del temps 
de treball. Per això, l’ESS és un 
espai idoni atès el seu nivell 
d’autogestió que permet més 
control del temps sense donar 
importància a què es dedica 
aquest temps. Certament, les 
dinàmiques d’autoexplotació a 
què es veuen sotmeses moltes 
entitats dificulta aquesta au-
togestió, però el marc de l’ESS 
es basa en l’autogestió del 
temps i en la valoració de totes 
les esferes de la vida per igual. 
Entenem la conciliació com la 
manera més idònia que l’esfera 
del treball es relacioni amb les 
altres esferes de la vida, sigui 
quina sigui la manera com 
cada persona troba aquesta 
“manera més idònia”. Conciliar, 
al cap i a la fi, és tenir el con-
trol sobre el temps al llarg de 
tot el dia, i poder-ne disposar 
d’una manera responsable i 
autogestionada.
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Un dels objectius de la recer-
ca és donar recomanacions 
per elaborar una política 
pública orientada a fomen-
tar l’apoderament de les 
dones joves a través de l’ESS 
d’acord amb els resultats i 
les conclusions de la recerca. 
Tenint en compte els condi-
cionants per l’autoocupació 
detectats, les motivacions i 
limitacions de l’ESS per a les 
dones joves, la proposta s’ha 
orientat en les diferents ac-
cions necessàries en el cicle 
de vida de les entitats d’ESS 
—context favorable, creació 
i incorporació a iniciatives, 
creixement i consolidació 
i tancament o sortida dels 
projectes—, així com en 
els stakeholders o grups 
d’interès sobre els quals cal 
orientar les diferents fases 
de la política pública —el 

col·lectiu de dones joves, les 
entitats, la societat i l’Ad-
ministració.

En termes generals, la proposta 
s’orienta a través de les reco-
manacions següents:

•	 Treball amb les entitats ju-
venils i de lleure per fomen-
tar els valors de l’ESS des de 
la joventut i font de difusió 
de l’ESS en un sentit am-
pli, no només com a forma 
d’autoocupació i treball, 
sinó també de consum.

•	 Visualització i reconeix-
ement d’experiències en 
funcionament entre les 
persones joves i creació de 
referents femenins a l’ESS.

•	 Foment d’altres vies d’entra-

Cap a una política pública 
per apropar les dones joves a 
l’ESS
El Risell, de l’estudi “Apoderant
les dones joves de la Mediterrània, un sector clau 
per promoure l’economia sociali solidària
DONES JOVES I ECONOMIA SOCIAL SOLIDÀRIA

da (entrar com a treballa-
dora i acabar-ne sent sòcia) 
per contribuir a diversificar 
els perfils de dones que 
arriben a l’ESS. Replanteja-
ment del model i missatge 
de la cultura emprenedora 
i d’èxit.

•	 Espais de mentoria i inter-
canvi d’experiències.

•	 Increment dels suports al 
creixement i la consolidació 
dels projectes (no només a 
l’impuls i la creació).

•	 Incorporació de la mirada 
del cicle de vida a la plan-
ificació i suports, tenint 
en compte que no sempre 
es podrà posar la mateixa 
energia i dedicació.

•	 Reconeixement de les 
tasques de cures internes i 
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les pràctiques de conciliació 
als concursos públics, ofer-
int més facilitats i reconeix-
ement del cost econòmic 
d’aquestes pràctiques.

•	 Acompanyament emocional 
i suport a la finalització dels 
projectes.

Cal ser conscients, però, que 
tota política pública té algunes 
limitacions que, en aquest 
cas, en poden dificultar l’èxit. 
Ens referim, per exemple, a la 
temporalitat de les subven-
cions i ajuts de política pública 
que, sovint, tenen una durada 
determinada molt curta i no 
permeten saber si realment ha 
estat exitosa o no. Es produeix 
un seguiment pobre (i breu) 
dels projectes, especialment 
a llarg termini. No sempre 
es tenen en compte les dif-
erències entre entorns rurals 
i urbans i sovint se centren 
molt en les grans ciutats. I 
els programes de foment de 

l’ESS són sovint de participació 
voluntària, com és el cas de les 
escoles, cosa que en limita la 
difusió i l’abast a la voluntat 
del professorat.

Atès que la voluntat de posar 
la vida al centre i avançar cap a 
lògiques feministes en l’activi-
tat econòmica manifestada en-
torn l’ESS és un fet, cal avançar 
cap a polítiques de suport que 
s’encaminin al reforç de les 
iniciatives i no a la subvenció 
d’ajudes puntuals. Cal que 
el creixement de les entitats 
respongui a una demanda 
efectiva i existent, sostinguda, 
que permeti fer plantejaments 
de creixement estructural a 
les entitats de l’ESS, cosa que 
implica el suport a la creació 
del mercat social, l’impuls 
de la contractació respons-
able i les clàusules socials, la 
valoració del respecte a les 
cures, la democràcia interna 
i la primacia del treball sobre 
el capital afegida a aspectes 
tècnics o econòmics. El sector 

de l’ESS necessita la creació un 
entorn per créixer, més que no 
pas ajuda per competir en un 
entorn hostil.
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— Memòria popular de 
les dones del Solsonès 
Amb Grup de Gèneres i l’Associació de Dones 
del Solsonès, i amb l’exposició “Vaivens Fe-
menins- memòria popular de les dones del 
Baix Solsonès”

Les dones han sigut 
i són el pal de paller 
de la societat rural 
tradicional, tot i així, 
l’aportació
laboral, econòmica i 
social al territori no 
ha estat comptabil-
itzada ni en les es-
tadístiques
ni en la història. 

Són moltes les esferes on la 
cultura i la societat imposen 
el seu caràcter patriarcal, de 
domini dels homes sobre les 
dones, i de desigualtat. 

La duresa de la situació de les 
dones dècades enrere s’ha dis-
solt entre  diferents avenços 
socials que cal reconèixer però 
davant dels quals no es pot 
resignar-se.

La realitat de les dones de 
pagès dels anys cinquanta,-
seixanta o fins i tot setanta, es 
caracteritza per la seva doble 
invisibilitat: el fet de ser dona 
i ser de pagès. El significat de 
ser “pal de paller” no amaga 
altra cosa que aquesta doble 
invisibilitat. Les dones de 
pagès mantenien l’economia 
familiar molt sovint sense 
disposar de drets laborals, ni 
econòmics. L’economia pròpia 
sovint venia de la venda de 
bestiar menor, ous, bolets o 

productes de l’hort que venia 
a mercats a compradors que 
passaven per les cases. La 
mestressa de casa alimentava 
a la família, i cuidava de totes 
per persones de les cases, unes 
cases on podien conviure-hi, 
entre tiets, tietes, sogres i avis, 
fins a deu persones tranquil·la-
ment. 

L’accés a la terra per part de 
les dones és una desigualtat 
manifesta, contrastada i en-
cara vigent. Les dones, si no 
són pubilles, no hereten les 
terres del llinatge familiar i són 
la part de la parella que marxa 
de casa per anar a viure a casa 
de l’home. La dona de pagès, 
en cas de no ser pubilla, era 
quina es desplaçava a viure a la 
casa de l’home, amb la dificul-
tat que això comporta de fer-se 
propi un nou espai per formar 
una família, amb una llibertat 
limitada a la família que l’ac-
ull, i a les regles que ja hi han 



 15

establertes, i esdevenint “la 
mestressa” de la casa després 
d’un període d’adaptació i ac-
ceptació que, si bé no sempre, 
podia ser difícil i inclús anul·la-
dor. 

Però la feina desenvolupa-
da per a dones conforma un 
ampli ventall de tasques que 
van més enllà de tenir cura 
dels fills i l’entorn familiar. Les 
dones pageses es cuidaven del 
bestiar, les feines de l’hort, de 
fer i portar els àpats en temps 
de sega als camps, de recol·lec-
tar plantes per a la prevenció i 
pal·liació de malalties, de posar 
en conserva els aliments de la 
matança del porc i de l’hort, de 
rentar la roba en un safareig o 
a la bassa sense sentir- se les 
mans pel fred, de cosir i
apedaçar la roba de tota la 
família.

Les dones de pagès tenien 
una mobilitat molt reduïda, i 
no era freqüent que tingues-
sin carnet de cotxe. Això sens 
dubte agreujava una relació de 

dependència de la seva vida 
cap als home. 

Però malgrat aquesta mobil-
itat reduïda les dones se les 
havien d’empescar per fer les 
anades i vingudes que la vida 
els hi demanava. L’exposició 
“Vaivens Femenins- memòria 
popular de les dones del baix 
Solsonès”, resultat del testimo-
ni i memòria d’una vintena de 
dones del Territori de Masies 
(baix Solsonès) que a través 
de la seva història s’ha pogut 
desgranar i posar en manifest 
la quotidianitat de les dones 
de principis de XX. 

Progressivament les dones van 
anar tenint més oportunitats 
d’accedir al món laboral. De la 
mà de la incorporació al mer-
cat de treball les dones poden 
gaudir de recursos econòmics 
propis, fet que sens dubte té 
un impacte importantíssim 
en l’emancipació de les dones 
i l’avenç cap al poder anar-se 
contruint parcel·les de la seva 
vida que són pròpies.  Però la 

incorporació al món laboral 
topa encara amb diferents 
reptes: el sostres de vidre, el 
recorregut laboral limitat pel 
fet de ser dona, desequilibris 
entre salaris, dificultat afegida 
per treballar en feines de més 
responsabilitat o lideratge. 

Però aquest petit espai 
d’emancipació, embrionari, 
que ve de la mà de la incorpo-
ració al mercat de treball, no 
va acompanyat d’una restruc-
turació dels rols dins de la 
família. Encara avui les dones 
són les què es dediquen gaire-
bé al 100% de les feines re-
productives i de cura i sosteni-
ment de la família. 

Encara avui les dones, joves i 
grans, estan subjectes a rela-
cions de dominació de l’home, 
siguin conscients o incon-
scients. I aquestes desigual-
tats continuen expressant-se 
en àmbits que van des de la 
sexualitat fins a la vida social i 
laboral. 
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Vaivens femenins és un projecte de l’Associa-
ci´oTerritori de Masies que culmina amb una 
exposició mòbil i una revista. 

En essència és un homenatge a les dones que 
han fet part del nostre territori i de les nostres 
vides, posant al lloc que pertoca les múltiples 
activitats que han permès que siguem on som 
avui.

El projecte vaivens femenins remarca les ana-
des i vingudes de les dones en un territori rural. 

Aquests vaivens s’accentuaven si el nucli fami-
liar no tenia propietat pròpia, era el cas dels 
masovers i masoveres, que a través de con-

tractes d’arrendament treballaven la terra de 
masos que llogaven a canvi de pagar un terç 
o un quart del que produïen. Aquest contrac-
tes a vegades eren molt estables però d’altres 
cops eren menys duradors a causa d’un context 
històric de canvis en la ruralitat i de la guerra 
i postguerra, que van desestabilitzar aquests 
contractes de masoveria.

L’exposició de Vaivens femenins està disponible 
per a tota entitat interessada. 

Més informació:  
vaivens.territoridemasies.cat

Exposició 
“ Vaivens Femenins - 
Memòria Popular de les do-
nes al Baix Solsonès”
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— Dones, Treball i Econo-
mia Solidària. 
Amb Raiels SCCL i Lluerna SCCL, dues coopera-
tives solsonines formades íntegrament per do-
nes joves. 

Raiels SCCL

raiels.cat

El projecte inicial es va arti-
cular sota la figura d’una SCP, 
la qual permetia fàcilment 
començar a desenvolupar l’ac-
tivitat professional de manera 
ràpida i també donava flexibi-
litat i adaptació per començar 
un projecte propi i conjunt, 
integrat per tres dones com a 
autònomes.

El 2019 i després d’un procés 
de reflexió estratègica, Raiels 
es transforma a cooperativa 
sense afany de lucre. Actual-
ment, son tres sòcies, com a 
l’inici, però amb una xarxa de 
col·laboradors amb els que es 
complementen en l’impuls 
d’alguns projectes.

El model de funcionament de 
Raiels, ja des dels seus inicis, 
s’ha centrat en l’autogestió del 
treball i les relacions de solida-
ritat, respectant les realitats 
personals de cada una de les 
seves integrants per facilitar 
al màxim la conciliació entre 
família, vida social, personal i 

treball. Treballen per objectius 
i per projectes amb una sòlida 
base de confiança, comunica-
ció i suport mutu i autonomia 
de les treballadores. Les tec-
nologies tenen un paper clau 
en la seva manera de treballar 
perquè les aproximen entre 
elles compensant l’absència 
d’oficina física compartida, així 
com també les mantenen con-
nectades amb col·laboradors i 
clients. 

L’objecte d’aquesta societat co-
operativa és donar respostes i 
solucions innovadores a reptes 
actuals del món rural i local, 
partint de les singularitats i 
especificitats dels territoris i 
dels seus agents; des de l’òpti-
ca del desenvolupament local, 
les estratègies territorials, la 
ruralitat i la innovació social, 
ambiental i econòmica.

 S’adrecen a institucions públi-
ques, empreses, associacions i 
a tothom qui tingui la voluntat 
de contribuir a la dinamització 
dels territoris.

Raiels - Iniciatives que arrelen
neix l’any 2015 en un con-
text de postcrisi arran del 
tancament d’una fundació 
que treballava en l’àmbit del 
desenvolupament rural. Da-
vant la pèrdua dels seus llocs 
de treball, tres de les mem-
bres de l’equip de la citada 
fundació, decideixen impulsar 
un projecte professional propi, 
a partir del bagatge assolit i 
l’experiència de treball con-
junt. Els movia la il·lusió de 
poder continuar treballant en 
el sector contribuint a la dina-
mització del territori aportant 
la seva mirada i a partir d’un 
enfocament diferent.
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Lluerna Arquitectura és una 
cooperativa de treball creada 
l’any 2018, i formada per dues 
sòcies de treball. 

Les dues sòcies havien treba-
llat com autònomes i també a 
l’administració pública.  Diver-
sos factors van fer-les decidir 
a emprendre un projecte propi 
en forma de cooperativa: el ser 
un sector on abunden falsos 
autònoms, ser un sector mas-
culinitzat i, arran de la crisi 
immobiliària, amb necessitats 
d’un fort canvi de visió. Per 
aquest canvi de visió és fona-
mental una formació contínua, 
i això la fòrmula de cooperati-
va els hi garantia. 

Van crear l’estudi d’arquitectu-
ra Lluerna, que elles mateixes 
defineixen com a arquitectura 
cooperativa, entenent que 
aquesta “nova” arquitectura 
que volen practicar només 
pot cooperativa,entesa com 
aquella que teixeix xarxes i 
desenvolupa la seva responsa-
bilitat i compromís territorial 

en un sector que genera molta 
riquesa i feina a nivell local. 

L’estudi està especialitzat en 
la rehabilitació, sector espe-
cialment interessant en una 
comarca com el Solsonès, 
la bioconstrucció i la sostenibi-
litat, tot i que també fan obra 
nova, interiorisme, urbanisme, 
disseny, informes tècnics i 
assessorament. 
Més enllà de la gestió del propi 
projecte de treball, l’economia 
social i solidària els ofereix un 
marc organitzatiu que com-
parteix molts objectius amb 
els principis de l’arquitectura 
sostenible. 

El ser cooperativa els aporta 
una oportunitat de liderar la 
seva pròpia experiència i car-
rera professional. El fet de ser 
joves el mercat laboral les acull 
amb desconfiança per la poca 
experiència laboral, amb pre-
carietat laboral i desigualtats 
laborals entres homes i dones, 
que en un sector com el de la 
construcció, altament masculi-
nitzat, es veuen agreujades. 

Lluerna
 Arquitectura SCCL

lluernaarquitectura.cat

El sector de l’arquitectura re-
clama una constant innovació, 
creativitat i formació que el 
model cooperatiu els facilita. 

El fet de ser dones, i ser joves, 
fa que, a diferència d’altres 
iniciatives formades per ho-
mes, hagin de destinar molts 
més esforços a escepticismes 
inicials i a ser reconegudes 
professionalment.  

Un dels seus principals objec-
tius: horitzontalitzar i desje-
rarquitzar el sector. I a nivell 
simbòlic així ho han expressat  
rehabilitant elles mateixes la 
seva oficina que tenen a la pl. 
St Joan de Solsona, aprenent 
i respectaven l’ofici des de la 
base, defugint de l’arquitectu-
ra de despatx. 
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Què és el cooperativisme 
de treball?

Les cooperatives de treball 
associat són aquelles que 
associen, com a mínim dues 
persones físiques que aporten 
treball per assolir l’objectiu, o 
objecte social de la coopera-
tiva, ja sigui produint béns o 
prestant serveis. 

L’activitat que es cooperati-
vistza és el treball que aporten 
els socis/es treballadors/es 
i l’equip de treballadors/es 
contractat.

EL TREBALL A LES COOPERA-
TIVES DE TREBALL ASSOCIAT

Lògicament, el treball que 
s’aporta a les cooperatives de 
treball ha de provenir princi-
palment de socis o sòcies de 
treball. 

La Llei de Cooperatives esta-
bleix una limitació del treball 
que pot provenir de contrac-
tacions: el nombre d’hores 
anuals fetes pels treballadors 
amb contracte de treball no 
pot superar el 30% del total 
d’hores l’any fetes pels socis 
treballadors. 

En el càlcul d’aquest percen-
tatge s’ometen les següents 
relacions de treball: 

a) Els treballadors integrats en 
la cooperativa per subrogació 
legal i els que s’incorporin a 
activitats sotmeses a la dita 
subrogació.
b) Els treballadors que substi-
tueixin socis treballadors que 
es trobin en situació d’exce-
dència o d’incapacitat laboral 
temporal, o gaudint de permís 
per maternitat o paternitat, 
adopció o acolliment, exercint 
un càrrec públic o complint un 
deure públic de caràcter inex-
cusable.

c) Els treballadors que treba-
llin en centres de treball sub-
ordinat o accessori.

d) Els treballadors amb con-
tractes de treball en pràcti-
ques, per a la formació i l’apre-
nentatge o per obra o servei 
determinats.

e) Els treballadors amb con-
tracte de treball de confor-
mitat amb una disposició de 

foment de l’ocupació de perso-
nes amb discapacitats físiques 
o psíquiques.
 
f) Els treballadors amb con-
tracte de treball que rebutgin 
expressament la proposta de 
la cooperativa per a adquirir 
la condició de socis. En tot 
cas, el nombre de treballadors 
en actiu que hagin renunciat 
expressament a ésser socis no 
pot ésser superior al nombre 
de socis actius existents en 
aquell moment.

EL RÈGIM LABORAL

Els criteris bàsics del règim 
de la prestació del treball han 
d’ésser determinats o bé en 
els estatuts o bé en un regla-
ment de règim intern.

El reglament de règim intern 
pot regular l’organització del 
treball, les jornades, festes 
laborals, vacances, permisos, 
excedències... i els criteris re-
tributius així com la forquilla 
salarial. 

El principi d’autoregulació del 
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FILOSOFIA COOPERATIVA; AUTOAJUDA, 
AUTORESPONSABILITAT, DEMOCRÀCIA, IGUALTAT, 
EQUITAT I SOLIDARITAT

Les empreses desenvolupen 
la seva pròpia cultura, sense 
que per això hi influeixi la 
forma jurídica. En el cas de 
les cooperatives, a més, hi 
incidiran una sèrie de valors 
que orientaran o marcaran la 
manera de ser de l’organitza-
ció, definint la pròpia identitat 
cooperativa.

Les cooperatives es basen en 
els valors d’autoajuda, auto-
responsabilitat, democràcia, 
igualtat, equitat i solidaritat. 
En la tradició dels seus funda-
dors, els membres de les coo-
peratives creuen en els valors 
ètics d’honestedat, transpa-
rència, responsabilitat social i 
preocupació pels altres.

Les cooperatives són impulsa-
des per preocupacions econò-
miques i socials. Són organit-
zacions de base col·lectiva que 
no només es preocupen de 
línies de fons dels seus nego-

cis, sinó també de les neces-
sitats dels seus membres i la 
qualitat de vida a les seves 
comunitats. 

Les cooperatives difereixen 
d’altres empreses en tres as-
pectes principals:

Un propòsit diferent: 

El propòsit principal de les 
cooperatives és satisfer les 
necessitats comunes dels seus 
membres, mentre que el pro-
pòsit principal de la majoria 
de les empreses inversores és 
maximitzar el benefici per als 
accionistes.

Una estructura de control 
diferent: 

Les cooperatives utilitzen el 
sistema democràtic “una per-
sona = un vot”, i no el sistema 
d’un vot per acció utilitzat 
per les empreses de capital. 

Això ajuda a la cooperativa a 
servir la necessitat comuna, 
més que no la individual, i és 
una manera de garantir que 
les persones, i no el capital, 
controlen l’empresa.

Una assignació diferent del 
lucre: 

En les cooperatives, els bene-
ficis es distribueixen sobre la 
base de l’ús que fan els socis i 
sòcies de la cooperativa, no en 
funció del nombre d’accions 
que posseeixen. Les cooperati-
ves també tendeixen a invertir 
els seus beneficis en la millora 
de servei als seus membres i 
promoure el benestar de les 
seves comunitats.

treball topa però amb  uns 
límits que imposen matèries 
d’ordre públic,  i són els se-
güents;
 
a) Les relatives a treballs 
nocturns, insalubres, penosos, 
nocius o perillosos.

b) Les normes reguladores del 

règim de seguretat social.
c) Les normes sobre prevenció 
de riscos laborals.

d) Les causes legals de suspen-
sió i excedència.

Els socis de la cooperativa 
poden decidir si el treball que 
aporten els socis i sòcies es fa 

sota el Règim General o sota 
el Règim General d’Autònoms. 
Aquesta elecció, que  s’aplica a 
la totalitat dels socis i sòcies, 
s’ha de mantenir com a mínim 
5 anys. 
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Fa dies vaig anar a una xerrada  d’ Omman Omar, on explica-
va la sevadesagradable experiència  en el llarg viatge de Ghana 
a Europa, que tenia 2 opcions per poder afrontar tot el què 
havia viscut: 
Una era quedar-se allà, entre els morts, entre la foscos, entre 
les agressions i humiliacions, quedar-se allà, en el record de 
tot el viscut, o aixecar-se entre les cendres i deixar-ho allà 
enterrat, deixar les vivències oblidades, deixar allà els records 
dolorosos, enterrar-ho i començar una nova vida. 

Les dones que han patit o pateixen violència de gènere es 
troben en la mateixa situació, n’hi ha que sempre es quedaran 
allà, i ningú sabrà per el què estan passant. Són les silenciades, 
les que continuen patint i no tenen força per sortir-ne. Les que 
continuaran acceptant que la violència forma part de les seves 
vides. 
Si el què veuen és una societat patriarcal, que les senyalaran, 
que les jutjaran a elles... Per què sortir-ne?

Ara més que mai, que volen eliminar la llei de Violència de 
Gènere, hem de ser més fortes, hem de lluitar perquè totes les 
dones sentin que estan acompanyades, que tenen associacions 
feministes, que tenen les institucions, i les lleis al seu favor. 
Hem de lluitar per una societat igualitària, i educar als més 
joves en concepte com l’empatia i la igualtat. 

Hem de ser capaces que no hi hagi cap dona que es quedi en 
aquella barca, com molts amics de l’Ousman, allà al fons, a la 
foscor, invisibles. Hem de ser capaces de treure-les a totes. 
I només ho aconseguirem si tota la societat, homes i dones 
,denunciem qualsevol tipus d’agressió, que veiem o patim. Per 
petita que sigui, no mirem cap a una altra banda. 
No normalitzem fets que no ho són. 

Per totes aquelles dones: 
#noestàssola

Gemma Boixadé

Solsona, 25 de novembre del 2019

Text llegit davant de l’ajuntam-
ent de Solsona, en l’acte del Dia 
Internacional per l’Eliminació de 
la Violència contra les Dones,  or-
ganitzat per l’Associació de Dones 
del Solsonès, el Grup de Gèneres 
del Solsonès, i l’ajuntament de 
Solsona. 
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Tu i jo som dones d’heura.
Embellim murs i tanques

en establir diàleg.
Som catifa de somnis,

graons de sol,
un vals d’arrels menudes.

Dia a dia inventem la no-rutina.
Amb els peus ferms

ens vestim d’aire
per ballar amb estels.

Som dones d’heura,
podem ser alades,

arrel, estiu, bressol,
deix… i mans!

Sobretot mans obertes,
fulles que acaronen pedres.
Suspeses en el vertigen blau

que ens teixeix.
Llaços que nuen mans.

Marta Pérez Sierra, Dones d’Heura, 2011
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actua.larada.net

Dones,
Temps,
Economia
i Món rural’19 
Dimarts 
26 de novembre

Sobre el cuidar: 
Vincles d’aferrament, 
estils relacionals i 
impacte en la cura de 
persones

19.00h -  Matís-Espai Tera-
pèutic. Pg. Pare Claret, 7. 1r

A càrrec d’Anna Vilaseca, 
psicòloga sistèmica especia-
litzada en famílies i infàn-
cia.

SOLSONA

Dones Joves i 
Economia Social i 
Solidària: Reptes i 
oportunitats

14.30h -  Agència SolCar
c/Llobera, 31

Dimecres
27 de novembre

A càrrec de Mireia Serra, 
sòcia de la cooperativa 
Risell, cooperativa autora de 
la recerca “el paper de l’ESS 
en els processos d’empodera-
ment de les dones joves”

SOLSONA
18.00h -  Ajuntament de 
Solsona

Memòria popular de 
les dones del 
Solsonès. 
Xerrada-debat 
intergeneracional

Divendres,
29 de novembre

L’acte s’acompanyarà de 
l’exposició “Vaivens Feme-
nins: memòria popular de 
les dones al Baix Solsonès i 
rodalies”.
Acte emmarcat en el cicle 
“Cultura en veu de dona”.
Per a més informació vegeu 
programa a part.

SOLSONA

Dones, Treball i 
Economia Solidària.
Presentació i debat 
amb Raiels SCCL i 
Lluerna SCCL.

Dilluns
2 de desembre

18.30h -  Biblioteca
Carles Morató de Solsona

Raiels SCCL. Assessoria en 
desenvolupament local.

Lluerna SCCL. Despatx 
d’arquitectura.

Dues cooperatives del 
Solsonès formades íntegra-
ment per dones.

SOLSONA

actua@larada.coop o trucant al 672 491 223Agrairem confirmació d’assistència a

actua.larada.net
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rodalies”.
Acte emmarcat en el cicle 
“Cultura en veu de dona”.
Per a més informació vegeu 
programa a part.

SOLSONA

Dones, Treball i 
Economia Solidària.
Presentació i debat 
amb Raiels SCCL i 
Lluerna SCCL.

Dilluns
2 de desembre

18.30h -  Biblioteca
Carles Morató de Solsona

Raiels SCCL. Assessoria en 
desenvolupament local.

Lluerna SCCL. Despatx 
d’arquitectura.

Dues cooperatives del 
Solsonès formades íntegra-
ment per dones.

SOLSONA

actua@larada.coop o trucant al 672 491 223Agrairem confirmació d’assistència a

Dones,  
Temps,  
Economia   
i Món   
Rural 


