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ACTIVAR-SE, EMPRENDRE O INVENTAR -SE EN EDUCACIÓ
SOCIAL
DIA I HORA: Dimecres, 11 de novembre de 2020, a les 10h
ESPAI: Plataforma virtual
PONENTS: Antonio Alcàntara, de La Perifèrica; Mercè Aranda, de Tata Inti, SCL; Quico Manyós, de
Dignetik, i Eva Sasot, del CEESC.
CONDUEIX L’ACTIVITAT: Pep Guasch, equip del CEESC.
RELATORA: María Vázquez

Aquesta activitat convida tots aquells educadors i educadores socials que tinguin la intenció o estiguin
interessats a conèixer aspectes bàsics a tenir en compte a l’hora d’activar-se i intentar tirar endavant un
projecte propi o compartit entre un equip.
Es vol reflexionar sobre la complexitat que pot comportar tirar endavant un projecte social, ja sigui per
motius econòmics o ideològics, i també donar eines i recursos sobre com fer front als temes més tècnics i
burocràtics, alhora que anima tots aquells que sentin dins seu una pulsió emprenedora.
Tres professionals del món social ens presenten els seus projectes, nascuts d’un fort impuls per millorar la
societat i generar canvi, i ens serveixen com a font d’inspiració i exemple d’emprenedoria d’èxit.
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Antonio Alcàntara ens presenta La Perifèrica, una entitat de consultoria especialitzada en processos de
participació, acció comunitària i animació sociocultural. Nascuda d’un grup de persones que volen unir
força de treball i generar treball digne, treballen des de la cooperació i l’ajut mutu.
Tenen 3 línies d’acció: 1. Participació i acció comunitària, on acompanyen i dinamitzem projectes
comunitaris amb una mirada inclusiva i empoderadora; 2. Alimentació saludable i cuina, on disposen d’un
banc formatiu per a joves en temes d’hostaleria; porten aliments a famílies necessitades, alhora que
generen xarxa i fan arribar receptes bones i saludables; i 3. Acció sociocultural: a través del circ i els escacs,
per fomentar la convivència i el coneixement d’eines per al creixement del territori.
Suport mutu, feina digna i canvi social són els seus principis bàsics, treballen des de la lògica de compartir,
col·laborar, i construir des de la base, sense pressa, amb molta cooperativitat.
Mercè Aranda ens presenta Tata Inti, una cooperativa de treball sense ànim de lucre, que es dedica a
vetllar pel dret del joc dels infants, creant espais de joc lliure i creatiu principalment a l’espai públic. Suposa
una mirada nova i més atenta sobre les necessitats del infants, alhora que proporciona un acompanyament
socioeducatiu respectuós, cuidat i bonic vers els infants en contextos precaris i complexos.
Treballen al carrer, fet que els ha permès trencar barreres econòmiques i socials. L’entitat busca connectar
amb aquesta necessitat social i de responsabilitat global, generant xarxes, sinergies, buscant projectes,
accions...
Alguns exemples de projectes són la “Guingueta de jocs” del barri de Sants, o el projecte “Vincles a WadRas”, on treballaren vincles maternofilials constructius i saludables.
Quico Manyós ens parla de la seva empresa, Dignetik, el nom de la qual prové de dues paraules: dignitat i
ètica. Es tracta d’una empresa que treballa com una fundació, amb l’objectiu d’empoderar i donar eines a
altres entitats. La seva estructura és molt petita: compta d’una cap de continguts, un assessor econòmic,
una gestora de serveis de xarxa de comunicació, i entre 8 i 20 col·laboradors amb els quals han generat una
xarxa de coneixement de propostes de bones pràctiques, comitès d’ètica, espais de reflexió. La seva
estructura es basa en la confiança mútua i la col·laboració, creant sinergies entre les persones. L’àmbit amb
què treballen és el de persones amb dependència, hi desenvolupen formacions més especifiques cap al
desenvolupament, recollida de bones pràctiques, gestió de la intimitat i la imatge de les persones ateses en
una residència, etc, per fer que la persona tingui un tracte digne.
També fan formació en ètica aplicada al dia a dia i implementen tècniques com per exemple els mapes de
vida, per veure les pors, il·lusions, trastorns del comportament, etc., d’aquestes persones. Treballen
píndoles com el consens, la interdependència entre els professionals, i en una bossa de recursos i propostes
davant de la Covid-19 per treballar tots aquests àmbits en el confinament de forma col·laborativa.
A la part final de l’activitat, l’Eva Sasot, responsable tècnica d’atenció col·legial del CEESC i del Servei
d’Ocupació i Orientació Professional, ens presenta les formes jurídiques possibles a l’hora d’emprendre i
diferents recursos a l’abast.
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IDEES CLAU:
emprenedoria; generació de canvi; innovació; cooperació, sinergia

CITES DELS PONENTS A DESTACAR:
• “L’emprenedoria neix d’un impuls personal per crear coses, hem de fer esbossos i atrevir-nos,
equivocar-nos per avançar… ser molt proactius. Implicar-se, arriscar-se, tenir les orelles ben
obertes, compartir, col·laborar… sent sense pensar tant en si “ens farem mal”. Mercè Aranda.
•

“El que falta és implementar i reinventar les maneres de fer de les entitats”. Quico Manyós.

• “Anem a crear xarxa i donar-nos suport entre tots, ja que és la millor forma d’anar sumant i
créixer”. Antonio Alcántara.
• “El fet de treballar a peu de carrer és el que connecta millor amb l’emprenedoria social i
cooperativa”. Mercè Aranda.

REFLEXIONS DELS PARTICIPANTS
Davant la pregunta: Quines perspectives ha de tenir una persona emprenedora?, en Quico parla de ser
molts conscients de les pròpies capacitats i límits, de les nostres virtuts, de les nostres habilitats.
L’emprenedor ha de tenir humilitat, fet que li dona credibilitat. Treballa des de la generositat, generant
oportunitats pels altres; i tenir actituds, reconèixer les pròpies i les de l’altre. Menciona la idea de
maridatge d’actituds: exemple el simpasiasme (simpàtic i entusiasta); actitud proactiva, de reinventar-se si
cal, transmetre allò que estic fent d’essencial. També el fet de tenir molt clars els objectius, i en base a
aquests objectius anar construint conjuntament una idea, que amb la cooperació de tots s’enriqueix i es
multiplica.
La Mercè entén l’emprenedoria com la virtut de ser crític, reflexiu, innovador, professional; tenir una
inquietud, i sentir la pulsió i energia interna necessària per treure-la i rebel·lar-se. Es tracta de trencar un
paradigma per reconstruir-lo en quelcom millor. També comenta el fet de perdre la por a certa
terminologia que s’associa al món empresarial, i veure que la nostra professió mereix el reconeixement
econòmic igual que d’altres professions econòmicament més reconegudes.
L’Antonio menciona la idea de suport mutu, de donar-nos la mà. Ell parla de la importància d’alinear-se
amb els socis; tant en el valors i perspectives, com en implicació i temps. Es necessita molta proactivitat, i
sobretot cooperació entre els membres. Hem de pensar com podem crear processos més positius cap a
nosaltres mateixos i cap a les persones a qui ens adrecem.
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CONCLUSIONS:
Crear una empresa social no és gens fàcil, molts cops, la manca de pressupost, l’enrevessada gestió
burocràtica, i la desconeixença i falta de recursos fan que idees brillants sorgides amb la intenció de
generar una millora social es quedin latents sense arribar-se a realitzar. Tot i això hi ha persones que
aconsegueixen fer-ho, condicions com ara tenir coneixement de tot tipus d’ajudes i suport, i una bona
actitud i mentalitat emprenedora són ingredients bàsics per garantir l’èxit. L’experiència emprenedora és
àrdua, però alhora pot ser una gran font de satisfacció i superació personal, així com constitueix una gran
experiència d’aprenentatge i inspiració per a altres persones amb la il·lusió d’emprendre un projecte.

PER SABER-NE MÉS...
• http://www.laperiferica.cat/
• https://tatainti.coop/
• https://www.dignetik.com/
• Enllaç a la presentació de recursos
• Enllaç al vídeo de la presentació
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