


Com podem aconseguir que la nostra feina tingui un
impacte positiu en l'entorn?

Mai ens havíem plantejat ser mestres fora de l'escola.
Mai ens havien explicat què era una cooperativa. 

             va viure un llarg procés de gestació al ventre
de la facultat d’educació i psicologia de Girona des
que els dos membres fundadors ens vam conèixer al
despatx S125 a l’hora de dinar. El mosquit que
portàvem dins no va fer efecte fins l’estiu de 2021 al
pati de Calella de Palafrugell. Entre família,
mascaretes i mosquits emprenyadors vam acabar
anomenant el projecte cooperatiu que, per algun
motiu, avui t’ha arribat a les mans.

L'Edi i en Sisu
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1. DESCRIPCIÓ

Des d’Efecte Mosquit Coop SCCL dissenyem formacions, cursos, sessions,
dinàmiques i tota mena d’activitats on les participants esdevenen les màximes
responsables del procés. Hem creat una metodologia pròpia per generar
autonomia en els grups de treball. La metodologia consisteix en generar espais
estimulants amb eines i recursos que substitueixen la figura de mestre amb
l’objectiu d’aconseguir una gestió de grup compartida, independent i conscient
del procés. La intenció és treballar amb escoles, instituts, ajuntaments,
associacions i qualsevulla altra entitat que aposti per grups de persones
autònomes i unides per a generar accions d’impacte positiu. Al llarg dels anys
hem comprovat que les persones esdevenim proactives quan ens trobem davant
de preguntes i no de tantes respostes. Els serveis de la cooperativa són integrals i
s’enfoquen a les necessitats de les usuàries: el contingut que es vol treballar,
l’impacte social, la relació amb els ODS, les dinàmiques internes del grup, la
transformació d’eixos de treball, la implementació de noves metodologies…

L’únic repte que no hem aconseguit resoldre és saber a què ens dediquem.
Sabem que som Cooperativa de treball associat sense ànim de lucre i d’iniciativa
social. També som conscients que ens mou la creativitat, vivim d’estimular el
pensament crític i entenem l’educació més enllà de les aules i les mestres. Si
sents un brunzir dins teu que t’incomoda, si les lleis d’aquest sistema no van amb
tu o tens la dolça mania de fer de la teva vida un projecte, ens trobarem pel camí.

Efecte Mosquit és una aposta per a l’educació no formal amb l’objectiu de
transformar la societat gironina a través de la creació i implantació de projectes
educatius que treballin els valors i les habilitats socials a través de metodologies
innovadores centrades en el pensament crític, la creativitat, l’autonomia i la
responsabilitat de manera compartida.

1.1 IMPACTE SOCIAL

Efecte Mosquit és una cooperativa de treball associat que fa possible
l’autoocupació de joves amb objectius laborals innovadors. Des de la cooperativa
generem llocs de treball dignes i reconeguts, a més de cooperar amb altres
empreses locals del nostre entorn a través d’aliances per estimular l’economia
social i solidària catalana. El model cooperatiu que ens representa és replicable en
altres entorns, així que a través d’Efecte Mosquit també visibilitzem i
acompanyem joves emprenedores que segueixen aquest camí.

La difusió, promoció i inversió dels valors cooperatius al nostre entorn genera un
impacte positiu en l’estimulació del pensament crític, promou alternatives al
model econòmic tradicional i consolida estratègies creatives per a millorar les
condicions laborals de les joves.
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A través d’estratègies pedagògiques no magistrals apostem per una educació
independent, autogestionada i compartida per facilitar l’accés a eines
d’aprenentatge en diferents contextos i per a tothom.

1.2 MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Efecte Mosquit és un projecte cooperatiu sorgit de l’empoderament juvenil
d’estudiants d’educació amb inquietuds que traspassen l’educació formal. La
nostra missió contínua a través d’aquesta empresa que es basa en metodologies
innovadores per tal de promoure els valors per a la transformació social.

Des d’Efecte Mosquit entenem la repercussió de la nostra activitat econòmica
com una acció política inconformista i transversal que s'estén per tota la societat,
per la qual cosa treballem per enfortir el teixit empresarial local basat en els valors
de l’Economia Social i Solidària. La visió del projecte comprèn la nostra feina com
un resultat de la motivació i la professionalitat per donar resposta a les injustícies
socials que ens envolten. I per ser coherents amb aquesta visió entenem que l’èxit
es basa en el benestar emocional i les relacions socials corresponsables.

Efecte Mosquit i tot el que ens representa vetlla per educar-nos en una societat
de valors: feminista, democràtica, responsable, sostenible, comunitària, crítica i
creativa. La proposta empresarial respon a la necessitat de consolidar un model
econòmic social i transparent, orientat a l’autogestió i a la participació
democràtica i comunitària. La cooperativa està composta per sòcies treballadores
però també està feta de moltes altres persones. És per això que apostem per
l’arrelament territorial i la xarxa d’economia social catalana, principalment a les
comarques gironines.

2. QUI SOM?

Som l’Edi i en Sisu, dos mestres d’educació primària que ens vam conèixer a la
universitat quan vam fundar l’Associació d’Estudiants de Mestres de la UdG, de la
que seguim formant-ne part actualment. Els interessos personals i la trajectòria
professional ens van embarcar al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat, a
través del qual vam començar aquest projecte a finals del 2020.

2.1 L’EQUIP

Efecte Mosquit és un equip representat per dos joves mestres d’educació primària
que compartim una ACTITUD EMPRENEDORA basada en la motivació, la

5



proactivitat, la iniciativa i l’impuls. Prenem consciència del paper que juguen la
responsabilitat i el compromís per aconseguir en tot moment un LIDERATGE
COMPARTIT, basat en el consens, l’empatia i l’escolta activa. Per fer possible la
GESTIÓ COMPARTIDA, destinem grans esforços a l’organització, la planificació, el
control i, sobretot, a les relacions interpersonals, que esdevenen cabdals. Tot
aquest reguitzell de condicions són causa i conseqüència de la GENERACIÓ DE
VALOR a través de la creativitat, el pensament crític, la curiositat i la innovació. I el
risc que comporta aquest projecte s’equilibra amb una ORIENTACIÓ AL MERCAT
fonamentada en l’empatia amb les usuàries, la identificació d’oportunitats i
l’adaptació dels productes i serveis gràcies a la comunicació bidireccional amb les
entitats amb les que col·laborem.

És per això que a Efecte Mosquit vetllem per l’interès col·lectiu de les sòcies i per
l’interès general econòmic i social del nostre entorn. Per tal d’assolir aquests
principis de forma exitosa:

- Ens repensem contínuament. Introduir canvis de manera sistemàtica és
un dels camins més efectius per enfrontar l’entorn dinàmic que ens
envolta.

- Creiem en l’ESS. L’objectiu de l’empresa no és vendre, facturar i cobrar,
sinó establir relacions comercials beneficioses que permetin satisfer les
necessitats de les persones i la comunitat.

- Treballem en equip. Autoocupar-nos és una alternativa que requereix un
esforç més gran, però el resultat és més gratificant i, a més a més,
compartim el projecte amb altres persones de forma cooperativa.

- Pensem de forma crítica. Qüestionar-nos les coses, encara que tothom ho
tingui clar, és positiu. No és un problema de confiança sinó una voluntat
d’aprofundir en els arguments i raonaments per saber qui som, què volem i
com ho farem possible.

- Ens cuidem. Treballar les habilitats per relacionar-nos entre nosaltres és
clau per a la viabilitat del projecte. Identifiquem les relacions de poder i les
enfrontem de forma corresponsable.

- Posem en valor. La satisfacció personal és imprescindible, però l’èxit dels
projectes col·lectius ha d’anar acompanyat de recompenses i
reconeixements interns i externs per a totes les aportacions.

- Ens mou la creativitat. Val la pena esforçar-se per passar de la rutina a la
creativitat. Si no volem que passi sempre el mateix, hem de fer coses
diferents.

- Fa mandra, però també planifiquem. Planificar significa invertir recursos
en activitats no productives, però redueix la incertesa i permet
anticipar-nos als imprevistos.

I, per si encara tens algun dubte –el més probable és que en tinguis molts- de
com hem arribat fins aquí, pots posar nom i cara a les grinxoles d’Efecte Mosquit:
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2.2 AMB QUI TREBALLEM?

Efecte Mosquit té molta cura de les relacions que teixeix i aposta per un perfil
d’entitats que responen i aposten pels valors de l’Economia Social i Solidària del
territori gironí. És per això que per assolir l’èxit treballem -o hem treballat en algun
moment- amb les entitats que es mostren a continuació. A més a més, formem
part de la Federació de Cooperatives de Treball Associat.

Tenim la sort de compartir una relació estreta i familiar amb les usuàries que fins
ara han passat pels nostres serveis. Efecte Mosquit és un espai embrionari de
llavens omple de joia formar part de la vida d’aquestes persones.

QUÈ DIUEN DE NOSALTRES?
De les proves pilot que hem realitzat fins a dia d’avui n’hem recollit opinions i
punts de vista que ens ajuden a definir-nos però sobretot a conèixer els punts de
forts del projecte i a millorar dia a dia.

“Ho recomanaria sens dubte! Ho explicaria com a un mètode alternatiu d’aprenentatge on el que
realment és important és la persona que aprèn. Les dinàmiques et conviden a participar,
reflexionar, observar, conèixer i no només ho fas durant la sessió, sinó que t’ho emportes per
seguir-ho fent un cop finalitzada.”

“Ens va permetre generar i compartir reflexions, gestionar dilemes i problemes sobrevinguts, fent
que el nostre instint de supervivència i algunes de les nostres capacitats més genuïnes sortissin
a la llum.”
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“Ha estat l'experiència més surrealista que he viscut fins ara. Tot ha estat ple de plot twist i ha
estat super motivant. Vam autogestionar un joc a partir d'indicacions "anònimes". Al cap i a la fi,
el joc ens va fer reflexionar sobre alguns aspectes troncals del projecte, així com trencar el gel
dins el grup que forma AC2030.”

“Molt útil. He pogut comunicar-me més enllà de les tasques rutinàries d'ASEM amb persones que
no coneixia i no tenia relació. He pogut conèixer diferents pensament i maneres d'actuar de la
gent i m'he forçat a mi també a perdre la por i a poder mostrar a gent que no coneixia el meu
punt de vista.”

“Era inevitable la participació de tothom i això per persones tímides i amb por a donar la seva
opinio ajuda molt a involucrar-se en el grup.”

3. PLA DE MÀRQUETING

3.1 OBJECTE SOCIAL

Com a cooperativa de treball associat el nostre objecte social per excel·lència és el
treball. Com a empresa sense ànim de lucre i d’iniciativa social l’objecte social és
la integració laboral de joves a través de contractes dignes que facilitin la plena
inserció d’un col·lectiu amb dificultats per accedir al món laboral.

Efecte Mosquit genera ocupació per a joves professionals que contribueixin a
educar en els valors de l’Economia Social i Solidària, a través de formació,
dinamització, disseny i aplicació de projectes de transformació social. Ens
encarreguem d’elaborar sessions personalitzades per generar consciència i
pensament crític, a través de la creativitat i en relació a uns objectius i continguts
específics per a cada usuària.

Què fem?
Tot el que fem respon a un treball previ que parteix de la idea de resoldre un
repte. A mesura que guanyem experiència, adaptem aquests serveis als canvis
socials del nostre entorn, regulant l’oferta i la demanda entenent l’economia com
a bé comú. És per això que, actualment, els serveis que oferim des d’Efecte
Mosquit són:

- Disseny i aplicació de la metodologia IUR.
- Projecte IUR: formació en valors socials per a joves
- Projecte Pupa: formació, acompanyament i orientació laboral per a

estudiants universitàries
- Emprenedoria Creativa: càpsules de formació per a emprendre de forma

creativa i responsable amb l’entorn
- Xarxa Crisàlide: espai compartit amb persones i entitats que han col·laborat

i/o col·laboren amb Efecte Mosquit.
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- Disseny, implementació i/o dinamització de formacions, dinàmiques i
esdeveniments

Per què ho fem?
Al llarg dels darrers anys hem transformat la ràbia i la impotència en accions i
projectes. Efecte Mosquit i tots els seus esforços són el resultat d’interpretar els
problemes com a oportunitats. A través dels serveis que oferim cobrim les
següents necessitats:

- Incrementar i millorar les condicions d’ocupació juvenil
- Difondre models econòmics i socials alternatius
- Formar en valors socials
- Generar pensament crític i estimular la creativitat
- Promoure actituds de responsabilitat social
- Reforçar la formació dels estudis de mestre
- Adaptar els entorns i les metodologies educatives a la diversitat de les

realitats actuals
- Impulsar la consecució dels ODS i l’Agenda 2030 a entitats i empreses
- Formar en la gestió d’equips, la cohesió interna i el disseny de projectes

d’impacte social

3.2 ANÀLISI SECTORIAL

Públic destinatari
A grans trets, el públic objectiu d’Efecte Mosquit és la societat que ens envolta.
Des de la cooperativa ens dirigim al nostre entorn com a empresa reivindicativa
per difondre uns valors i uns models alternatius als que imposa la societat
capitalista. Efecte Mosquit ha de ser un megàfon per recollir i acompanyar
accions de transformació social que serveixin de filtre per acotar el públic
objectiu.

És per això que el públic a qui ens dirigim es divideix en diferents nivells. En
primer lloc hi tenim les usuàries dels nostres serveis i possibles sòcies
treballadores de la cooperativa com són la gent amb sentiment de joventut. Ara
per ara posem el focus a joves en procés de formació i/o en transició entre el món
formatiu i el laboral. Des d’Efecte Mosquit entenem la joventut més enllà d’una
limitació per edat. Entenem que la joventut és una condició social determinada
per factors intrapersonals i l’entorn que ens envolta. És per això que el públic
destinatari de les nostres accions són persones amb experiències vitals
estimulants, crítiques, reflexives i/o observadores del que succeeix al nostre
entorn. El públic objectiu d’aquests projectes ha de mostrar predisposició i/o
interès per formar part del canvi social i econòmic que es va assentant en els
marges de la societat actual. I, finalment, però no menys important, el públic
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destinatari ha d’apostar per la formació constant i l’aprenentatge autònom i
compartit amb l’objectiu d’interpretar els recursos d’Efecte Mosquit com a eines
d’empoderament individual i col·lectiu.

D’altra banda hi trobem el públic empresarial, les clientes del sector privat, que
són el conjunt d’entitats que acullen i contracten els nostres serveis. El teixit
empresarial gironí al qual ens dirigim aposta per la cohesió interna de les
treballadores, la responsabilitat social en la seva activitat econòmica i la
visibilització del talent juvenil.

S’acostuma a dir que l’economia social està representada per totes les entitats i
projectes que arriben allà on l’administració pública no hi dedica prou recursos.
Per tant, el nostre públic destinatari en matèria d’òrgans públics locals i/o estatals,
clientes del sector públic, prenen forma d’Ajuntaments, Diputació, Serveis
d’Ocupació o emprenedoria, entitats de formació i/o educatives, escoles, instituts
i/o universitats. Per a aquest públic objectiu proposem activitats de formació per a
mestres, activitats d’educació no formal per a estudiants i alumnes, i
dinamització de formacions i sessions personalitzades per a treballadores.

Per tal de segmentar el nostre públic objectiu hem tingut en compte diferents
característiques com ara els espais on trobem aquest perfil d’empreses gironines:
fires, xerrades, formació contínua, projectes i programes d’iniciativa social,
trobades comunitàries, espais públics autogestionats, activitats relacionades amb
l’Agenda 2030 i els ODS. Sobretot empreses que apostin per plataformes físiques i
el contacte humà en espais compartits. També hem detectat que hi ha un interès
creixent en contractar serveis de dinamització i cohesió de grups per enfortir el
treball en equip i per afavorir la creativitat, la salut emocional i generar un
impacte social positiu. Aquest perfil d’entitats ens compra serveis de
personalització de formacions, dinamització d’actes i esdeveniments, per
dissenyar, aplicar i gestionar projectes d’educació no formal i participació
ciutadana. I també ens contracta per conèixer i aplicar metodologies educatives
innovadores.

Tot i que moltes d’aquestes clientes i usuàries ens coneixen per primera vegada
com a cooperativa, ja hi tenim referències personals i experiència prèvia. El perfil
de clients que ens contracta compleix amb les necessitats bàsiques cobertes i
inverteix en lleure, entreteniment cultural i cohesió comunitària i acostuma a
interessar-se pels programes socials, l’administració pública i el talent juvenil. Pel
que fa al nostre posicionament vers la concepció de competència, volem
compartir lideratges amb altres entitats que ofereixen serveis similars. Volem ser
referents sobretot a nivell local ja que hem detectat competències i referents a
localitats del Barcelonès com pot ser ConcepT, +Educació… però cap d’elles té una
actuació directa a terres gironines. Tot el que desenvolupem pot ser replicable en
altres contextos geogràfics, però en cada cas es requereix d’un coneixement previ
de la realitat social de la zona d’impacte.
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De la competència a les aliances
En la línia de l’Economia Social i Solidària, Efecte Mosquit entén la competència
més aviat com possibles aliances d'intercooperació. Així doncs, ens fixem en
diferents cooperatives o entitats de l’ESS que ens marquen un possible camí a
seguir o que lideren projectes similars o complementaris als nostres.

Entre aquestes hi trobem l’Estació Espai Jove de l’Ajuntament de Girona. Aquesta
entitat pública destina els seus serveis a joves, especialment en matèria
d’ocupació i en projectes de transformació social. A més a més, compten amb
diferents col·laboracions amb la Universitat de Girona i els seus serveis
comparteixen objectius amb alguns dels nostres projectes.

A nivell privat i cooperatiu hi trobem EduXarxa (dissenyen i acompanyen projectes
educatius transformadors), la Fundació Bofill (dinamitzen debats educatius,
impulsen propostes de canvi i creen oportunitats educatives), ConcepT (RSC i
TeamBuilding), +Educació (lleure i comunitat), l’Esguard (transformen la societat
des de l’educació i treballen per l’educació en el lleure), Nexes Interculturals
(treballen per la justícia global, la pau i la cooperació internacional i local),
Educoop (promouen la cultura cooperativa, l’educació transformadora i els valors i
pràctiques de l’economia social i solidària) Circula Cultura Coop (treballen amb
projectes socioeducatius i promouen l’educació comunitària al carrer), Barabara
Educació (formen i orienten, dissenyen material pedagògic per al
desenvolupament de les persones per transformar la societat), Estudi Kalimba
(experiències educatives digitals), Doble Via (educació, formació i treball amb el
lleure), Punt de referència (associació per a l’acompanyament juvenil).

Estat del mercat
El mercat socioeconòmic passa per una llarga transició que afecta a la vida social
no digital, al sistema educatiu i a les condicions precàries de la joventut, així com
de qualsevol altre col·lectiu vulnerable. És per això que des d’Efecte Mosquit
detectem la necessitat imminent de recuperar els espais presencials de trobada
com a escenari per refer aquestes situacions. En primer lloc apostem per la
demanda de presencialitat útil en espais formatius com ara la universitat, i per
fer-ho impulsem metodologies innovadores presencials i interactives amb les
persones i el món físic que ens envolta. En segon lloc, per a repensar el model
educatiu, ja que observem excés de tradicionalitat magistral en l’ensenyament,
tant formal com no formal.

També en la demanda de mercat, les polítiques europees posen èmfasi a la
consecució dels ODS i dels pactes de l’Agenda 2030. En aquest sentit detectem
una sèrie de necessitats no cobertes en matèria de formació i creativitat per
dirigir accions cap a un impacte social positiu. També detectem l’increment
progressiu de l’interès cap a la Responsabilitat Social Corporativa. A més a més, la
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societat, però sobretot el món de l’educació, requereix de material de qualitat,
accessible i transferible per adaptar el currículum a les competències per a la vida
més enllà de l’escola i l’educació formal.

En l’àmbit de la joventut i l’emprenedoria detectem un increment i demanda
d’autoocupació i projectes en creixement liderats per persones joves. Aquests
moviments desemboquen als models d’emprenedoria tradicional i es denota un
desconeixement de l’Economia Social i Solidària. No obstant això, la joventut
aposta per pensar i actuar de forma responsable amb l’entorn que ens envolta i
aquest capital tan ric encamina les accions que dirigeix i combrega Efecte
Mosquit.

Diferenciació
Oferim serveis personalitzats i integrals per apostar per la joventut, la formació de
qualitat i generar un impacte social positiu a tota la comunitat. A més de mostrar
personalitat quan es tracta de ser creatives en la dinamització d’espais,
programes i serveis.

Gaudim d’una xarxa relacional que ens permet connectar serveis, persones,
necessitats i interessos dins la nostra comunitat. Efecte Mosquit compta amb
l’experiència de joves en diferents àmbits i amb relacions humanes consolidades
en l’àmbit professional.

Apostem pel talent juvenil com a punta de llança de la formació a ofertar a través
de l’educació no formal. Interpretem la joventut com agent de canvi i visibilitzem
el potencial de la gent jove a través d’eines i recursos d’empoderament per la
sobirania personal i col·lectiva. En comptes de crear necessitats, generem
autonomia, i per evitar les desigualtats socials ens organitzem dins l’esfera de
l’Economia Social i Solidària generant llocs de treball dignes, corresponsables i
sense ànim de lucre.

Intercooperació i xarxa
El primer dia que vam tenir clar que volíem canviar el món ens vam organitzar en
una associació i, a mesura que vam recollir els primers èxits ens vam posar en
contacte amb l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines. Aquest espai ens ha
acompanyat fins a dia d’avui i ha facilitat que Efecte Mosquit esdevingui una
realitat en forma de cooperativa de treball associat. També en aquesta línia de
suport i enxarxament ens trobem amb la Federació de Cooperatives de Treball
Associat. D’altra banda, ens hem estès per la comunitat gironina a través de
l’Estació Espai Jove amb qui col·laborem en el projecte d’A Contrarellotge 2030 i
amb la Universitat de Girona i els seus serveis en matèria de voluntariat i
ocupació. Autoocupació també ha estat un bon aliat en l’entorn d’Efecte Mosquit.
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Grups d’interès
Un dels grans grups d’interès, amb el qual fins i tot a nivell individual ens hi
sentim identificades, és el col·lectiu d’estudiants universitàries, en especial les
estudiants dels graus d’educació, així com també de la Facultat d’Educació i
Psicologia de la UdG. I, per una qüestió lògica del perfil professional que ens
representa, també hi ha interès en les entitats d’educació reglada (escoles,
instituts, universitats), així com les entitats de lleure i educació no formal.

3.3 PREU

Mètodes per fixar el preu
Hem d’entendre que l’activitat econòmica que desenvolupem no té una gran
oferta. Tot i això, la demanda que detectem es cobreix parcialment amb
subvencions o des de l’administració pública encara que en molts casos no és
suficient.

És per això, i per complir amb els valors i les condicions que ens defineixen, que
fixem el preu segons el que costa desenvolupar cada servei (hores de dedicació,
repercussió d’hores reproductives, material, despeses internes (formació i
subscripcions) i despeses externes (gestoria i assegurança)). Les variables de
material i despeses (tant internes com externes) fan que a mesura que es
consolidi l’empresa i els serveis el preu pugui variar. També pot variar el preu en
funció de la regularitat de contractació. És a dir, apostant per contractar serveis
integrals de forma contínua rebaixa la fixació del preu total del servei, ja que la
despesa en les variables disminueix.

3.4 PROMOCIÓ

Mitjans i canals
Pàgina web, butlletins, correus i missatgeria instantània, xarxes socials digitals,
espais i plataformes físiques de l’espai públic i/o privat i boca-orella.

En el cas de les xarxes socials, prenent consciència del que comporten a nivell de
tràfic de dades, addiccions, abusos i lucres personals, decidim repensar-ne l’ús i
ser-hi sense generar contingut que comporti una dedicació expressa per part de
les visitants. La intenció és redirigir-les a la nostra plana web, en la que ningú, més
enllà de la pròpia visitant, es beneficiarà del temps que hi dediqui. D’aquesta
manera trobem l’equilibri entre els valors que ens defineixen i la viabilitat de
comunicar-nos amb el nostre públic.
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Acció comercial
Difusió de la imatge i la identitat corporativa

- Una vegada definides la identitat corporativa i els elements representatius,
difondrem la cooperativa de recent creació com a primer resultat i amb
l’objectiu de donar a conèixer les oportunitats que genera, l’estructura i la
forma jurídica i, per descomptat, els serveis i projectes que ofereix i lidera.

- Partim de la idea d’arribar inicialment als espais on ja hem desenvolupat
proves pilots o que han compartit part del procés de creació: parlem de la
UdG, de l’estudi de disseny gràfic i les persones que han participat en el
procés, l’Estació Espai Jove i les seves usuàries i totes aquelles persones i
entitats que en algun moment han sentit a parlar de nosaltres i s’han
interessat per conèixer el projecte.

- Seguidament, la difusió d’un espai web amb domini propi serà la carta de
presentació per facilitar l’accés a qualsevol lloc i en qualsevol moment.

- I, finalment, acompanyarem la difusió a través d’un vídeo promocional.

Difusió dels serveis
- En aquesta línia partim de la posada en escena. Una de les claus dels

nostres serveis és la metodologia per generar aprenentatge compartit i
autonomia per aprendre. És per això que col·laborarem amb d’altres
entitats que vulguin donar a conèixer els seus espais i serveis tot aplicant la
nostra metodologia en diferents contextos.

- També formarem part de l’oferta local com ara en contextos culturals,
educatius, formatius, artístics o emprenedors mitjançant la difusió dels
butlletins. No descartem la possibilitat d’oferir el nostre propi butlletí.

- Al llarg d’aquest primer any de vida també es durà a terme un
esdeveniment oficial en format festival obert a tots els públics i organitzat
en col·laboració amb altres col·lectius del món de l’economia social i
solidària.

- I, finalment, aprofitarem els recursos de l’administració pública per fer
difusió dels nostres serveis com per exemple a través de càpsules de
formació o transmissió de la nostra experiència en ponències o actes
oficials.

Difusió del Projecte IUR
El projecte IUR ha estat pensat per ser aplicat a la Universitat de Girona i,
juntament amb la seva posada en marxa, vam preveure un pla de comunicació
amb les seves pròpies estratègies.

- Per una banda farem ús dels canals de comunicació digitals més simples
-com és el cas del whatsapp- a través del qual també establirem la via de
comunicació entre les usuàries i la cooperativa.

- L’experiència organitzativa en entorns universitaris ens ha deixat clar que
els espais físics són un recurs eficient per a la difusió i promoció d’activitats
i projectes. Així que hem plantejat diferents estratègies com ara l’ús de les
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pissarres, el porta a porta, i un recull especial de missatges subliminals en
forma de cartells que distribuirem per l’entorn de la universitat on hi
constarà, entre d’altres, el nostre contacte.

- Així doncs, un dels objectius d’aquesta campanya de difusió és viralitzar el
servei i generar el boca-orella entre estudiants a través d’estratègies
transmedia.

El Pla de Comunicació, que recull tota la informació detallada, va ser redactat
durant el màster de joventut amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

Economia social
Una de les estratègies de promoció es basa en la difusió del model cooperatiu
que representem i el foment de l’economia social i solidària com a alternativa als
models econòmics mercantils.

A través dels propis projectes, com ara l’aplicació de la metodologia, es difon i es
motiva a la comunitat a conèixer i aplicar els valors de l’economia social. Entre
d’altres, creiem urgent i necessari generar referents en el món de l’emprenedoria
que responguin a un impacte social positiu com és el cas de les cooperatives.

Des que formem part d’aquest entorn socioeconòmic alternatiu hem gaudit de la
xarxa que el conforma i tenim intencions de traslladar aquests coneixements i
recursos a l’abast de la societat amb especial menció a la gent jove.

Informació de retorn
En la mesura del possible intentem generar espais físics compartits posteriors a
les sessions per tal de garantir un bon traspàs d’informació sobre les sensacions
experimentades per les usuàries. No obstant això, també facilitem la comunicació
anònima a través de formularis que enviem a les participants. A més a més, a la
pàgina web disposarem d’un formulari de contacte, un espai dedicat a les
suggerències i recomanacions de les usuàries i del públic en general.

A totes les usuàries que passin pels serveis de la cooperativa se’ls facilita
informació sobre els seus drets, se’ls requereix justificants i declaracions de
responsabilitat per tal de garantir la llibertat d’expressió, respectar els drets i en
tot moment facilitar canals i recursos per detectar i comunicar qualsevol tipus
d’incidència a través de canals interns però també per la via externa de l’entitat.

Transparència
En la mesura del possible, la transparència ha de ser un dels elements distintius
de la cooperativa. És per això que, a part de tota la informació a la pàgina web i la
seva constant actualització, també posarem a disposició dels grups d’interès tot
tipus de memòries anuals i un balanç social facilitat i contrastat a través de la
Xarxa d’Economia Social.
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Identitat
Quan vam començar a pensar en el nom de la cooperativa apareixien idees
volades que han quedat en un segon pla. Fins que en un moment de lucidesa
compartit amb la gent que ens envoltava aquell dia, vam detectar que ens
agradava, per damunt de la resta, la idea de l’efecte papallona. Però ben mirat,
nosaltres no som tan dolços com les papallones i més aviat incomodem. Vam
generar un d’aquells moments plens d’energia i creativitat resultat de la unió de
molts caps pensant en la mateixa direcció i, quan això succeeix, només pot
concloure en forma d’èxit. Així doncs, un animal que sí que incomoda,
especialment en l’època d’estiu (en la que ens trobàvem llavors), és el mosquit. I,
de nou, pluja d’idees: els mosquits tan petits són capaços d’estorbar a un humà
de dos metres tota la nit. Encara ara creiem que ens representa, i volem que així
sigui, un element discret com l’economia social capaç de distorsionar un sistema
imperant com és el capitalisme. Amb l’ajuda de les allà presents, aquell dia vam
continuar indagant en el concepte dels mosquits: perquè xuclen sang, quins rols
de gènere estableixen, quins són els seus colors preferits, les fases del seu
desenvolupament, els seus depredadors, les seves formes, sorolls, llocs
freqüentats… I, a mesura que ens retroalimentàvem ens convencíem que aquell
era el camí.
Avui, després de repetir Efecte Mosquit milers de vegades en pocs mesos ja és
una realitat estesa en el nostre entorn que s’adapta amb estil i facilitat al
desenvolupament de la cooperativa. I així ho han confirmat aquelles que han
hagut de treballar amb nosaltres, especialment, en relació a la identitat.

Una vegada plantejada la idea de la identitat hem anat adaptant el discurs i la
imatge corporativa a les realitats que ens defineixen. I, per tant, repensem
constantment les aplicacions i contextos on podem fer ús de la nostra identitat,
entenent la imatge corporativa com un conjunt d’elements dinàmics. També és
una identitat atractiva i curiosa, així que tothom qui la sent per primera vegada
entra en un procés més o menys dilatat de reflexió i tothom que ens té al davant
aprofita per preguntar-nos d’on surt la idea.

Què volem transmetre a través de la nostra identitat?
Si passes per un dels nostres serveis:

- No m’importes tu, sinó nosaltres
- No et cordem les sabates, n’aprenem
- No et diem què has de fer, fem el que calgui perquè ens ho diguem
- No et posem una nota, notem com progressem
- No et donem respostes, ens responem amb bones preguntes
- T’equivocaràs i crearem noves oportunitats
- No et prometem somriures, però ens emocionarem
- No et fem de mestres, ens autogestionem
- No et fem màgia, però ens sorprendrem
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La personalitat d’Efecte Mosquit, definida per un procés conformat per varietat de
moments i aportacions, és:

- Atrevida, arriscada i desacomplexada
- Inconformista, crítica i proactiva
- Responsable, professional i meticulosa
- Personal, directa i emocional
- Assertiva, col·lectiva i compartida
- Oberta, familiar i propera

3.5 PREVISIÓ DE VENDES

La previsió de vendes és el resultat de la combinació entre els objectius reals amb
els objectius desitjats. Tenint en compte que els dos projectes que oferim es
desenvoluparan durant el curs acadèmic universitari i que les sessions IUR a
desenvolupar poden variar en funció de la complexitat i la dedicació que ens
requereixi en cada cas. També hem tingut en compte que serà el primer any de
vida del projecte i la metodologia innovadora ha d’acabar el procés de
prototipatge i passar la fase d’impuls.

El cost afegit dels canals de distribució són inexistents ja que utilitzarem les xarxes
socials (de la manera abans definida) i la pàgina web com a canals de distribució.
Les despeses que comporten aquests canals estan comptabilitzades com a
inversions en el pla general de comptabilitat.

4. PLA D’OPERACIONS I QUALITAT

4.1 PROCESSOS OPERATIUS PRINCIPALS

Des d’Efecte Mosquit vetllem per l’aplicació de projectes professionals i
personalitzats tal i com entenem que ha de ser la nostra professió. Tot i que la
posada en pràctica pot variar en funció de diferents factors, acostumem a
treballar seguint el següent esquema quant a processos operatius:
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Identificació d’un repte

Elaboració d’un servei base

Difusió

Vinculació

Aplicació

Avaluació compartida

Identificar un repte és el primer pas perquè Efecte Mosquit presenti un nou
projecte o activitat. Parlem de reptes per evitar la connotació de la paraula
problema, per tant, no tractem de solucionar problemes, sinó que intentem donar
respostes a reptes. És el repte el que ens condueix a pensar possibles respostes
que es tradueixen en activitats o projectes que ofertem, i no al revés. Tenim clar
que no ha de ser la voluntat d’oferir serveis la que condueixi a crear reptes. Per a
identificar els reptes i plantejar propostes és imprescindible conèixer el context
socio-cultural en el que treballem.

Quan ens trobem davant d’un repte, el següent pas és encarar-lo elaborant un
servei base. Aquest servei serà professional i es vincularà sempre amb l’educació.
Parlem de servei base perquè el primer esquelet del projecte serà adaptable
quant a contingut en funció de les característiques del grup o entitat que
decideixi contractar-lo.

Una vegada amb el servei elaborat n’és la difusió la que ens facilita fer-lo públic i
que arribi a ulls de persones i entitats que se’n puguin beneficiar. Com a empresa
tenim la voluntat de reinterpretar l’ús de les xarxes socials digitals amb intencions
de ser coherents amb els nostres valors, així que el procés de difusió no es limita a
publicitar-nos en aquests espais virtuals tan concorreguts, fet que ens obliga a ser
creatives per assolir l’objectiu d’arribar al públic oportú. La possibilitat de difondre
els nostres serveis off-line ens motiva i ens empeny a dissenyar campanyes de
comunicació originals, atractives i sempre amb l’objectiu de generar un impacte
social positiu.
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Quan trobem el públic, o el públic ens troba, comença el procés de vinculació, a
través del qual el públic ens coneix, nosaltres el coneixem, adaptem el servei a la
seva realitat i formalitzem el vincle.

En aquest moment és quan comença l’aplicació del servei. L'adaptació del servei
base tenint en compte les característiques del públic amb el que ens vinculem
serà la versió del servei que implementarem.

Tot aquest procés és revisat i avaluat constantment pel personal d’Efecte Mosquit
amb la intenció de seguir sent coherents i eficients. Aquesta avaluació constant
finalitza amb el retorn avaluatiu del públic després de l’aplicació del servei. Aquest
retorn ha de visibilitzar l’experiència del públic vers tot el procés amb distinció
específica al servei rebut. Aquest retorn sumat a la pròpia avaluació de les
responsables d’Efecte Mosquit donen com a resultat l’avaluació compartida
gràcies a la qual la cooperativa pot millorar de manera constant per replicar, o no,
el servei en un altre context o en un altre espai temporal.

En el cas de ser un client concret el que ens demani l’elaboració d’un projecte
específic, el procés operatiu serà el mateix però alterant-ne l’ordre i obviant la
difusió, tal com es mostra a continuació.

Vinculació

Identificació del repte

Elaboració del servei

Aplicació

Avaluació compartida

4.2 ANÀLISI D’ALIANCES

Efecte Mosquit entén la intercooperació com la base del progrés empresarial. És
un mosquit d’entre un núvol de mosquits, tots amb objectius comuns, amb
mirades complementàries i amb projecció de futur que requereix ser compartit i
no competit.

19



Efecte Mosquit, més enllà de formar part de la xarxa d’Economia Social i Solidària,
treballa des dels seus principis en l’elaboració d’una xarxa pròpia: la xarxa crisàlide,
en la que s’hi troben persones que han fet de la cooperativa el que és i entitats
que, de manera específica, per qüestions de valors i d’objectius, puguin cooperar
amb Efecte Mosquit per la consecució dels seus objectius, i viceversa.

Entendre, doncs, les aliances com l’única possibilitat d’assolir un futur amb una
mirada més social és la solució que porta a Efecte Mosquit cap a la cooperació.

És per això que ens plantegem col·laborar amb entitats en relació al disseny dels
materials didàctics tan físics com digitals per a l’aplicació de les sessions de la
metodologia IUR. També, tal i com es mostra al llarg del document, col·laborem
amb professionals del disseny gràfic per treballar el concepte corporatiu i el
missatge visual que transmetem a través dels serveis de la cooperativa. Així com
també participem amb estudiants universitàries i d’altres joves professionals per
aplicar els continguts didàctics de les sessions de forma coherent i amb la mirada
d’expertes en cada àmbit respectivament.

4.3 QUALITAT

En el Reglament de Règim Intern es contempla la norma d’haver de fer reunions
constants per tractar, reflexionar, exposar i treballar entorn els valors i els
compromisos de la cooperativa. Aquestes reunions no reclamen l’atenció de tota
l’assemblea general, però sí que han de preveure l’assistència d’una persona
responsable de cada eix estratègic, de cada projecte i del Consell Rector, a més
d’oferir-ne les convocatòries de manera oberta i transparent a tota l’assemblea
general.

Tal i com es mostra en els processos operatius, tots els projectes i serveis que
oferim requereixen una preparació prèvia per personalitzar la proposta. En la
mesura del possible presentem projectes integrals que requereixin un anàlisi
previ i una avaluació final conjuntament amb l’entitat participant i les pròpies
usuàries. La mateixa metodologia IUR consta d’un sistema d’avaluació amb els
corresponents ítems i criteris per assolir els objectius que ens plantegem. La
personalització dels serveis ens exigeix oferir projectes únics que ens permeten
treballar constantment per a satisfer cadascun de les clientes amb rigor, qualitat i
professionalitat.
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4.4 PLA D’INVERSIONS

La taula trobada a continuació exposa les inversions requerides per assolir de la
manera més mínima possible la viabilitat de l’empresa tenint en compte que
parteix de zero.

Material Cost Mètode d’adquisició

2 ordinadors 1.200€ Compra

2 telèfons mòbils 300€ Compra

Cotxe per transport ocasional 0€ Lloguer gratuït familiars

Espai de treball 0€ Lloguer gratuït
ASEM/UdG

En total, l’inici de l’activitat requereix una inversió de 1.500€ tal i com es mostra en
la taula anterior, a més dels 3.000€ de capital social inicial necessari per
començar amb l’activitat jurídica d’acord amb la normativa vigent del règim de
cooperatives de treball associat.

4.5 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Per a la prevenció de riscos laborals, des d’Efecte Mosquit contractarem un Servei
de Prevenció Aliè per tal d’avaluar els riscos i així dissenyar un pla de prevenció
adaptat a l’activitat de la cooperativa. Tal i com indica la normativa vigent,
comptarem amb una planificació de l’activitat preventiva que cobreixi més enllà
dels mínims establerts. En aquest sentit, contribuïm a la promoció de la salut en
el lloc de treball a través de diferents estratègies com ara facilitar al màxim la
conciliació familiar, permetent el teletreball en situacions concretes per reduir així
els desplaçaments o considerar la rotació de llocs de treball per evitar fatigues i
sobrecàrregues. També afegim la formació en matèria de riscos laborals per a les
treballadores així com el foment d’hàbits saludables, horaris flexibles i
personalitzats, controls de salut regulars, etcètera.

Pel que fa als accidents laborals, estan coberts per la mútua en qüestió i totes les
treballadores són donades d’alta al règim general de la seguretat social.

4.6 NORMATIVA MEDIAMBIENTAL

Tota activitat relacionada amb Efecte Mosquit s’engloba en l’economia circular,
entenent que abans de l’adquisició de cap material nou, es prioritza la reutilització
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del material propi, fins i tot de rebuig, invertint recursos i fent ús de la creativitat
per reduir al màxim l’emissió de materials inútils. En cas que no hi hagi alternativa
a la compra de material, primer preval la compra de material reciclat i, si no és
possible, es prioritza la compra que comporti la màxima reducció de l’ús del
plàstic.

Quant als desplaçaments, i les emissions que se’n deriven, de manera
generalitzada es fan a peu o en bicicleta, amb excepció d’aquells que requereixen
el transport d’algun objecte pesat o que es componen d’un recorregut que
traspassa fronteres locals. En qualsevol dels dos casos no sol ser habitual trobar
combinacions de transport públic que satisfacin les necessitats, fet pel qual anem
amb cotxe allà on calgui. Un cotxe compartit amb familiars que no és propietat de
l’empresa ni de cap de les sòcies treballadores.

5. PLA D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

5.1 PROPOSTA ORGANITZATIVA

Efecte Mosquit es constitueix a través de dues sòcies treballadores, responsables
de tots els òrgans de l’empresa fins que el número de sòcies creixi.

En termes generals, la cooperativa es gestionarà a través d’un Consell Rector, que
aglutinarà, com a mínim, la presidència i la secretaria de l’entitat, i d’una
Assemblea General representada per totes les sòcies d’Efecte Mosquit. En aquesta
última, en pro de la transparència i la participació, a més de comptar amb la
paraula i el vot de cada sòcia, les treballadores no sòcies hi poden participar
sempre amb paraula i sense vot.

Amb indiferència del número de sòcies, la cooperativa organitza totes les tasques
a través de 5 eixos estratègics, cadascun dels quals té, com a mínim, una persona
responsable. En el cas que el número de sòcies creixi, aquests eixos es poden
treballar a través de comissions. Els eixos són els següents:

Eix estratègic 1. Organització interna
Eix estratègic 2. Comunicació externa i enxarxament
Eix estratègic 3. Publicitat i promoció
Eix estratègic 4. Projectes IUR (metodologies innovadores)
Eix estratègic 5. Suport a projectes de transformació social i xarxa crisàlide

En el Reglament de Règim intern hi trobem varis documents. Un d’ells es refereix
al procés a través del qual s’escullen els càrrecs de la cooperativa. Sigui quin sigui
el càrrec (presidència, secretaria, coordinació d’una comissió…) ha de passar pel
procés electoral especificat en el RRI. Un altre document explicita el model a
través del qual Efecte Mosquit treballa la incorporació de noves sòcies i/o
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treballadores, que requereix d’una mentora i d’un procés d’adaptació a través del
qual la transparència i la conciliació amb els valors de l’empresa són claus. I un
últim document recull el tipus de relacions entre les sòcies, les treballadores i la
consecució dels objectius. En aquest sentit Efecte Mosquit dóna molta
importància a les característiques de les jornades laborals, la formació contínua,
les cures internes, la conciliació familiar, la comunicació interna, el benestar
emocional, la coherència amb els valors, la participació activa i la motivació
personal i grupal.

És important destacar que Efecte Mosquit basa el seu progrés en la participació
de totes les membres que conformen l’entitat. Aquesta participació ha de ser
horitzontal, respectuosa i eficient. La cooperativa entén que és necessari trobar
un equilibri entre el desenvolupament de rols individuals i el col·lectivisme per
assolir tant la horitzontalitat com l’eficiència en qualsevol entorn de treball.

5.2 PRESA DE DECISIONS

Preveient que el número de sòcies i/o treballadores augmentarà, es crea un
organigrama per conèixer al detall la gestió dels recursos humans dins la
cooperativa en funció de les responsabilitats vers la presa de decisions.

Quant a la presa de decisions estratègiques i tècniques, hi haurà 5 comissions que
correspondran a cadascun dels eixos estratègics abans mencionats.

Quant a la presa de decisions entorn els valors de l’empresa, hi haurà un grup de
treball per cada valor (o família de valors) que es responsabilitzarà de l’avaluació
constant i interdisciplinar de les decisions provinents de les comissions en funció
dels valors.

Quant a la presa de decisions entorn allò social, més enllà de l’assemblea general,
que segons estatuts es reunirà dues vegades l’any, es convocaran assemblees
obertes per treballar sobretot l’estat anímic de les persones, la motivació, la
cohesió, les cures i tot allò social que no requereixi ser passat per l'assemblea
general.

Perquè tot això sigui factible, hi haurà un equip de coordinació, compost per una
persona de cada comissió, una de cada grup de treball i la responsable de les
assemblees obertes, a més d’una representant de l’equip rector, que
s’encarregaran d’avaluar constantment el procés de cada àmbit societari i
d’intervenir-hi si és necessari.

23



5.3 GESTIÓ DE LES PERSONES

Una mentora serà l’encarregada de donar la benvinguda i d’acompanyar a les
persones durant el procés d’adaptació. Aquest acompanyament totalment
personalitzat atendrà dubtes, crítiques, propostes i necessitats, a més de ser útil
per avaluar el progrés del propi procés. Un dels aspectes més importants d’aquest
acompanyament és treballar la didàctica concreta referent a les metodologies
innovadores amb les que treballa Efecte Mosquit. Així doncs, la rèplica adaptada
de sessions ja treballades des de la cooperativa poden adherir-se al conjunt de la
formació que ha de rebre qualsevulla nova membre d’Efecte Mosquit.

Com que un dels aspectes importants de la cooperativa és que l’aprenentatge
sigui constant, així com que no existeixi l’opció d’estancament individual, la
formació a qualsevulla persona nova haurà de contemplar tot allò necessari per a
poder desenvolupar un càrrec de sòcia i no només de treballadora. És a dir, que
s’haurà de formar en tot allò que Efecte Mosquit consideri adient, d’acord amb les
motivacions personals de la sòcia, complint amb uns criteris de dedicació
especificats al Reglament de Règim Intern per obtenir recompenses reflectides
en les bestretes.

En aquesta cooperativa, doncs, qualsevulla sòcia d’Efecte Mosquit hauria de
poder ocupar qualsevol eix estratègic i, per tant, estar preparada o motivada per
aprendre. La cooperativa no es gestiona verticalment encara que existeixen
figures unipersonals de caire més tècnic i/o de coordinació. Aquest fet fa que no
es pugui entendre que l’evolució professional depengui d’aspirar a càrrecs
superiors, puig que no existeixen. L’alternativa social a l’ascens laboral és
l’adaptació laboral a entorns canviants i autogestionats, en els que la
responsabilitat de tot plegat recau sobre les pròpies treballadores.

Tal i com s’especifica en el Reglament de Règim Intern, la jornada laboral sencera
d’una sòcia treballadora d’Efecte Mosquit contempla una dedicació vinculada
amb projectes dels eixos estratègics 4 i 5 de 32 hores setmanals i una dedicació
de 6 hores setmanals a tasques relacionades amb els 3 primers eixos estratègics.
Tal dedicació es remunera amb 1.500€ nets per a la sòcia treballadora, qui podrà
optar a la meitat del sou dedicant la meitat de les hores, així com a un o dos
terços. Cal tenir en compte que les hores de més de dedicació en favor d’algun
dels 3 primers eixos no es remuneraran, mentre que les hores extres que
requereixin els projectes dels eixos 4 i 5 es pagaran complementant el sou,
sempre i quan compleixin, com a mínim, un dels següents requisits:

- Són hores imprescindibles pel bon desenvolupament del projecte.
- No són hores que la sòcia treballadora ha dedicat de manera voluntària.

Altrament, si la persona que supera les 32 hores setmanals en favor dels eixos 4 i 5
contempla que un nombre igual o superior a les que excedeixen de les 28 no
compleix cap dels requisits anteriors, es computaran tals hores com a hores
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motivacionals, les quals no seran retribuïdes a nivell econòmic i, conseqüentment,
de la mateixa manera que passa amb les hores extres dedicades als 3 primers
eixos, no augmentaran la bestreta de la sòcia treballadora.

Cal remarcar que encara que Efecte Mosquit contempli 6 hores setmanals per a
les responsabilitats vinculades amb l’entitat i no amb els projectes professionals
que implementa, el fet de ser sòcia, així com l’ostentació de qualsevol càrrec i les
reunions/assemblees que es facin, és un fet voluntari i altruista, que no es
remunera econòmicament. Així doncs, aquestes 6 hores contemplades en la
jornada laboral serveixen per revalorar les tasques no vinculades a l’objecte
cooperativitzat, i no per establir un marc de dedicació concret, fet pel qual les
tasques vinculades amb els 3 primers eixos poden requerir més de 6 hores
setmanals, la responsabilitat de les quals és de totes les sòcies encara que no es
comptabilitzin en la jornada laboral.

Efecte Mosquit no premia directament a les seves treballadores pel fet de portar
anys en l’empresa (triennis, sexennis), sinó que ho fa en funció de les hores que la
sòcia hagi dedicat a formar-se. Aquestes hores no entren en cap dels 5 eixos
estratègics (encara que sí hi entren les hores de planificació i organització de les
formacions) i no computen com a hores remunerades. Però per cada 300 hores
de formació degudament certificades, la sòcia treballadora rebrà un plus en cada
bestreta de 100 euros, que s’acumularan al sou base i que podran anar
augmentant en proporció fins a rebre un màxim del 150% del sou retribuït a una
treballadora de la mateixa professió.

Des de la cooperativa, així com en la diversitat del sistema d’economia social,
entenem i acceptem l’aparició de conflictes com a una realitat inamovible de la
convivència humana i, especialment, en l’àmbit laboral. Per aquest motiu, el RRI
contempla i ofereix estratègies de mediació i recomanacions d’actuació per a
gestionar els conflictes que puguin aparèixer. Des del Fons d’Educació i Promoció
també es vetlla per la formació en la gestió de conflictes. I, per si s’esgoten les vies
esmentades, establim la figura mediadora interna, i si és necessari externa a la
cooperativa i disponible per a tot l’entorn d’Efecte Mosquit.

Per últim, però no menys important, totes les sòcies treballadores d’Efecte
Mosquit cotitzen en el règim general de la Seguretat Social.

6. PLA JURÍDIC I FISCAL

Efecte Mosquit Coop. SCCL és el nom de la cooperativa. Aquesta denominació
arriba després d’un procés complex de creativitat en el qual l’objectiu era trobar
un nom trencador que donés sentit al que estàvem generant. Efecte Mosquit
prové de l’expressió “efecte papallona”, la qual ens agrada molt perquè sintetitza
el que pretenem: desenvolupar accions a petita escala perquè acabin replicant-se
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en grans afectacions i/o moviments, fent referència a l’expressió “pensa
globalment i actua localment”. No obstant això, les papallones són éssers massa
bonics, i segons la nostra perspectiva no poden definir el nostre projecte. Volem
incitar a la societat a incomodar-se, volem recordar de manera insistent que hem
de moure’ns per paliar les injustícies, desigualtats i insostenibilitat, per tant, volem
fer prendre consciència que cadascú és responsable de tot el que l’envolta. Per
això promovem una reflexió constant i entenem l’educació i la pedagogia com els
motors del canvi. Tot això no es pot representar amb el vol d’una papallona, ni
molt menys. En tot cas sí que es pot fer amb el d’un mosquit, tan present en les
nostres vides, tan insistent en molestar-nos i a més deixant-nos marca. Per tot
això ens quedem per una banda amb “efecte” i per l’altra amb “mosquit”, tot
simulant la magnitud que poden tenir accions diminutes sobre sistemes tan
grans.

A nivell d’imatge hem explorat les possibilitats que ens brinda aquest concepte i
l’ecosistema que deriva dels mosquits. No sabem si s’acabarà presentant la
mini-sèrie de la família mosquit, però sí sabem que aquest nom ens donarà ales,
ganes d’incomodar i, per què no, ens permetrà deixar ferida -reflexiva- per allà on
passem.

6.1 FORMA JURÍDICA

Efecte Mosquit és una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre i
d’iniciativa social que inicia el seu exercici amb dues sòcies treballadores (Sisu i
Edi) i que neix contemplant un escenari en el que el teixit associatiu creixi en poc
temps, per molt que no de manera exponencial.

El motiu pel qual voler ser sense ànim de lucre és per no defallir en la consecució
dels valors que ens defineixen. Creiem que una cooperativa no pot contemplar el
lucre de les treballadores, encara que d’altra banda lluitem per a la remuneració i
el reconeixement econòmic, entre d’altres. Tot i que són dues realitats que es
poden confondre, escollim ser coherents, incitar-nos a treballar per la
transparència i aconseguir que la dignitat laboral no depengui d’excedents.

Quant al fet de ser d’iniciativa social, Efecte Mosquit es centra en gran mesura en
el públic juvenil. No només les condicions d’accés a la vida laboral són difícils
d’assolir per part de les joves del nostre entorn, sinó que a més no tenim
alternativa a acceptar condicions deplorables, que no ens permeten viure
dignament, ni econòmicament ni emocional, atemptant directament contra el
benestar global i contra les aspiracions de futur. Per aquests motius, la
cooperativa contempla tres tipus de vinculació amb les persones joves:

- Com a col·laboradores: es tracta de vincular a aquestes persones amb
entorns professionals a través dels quals certificar competències i
aprofitar-se d’una xarxa social potent.
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- Com a sòcies treballadores: Efecte Mosquit anirà creixent a mesura que
persones joves entrin a l’equip per contribuir i beneficiar-se de la dignitat
que ofereix aquest entorn.

- Com a usuàries: entenem que la joventut és el present i el futur i, en
conseqüència, qui s’ha de dotar d’estratègies per promoure els valors
necessaris per a una vida més social i sostenible.

6.2 CONSTITUCIÓ

Efecte Mosquit és un projecte que comença, però alhora és el resultat de tota una
experiència compartida. La proposta de constituir una empresa cooperativa va
néixer a finals de l’any 2020 i des de llavors hem treballat obstinadament per a
desenvolupar la proposta corporativa però, sobretot, per dissenyar els projectes
que ens representen actualment. Tal i com acostuma a passar en aquests casos,
el procés s’allarga més del previst i les decisions preses en els últims mesos han
estat la clau de l’èxit per garantir una constitució viable i coherent d’acord amb la
realitat professional i tècnica però també amb les recomanacions i aprenentatges
que ens han acompanyat en l’àmbit de l’emprenedoria i l’economia social.

Els darrers mesos han estat marcats per la tramitació de la denominació de la
cooperativa, per la redacció dels estatuts socials i la revisió constant per part de
l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines que també ens ha ofert les primeres
sessions de gestoria, així com l’afiliació a Triodos Bank on hem obert el compte
oficial i a través del qual hem ingressat l’aportació inicial dels socis. Per poder fer
oficials aquests tràmits hem celebrat l’Assemblea Constitutiva on declarem i
signem que en Narcís Villodre i Armengol exercirà com a president de la
cooperativa i l’Edi López Marín en serà el secretari. Paral·lelament hem
desenvolupat el Pla d’Empresa que es troba a les teves mans, el Reglament de
Règim Intern, el Llibre d’Estil de la cooperativa i seguim amb l’estratègia
econòmica de viabilitat i finançament simplificada en aquest document i que fa
possible el projecte Efecte Mosquit.

Amb el temps hem aterrat les propostes a través de reunions amb expertes,
possibles clientes i usuàries, aplicant proves pilot i prototipant les idees. També
hem dedicat recursos i esforços al concepte corporatiu i el disseny gràfic i, mentre
seguim cuinant la recepta, hem plantejat la campanya de difusió de cares als
inicis d’aquest any 2022.

Per acabar aquest procés de constitució i fer oficial la cooperativa hem posposat
la trobada amb el notari, així com la subscripció al Registre de Cooperatives de la
Generalitat, per obtenir els fons necessaris requerits per iniciar l’activitat
econòmica. També marca el tret de sortida donar-nos d’alta a la seguretat social,
fer oficial la contractació de la mútua, el servei de prevenció aliè en relació als
riscos laborals i l’assegurança i la gestoria que contemplin i coneguin el sector de
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l’economia social. Com que Efecte Mosquit es dedica a activitats de formació, tal
com s’estableix en el conveni específic, també hem de sol·licitar l’exempció d’IVA
en els nostres serveis.

D’altra banda, pel que fa a les obligacions informatives, l’Edi López, com a
secretari de la cooperativa i del Consell Rector, serà el responsable de gestionar
els llibres d’actes i el llibre de registre de les persones sòcies. I, en relació a les
obligacions comptables, en la mesura del possible, des d’Efecte Mosquit ens fem
càrrec de dur a terme la comptabilitat de la cooperativa sempre i quan la
puguem adaptar al Pla General de Contabilitat oficial. Finalment, tal i com s’entén
en els nostres estatuts, descartem una possible auditoria dels comptes anuals.

7. PLA ECONÒMIC I FINANCER

7.1 PLA D’INVERSIONS I FINANÇAMENT

Finançament previst

Aportacions de capital social
(fons propi)

3.000€

Préstec dels socis 13.000€

Subvencions 10.000€

Total 26.000€
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7.2 COMPTES DE RESULTATS

El resultat positiu del compte de resultats s’ingressa proporcionalment a
cadascun dels fons de la cooperativa: Fons de Reserva Obligatori (un mínim del
20% o un mínim del 50% dels beneficis extracooperatius) i al Fons d’Educació i
Promoció Cooperatives (10%). Si bé és cert que el programari que hem utilitzat
detecta un error al comptabilitzar les “despeses de personal” del 2023 i del 2024,
fet pel qual el “resultat de l’exercici ajustat” d’ambdós anys és inferior al que
apareix en el requadre.
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7.3 PLA DE TRESORERIA
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7.4 BALANÇ DE SITUACIÓ

7.5 SISTEMA DE PAGAMENTS I COBRAMENTS

En el cas dels cobraments corrents emetrem una factura simplificada en el cas de
serveis contractats per entitats i sol·licitarem les subvencions dins del termini
corresponent. Pel que fa als terminis de cobrament ens remetrem a les
condicions de cada contracte, però en termes generals, cobrarem les factures a
un màxim de 60 dies posteriors a l’inici del projecte prorratejable al llarg del
servei.
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En relació al sistema de pagaments, en funció de l’estat de tresoreria, el termini
màxim de pagament serà un màxim d’un mes posterior a l’inici del servei i
pagarem a través de transferències bancàries.

7.6 INSTRUMENTS FINANCERS

En relació al finançament, Efecte Mosquit estableix diferents estratègies. En
primer lloc, l’aportació de capital i en forma de préstec dels socis fundadors.
Paral·lelament, l’estabilitat econòmica de la cooperativa dependrà de subvencions
públiques que requereixen la presentació i acreditació de l’activitat econòmica
establerta i el compliment d’una sèrie de criteris i obligacions. A mitjà termini, i
per finançar alguns dels projectes, tenim la intenció de dissenyar una campanya
de micromecenatge. Tenint en compte aquestes estratègies de finançament
intentarem evitar línies de crèdit o avals i, en cas de ser necessari, obtarem per la
banca ètica catalana.

8. PLA D’ACCIÓ

8.1 DIAGNÒSTIC

El projecte cooperatiu va resultar ser la conclusió d’una trajectòria associacionista
prèvia. És per aquest motiu que hem elaborat diferents diagnòstics que ens han
portat a ser el que es resumeix en aquest document. Per a realitzar aquest anàlisi
DAFO ens hem basat en l’estructura principal d’aquesta eina, però la interpretació
dels resultats reflecteix la declaració d’intencions que correspon a Efecte Mosquit.

En primer lloc, a través del treball de final de màster, el juny passat vam presentar
el projecte on argumentàvem les necessitats i objectius que tractem de resoldre.
Vam definir quatre grans problemàtiques, acompanyades de les respectives
estratègies per enfrontar-les i dues grans respostes que emmarquen la
cooperativa.

Per una banda, detectem que hi ha un increment progressiu de les desigualtats
socials mentre que els recursos cada vegada són més limitats. En aquest sentit
entenem que la manera d’incidir en la problemàtica és a través d’estimular el
pensament per a la transformació social. Seguidament, vam posar èmfasi als
prejudicis, als estereotips i als complexes que en definitiva ens limiten el
pensament i, com a conseqüència condicionen les nostres accions. El repte que
ens proposem per revertir aquesta dinàmica és generar pensament crític. I,
finalment, saturades per la sobredosi adultcentrista del nostre entorn, detectem
una preocupant limitació del jovent. Per aquest motiu, vam desenvolupar una
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proposta d’actuació per generar agència juvenil, mot de definició aproximada al
popularment conegut com “empoderament”.

Aquest estudi social va desencadenar dues grans respostes que figuren com les
arrels del projecte: la pedagogia dels valors de l’Economia Social i Solidària, i
l’estimulació i la reflexió a través d’espais de participació juvenil. Ambdòs reptes
van marcar els següents compassos fins a consolidar la idea i desenvolupar els
projectes en format serveis per oferir a la comunitat i correspondre els objectius
que ens plantegem.

Per complementar tota aquesta informació i dissenyar una estratègia
empresarial, ens acompanya un recull de dades que ens faciliten detectar els
riscos que prenem per dotar de consciència el procés i generar alternatives
creatives que ens avalin la proposta. A nivell intern hem identificat que la manca
d’inexperiència empresarial i de gerència són un fet a tenir en compte si volem
assolir un nivell de sobirania exigent. A més a més la falta de visió comercial juga
un paper important, ja que estem acostumades a treballar en entorns no
capitalistes on l’objectiu principal és generar capital social i impacte positiu i els
diners són tan sols un mitjà. Tot i que definim aquests indicadors com a
debilitats, tenim clar que tan sols podem minimitzar els riscos a través de
formació i assessorament, però ens reafirmem en contribuir al sistema
socioeconòmic generant un canvi de paradigma mercantilista i fer-ho de forma
autogestionada. En la mateixa línia de les debilitats, ens defineix el desinterès per
les xarxes socials digitals i les plataformes online, ja que observem un ús abusiu
en el nostre entorn i l’experiència ens diu que els canals físics offline són efectius
per a comunicar i promocionar tota mena d’esdeveniments. D’altra banda, ens
marca i ens representa la innovació, fet pel qual ens trobem entre l’oportunitat
d’actuar de forma creativa i la dificultat de comunicar una idea que encara no
existeix.

Pel que fa a nivell extern, en relació a les amenaces, ens supera clarament la
dificultat d’obtenir finançament públic i fons d’inversió estables pels motius que
comentàvem prèviament, i també per la forta educació tradicional que
caracteritza el nostre entorn. Mentre que no ens enfrontem a una gran
competència, trobada més aviat a la comarca del barcelonès, a Girona s’opta per
serveis consolidats i tradicionals. A més, la quantitat clientes potencials també és
més baixa.

Però bé, les debilitats i les amenaces les enfoquem com a reptes i riscos que
volem prendre. Així que les fortaleses i les oportunitats reforcen el projecte en
diferents aspectes. Internament gaudim d’una xarxa relacional sòlida en l’entorn
que actuem (Universitat de Girona, joventut gironina, espais joves, Servei
Municipal d’Ocupació, projectes socials, espais de participació ciutadana…).
Aquest fet, juntament amb la base associativa que ens acompanya, teixeix un
suport social de reconeixement, prestigi i visibilització òptims per impulsar el
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projecte. Un altre fet característic és que ens podem permetre riscos econòmics,
puig que tenim oportunitats laborals alternatives i hem estalviat prèviament per
fer viable el projecte. Recentment, també ens hem adonat que gaudim de la
fortalesa que som una entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa social i, per sort o
per mala sort, aquest factor condiciona el posicionament empresarial. Pel que fa a
les oportunitats, hem anat cuinant a foc lent tot el que ens passava pel davant.
Per una banda, ens sorprèn gratament el creixement progressiu de l’economia
social i solidària com alternativa socioeconòmica i que, fidels a la història de la
humanitat, en temps de crisi creix la resiliència comunitària. Aquest fenomen, a
part de ser una oportunitat també és un objectiu i un repte de la cooperativa que
es tradueix en accions com ara convertir la competència en aliances per tal de
generar un creixement econòmic sostenible, just i solidari. Finalment, a nivell
tècnic també gaudim de l’oportunitat de contribuir al sistema d’educació no
reglada a través de metodologies innovadores transversals i competencials que
situen a l’aprenent al centre del procés d’aprenentatge, mentre que ens
permeten definir una nova sortida professional de la professió de docència.

Com exposàvem al principi, Efecte Mosquit és una aposta de màxims i la
interpretació de les dades reforcen aquesta perspectiva. El projecte cooperatiu
presenta uns indicadors elevats d’èxit en diferents aspectes. En primer lloc, entre
la gent jove en formació, especialment estudiants universitàries de branques
socials, detectem i compartim la necessitat d’invertir els recursos professionals
que ens brinda l’educació per generar un impacte positiu en l’entorn. El perfil
professional que representa la cooperativa és innovador, multidisciplinar i atrevit,
condicions que ens defineixen per la forma de fer i pensar. Aquesta proposta,
juntament amb l’oportunitat laboral digne de treballar en una cooperativa sense
ànim de lucre però amb reconeixement econòmic i social representatiu, són
factors d’èxit per Efecte Mosquit però sobretot per a la comunitat que ens envolta.
Estendre l’economia social ajuda a combatre les desigualtats socials i posa en
valor el capital humà. Tot i que ara per ara tan sols som dues sòcies fundadores, el
projecte no s'entén sense la suma de persones que hi contribueixen, i tenim
l’objectiu de créixer, generant llocs de treball dignes amb un nivell de
responsabilitat horitzontal i equivalent al de la resta. Assolir els objectius per
satisfer les expectatives inicials no és un camí planer i requereix temps, paciència i
molta capacitat d’adaptació. Aquestes característiques ens representen i
defineixen les claus de l’èxit que ja han començat a fer fruit des del moment que
ens sentim responsables de contribuir socialment des de les nostres posicions de
privilegi i amb la intenció ferma de no reproduir les mateixes problemàtiques
socials. Efecte Mosquit també oneja una bandera de sostenibilitat i consciència,
fet pel qual la inversió, les despeses i els residus són clarament inferiors a la
petjada ecològica i compromesa que genera. Els primers compassos com a
cooperativa ens han dotat d’estratègies per optimitzar el temps, repartir-nos les
tasques i caminar a cegues dins d’un món encara en procés de creixement. És per
això que intentem sortejar les amenaces de la pluriocupació organitzant el dia a
dia i vetllant per una comunicació directa, fluïda i assertiva.
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Així doncs, Efecte Mosquit és una proposta arriscada i això ens agrada. Ens
defineix el treball per reptes i oportunitats per contribuir al sistema
socioeconòmic gironí i promoure l’educació dels valors per generar impacte
positiu social.

8.2 CALENDARI DE POSADA EN MARXA

La previsió ha avançat en paral·lel als esdeveniments que han succeït. Si bé al
setembre teníem clar que abans del 2022 iniciaríem l’activitat econòmica, ara per
ara som cautes i no tenim tanta pressa. Des del suport i l’assessorament que
rebem hem acceptat que un projecte d’aquestes dimensions requereix més
temps d’iniciació, així que hem replantejat el calendari de posada en marxa.

Fins a principis de febrer seguirem desenvolupant proves pilot i sessions
exclusives per consolidar el servei, difondre i promoure la cooperativa i generar
material per començar la campanya de comunicació. A finals de gener, podrem
iniciar la difusió integral del projecte, ja que disposarem de la marca i la imatge
corporativa d’Efecte Mosquit, juntament amb el disseny de la pàgina web que
estarà disponible a partir del febrer.

Paral·lelament a la posada en marxa a nivell tècnic i mediàtic, seguim amb
l’estructura interna redactant els documents oficials però també els mecanismes
estratègics com són els protocols, llibres d’estil i recursos, així com teixint xarxa. És
imprescindible i constant la recerca de fons de finançament, així que destinem
esforços i recursos a sol·licitar subvencions de cares al 2022, ajuts d’emprenedoria
i projectes d’acompanyament i suport. D’altra banda també ens plantegem
l’opció de dissenyar una campanya de micromecenatge per alguns dels projectes
de gran impacte social.

Una vegada iniciada l’activitat econòmica a mitjans de febrer, donarem el tret de
sortida als dos projectes vinculats a estudiants de la Universitat de Girona i
desenvoluparem diferents sessions a entitats locals. Dedicarem gran part de la
jornada laboral a aquests projectes mentre que d’altra banda dissenyarem
l’esdeveniment oficial de presentació d’Efecte Mosquit en format festival de cares
al juny. Tenim la intenció de col·laborar amb diferents entitats i, d’acord amb la
disponibilitat de tots els agents implicats, adaptarem el calendari. En sincronia a
les hores productives també tenim previstes trobades mensuals amb l’Ateneu
Cooperatiu i la gestoria per compartir el procés de viabilitat i fer un seguiment
constant de la cooperativa. En funció de tots aquests condicionants, sumarem
noves sòcies treballadores i col·laboradores al projecte per la qual cosa ens
podrem permetre augmentar el volum de feina i consolidar llocs de treball
dignes.
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Per poder garantir un desenvolupament exitós hem establert mecanismes de
control i revisió regulars. Farem un seguiment de les contractacions puntuals de
serveis integrals i sessions a través d’un sistema d’indicadors d’avaluació
compartit per rebre un feedback constant de les usuàries i adaptar, així, tots els
contratemps que vagin sorgint. La professió docent ens ha dotat d’estratègies per
assolir els objectius, fet pel qual fem un ús exhaustiu d’eines d’avaluació per saber
en tot moment en quina fase ens trobem i quins criteris utilitzem per considerar
el grau d’èxit assolit. L’experiència ens ajuda a prendre perspectiva i a donar per
fet que hi haurà imprevistos i canvis de guió inesperats, per la qual cosa les
assemblees i reunions entre l’equip de treball i amb les entitats amb qui
col·laborem seran periòdiques i dinàmiques

9. TANCAMENT

No podem finalitzar el pla d’empresa sense fer un incís en favor del capitalisme,
irónicament parlant. I és que agraïm i ens fem càrrec de la posició de privilegi que
hem ocupat gairebé sempre en la lluita de classes. Probablement, com també ho
va ser la decisió d’estudiar educació, Efecte Mosquit va carregada d’intencionalitat
política. Impulsar i consolidar una cooperativa ens sembla la via més coherent per
retornar a l’entorn social allò que constantment ens ha beneficiat.

Comencem a fer volar el nostre mosquit?
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