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Benvolguda atrevida,
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nostra societat sigui el més fàcil possible. Està basat en el manual model d’incorporació
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deixar-te acompanyar per les actuals sòcies d’Efecte Mosquit.
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1. ELS PRINCIPIS COOPERATIUS
Els principis cooperatius queden recollits de forma expressa a la Llei de Cooperatives de
Catalunya i estan inclosos en els estatuts d’Efecte Mosquit. D’aquesta manera, les
persones que s’incorporen com a sòcies, accepten i vetllen de forma implícita pels
principis cooperatius. Les cooperatives són empreses basades en els valors d’autoajuda,
autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. A més, comparteixen set
principis, definits per l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI):

1. Adhesió voluntària i oberta.
2. Gestió democràtica.
3. Participació econòmica de socis i sòcies.
4. Autonomia i independència de la cooperativa.
5. Educació, formació i informació.
6. Cooperació entre cooperatives.
7. Interès per la comunitat.

2. EL PROCÉS D’ADHESIÓ DE LA SÒCIA
Les sòcies d’Efecte Mosquit us acompanyaran en el procés d’adhesió que segueix les
indicacions de la Llei de Cooperatives, dividit en accions i documents:



3. LES ACCIONS MÉS RELLEVANTS COM A SÒCIA
Les accions més rellevants que ha de desenvolupar una sòcia d’Efecte Mosquit
actualment són:

1. Desemborsar 1.500€ de capital social retornable en cas de baixa voluntària
2. Estipular les hores de treball que es faran i a les comissions i grups de treball en

les que participar
3. Preveure un itinerari formatiu en funció de les necessitats laborals individuals i

de la cooperativa
4. Invertir en la viabilitat econòmica de la cooperativa abans de cobrar la bestreta
5. Generar excedents que, en cap cas, es podran repartir

4. CONTEXTUALITZACIÓ I CONCEPTES CLAU
Més enllà de totes les formalitats legals, Efecte Mosquit conforma un ecosistema únic
que estimula i requereix la creativitat per fer possible aquest projecte cooperatiu
professional i alhora dotat d’un alt voltatge emocional i personal. És per això que creiem
necessari que, com a futura sòcia, et familiaritzis amb diferents conceptes:

1. D’on surt Efecte Mosquit?
a. D’ASEM - ASsociació d’Estudiants de Mestres de la UdG
b. Del MIJS - Màster Interuniversitari de Joventut i Societat

2. Cap on va Efecte Mosquit?
a. Cap a la sobirania financera
b. Cap a la transparència i regulació laboral
c. Cap a la dignificació de l’autoocupació juvenil
d. Cap a un espai físic i comunitari compartit i autogestionat
e. Cap a una educació transformadora
f. Cap a la transformació social

3. Què fa Efecte Mosquit?
a. Crear estratègies alternatives per reeducar-nos
b. Existir a mesura que es fa possible tot el que ens imaginem
c. Estimular la reflexió i el pensament crític
d. Emocionar i compartir
e. Col·laborar i enxarxar-se constantment
f. Promocionar-se de forma física, directa i personalitzada
g. Cuidar les seves relacions internes i externes
h. Qüestionar-se constantment
i. Somniar

https://docs.google.com/document/u/0/d/1MMxK6_xy2PavKNChQpMoETjw9cLIImyxzmo0LF_UgEg/edit


j. Remoure consciències
k. Per aterrar-ho més: efectemosquit.cat (aprofita per conèixer com ens

comuniquem al món exterior)
4. Què no fa Efecte Mosquit?

a. Demanar crèdits
b. Dedicar esforços i recursos a les xarxes socials digitals

5. A qui has de conèixer si formes part d’Efecte Mosquit?
a. A en Dani de Resilience Earth
b. A la Sandra de l’Ateneu Cooperatiu
c. Algú de l’Estació Espai Jove
d. A persones properes a l’Elon Musk i companyia per dir-lis que són la força

obscura
e. Potser també estaria bé conèixer a en Sisu i a l’Edi, o almenys a un dels

dos
6. Què és el que més ens costa?

a. Tenir un horari i complir-lo
b. Dir que no a propostes que potser no encaixen del tot amb la cooperativa
c. Fer fotos, vídeos i editar-los
d. Els dilluns al matí (només a en Sisu)
e. Desconnectar de la feina
f. Acceptar i conviure amb empreses tradicionals mercantilistes
g. Generar estabilitat econòmica curt i mitjà termini
h. Avançar sense reflexionar i debatre-ho tot

7. Què és el que menys ens agrada?
a. L’estrès, però mai desapareixerà. Com el gestionem?
b. Les factures, sobretot la gent que ens paga molt tard
c. Haver d’apel·lar a la Responsabilitat Social Corporativa
d. Quedar bé amb les entitats que no ens representen
e. Lluitar constantment per trobar fons de finançament estables
f. Fer reunions virtuals

8. Què són les hores motivacionals?
a. Totes aquelles hores que no són ni productives ni reproductives, i que no

són imprescindibles pel bon desenvolupament de la cooperativa o algun
dels seus projectes o serveis

b. Totes aquelles hores que són imprescindibles pel bon desenvolupament
personal i professional en relació a Efecte Mosquit

c. Totes aquelles hores que no es paguen però es contemplen i se celebren.
d. Totes aquelles hores voluntàries, normalment compartides, per afavorir

la cohesió de grup i enriquir les relacions socials fora de les estones de
feina.



9. Què esperem de tu?
Com a sòcia treballadora d’una cooperativa esperem que les teves condicions
laborals dins d’aquest sistema et permetin ajustar la teva feina a la teva vida i no
al revés. Esperem que siguis aquí per contribuir a la dignificació del treball i
alhora pencar de valenta. Esperem de tu que et permetis el luxe de dubtar,
reflexionar i aturar-te quan ho consideris abans de prendre una decisió.
Esperem de tu que siguis crítica, que actuïs constructivament i que tot allò que
facis estigui alineat amb els teus valors. Esperem que entenguis que Efecte
Mosquit és el teu projecte, que aprenguis i que et quedis fins que ho consideris.

5. REPTES
Com a senyal de transparència i perquè comencis a conèixer què ens fa por, t’exposem
aquells reptes que a dia d’avui encara ens amoinen, encara que fem el possible per
trobar les respostes clau:

1. Ens preocupa que de manera involuntària es manifestin diferències entre les
sòcies fundadores d’Efecte Mosquit i les noves incorporacions. Ens esforcem en
generar sentiment de pertinença perquè les noves sòcies entenguin que a partir
del minut zero de la seva adhesió la presa de decisions entorn la cooperativa
depén, en la mateixa mesura, de cadascuna de les sòcies sense discriminació.

2. A dia d’avui no hem incorporat a cap nova sòcia i, per tant, no sabem si
acompanyarem degudament a la nova incorporació. Sigui com sigui i prenguis la
decisió que prenguis ens serà molt útil que ens informis sobre si el procés
d’acompanyament és competent ;)

3. Sumar noves línies de serveis a oferir per part de la nova incorporació també ens
preocupa. No volem que Efecte Mosquit creixi excessivament, perquè complir
amb els principis cooperatius costaria més, però volem que les noves sòcies
trobeu sentit a aplicar serveis a través d’Efecte Mosquit en base a la vostra
motivació, expertesa, talent i potencial Segur que amb tu trobarem la manera de
com donar resposta a aquest repte!

4. Confiar amb les tasques de gestió i els terminis de les feines.



6. FUNCIONAMENT INTERN ACTUAL
Tot i que ens intentem involucrar en tots els processos, tenim un document de tasques i
responsabilitats amb el que vetllem per l’eficiència i l’optimització dels recursos. A
continuació detallem les accions més habituals actualment:

EDI - Secretari del Consell Rector i, en qualsevol cas s’encarrega de:
1. Fer números
2. Construir estructures
3. Redactar projectes, comunicar-los i dur-los a terme
4. Enxarxament amb entitats i persones
5. Gestió del web
6. Reunions amb l’ecosistema d’Efecte Mosquit
7. Control de la safata d’entrada de bzzz@efectemosquit.cat
8. Cercar finançament
9. Atendre demanda de serveis
10. Redactar Ordres del Dia i Actes de les reunions i assemblees

Sisu - President del Consell Rector i, regularment encarregat de:
1. Estètica i cura de la imatge corporativa
2. Enxarxament amb entitats i persones
3. Constitució de la cooperativa
4. Reunions amb l’ecosistema d’Efecte Mosquit
5. Compartir formacions, recursos i notícies d’interès
6. Cercar finançament
7. Atendre demandes de serveis

Actualment l’estratègia empresarial d’Efecte Mosquit es basa en 3 Eixos Estratègics, que
són els que conformen les comissions, dels quals en deriven objectius, tasques,
persones responsables, criteris d’assoliment i temps d’actuació. Actualment la situació
en referència als Eixos Estratègics és la següent:

N
º

Eix
estratègic

N
º

Objectiu Resp
ons

Accions 2
2

2
3

Indicadors

E
E
1

Organitzac
ió interna

O
1

Constituir la
cooperativa

Edi Creació d’un pla de viabilitat i
implementació

x
Tenir el CIF definitiu

Sisu Seguiment dels tràmits x

O
2

Sumar una noia a
l’equip

Sisu Creació d’un pla d’atenció a la sòcia x Atendre a possibles futures
sòcies

Ser 3 membres
Edi Obertura d’un procés de selecció (perfil) i

implementació del pla
x
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N
º

Eix
estratègic

N
º

Objectiu Resp
ons

Accions 2
2

2
3

Indicadors

O
3

Cohesionar, formar i
mantenir la
motivació i les cures
de les membres

- Creació d’un pla social i implementació
(referent social)

x Realitzar assemblees
obertes quinzenals

Sisu Coneixement i seguiment d’accions
formatives

x x 100h anuals mínim de
formació per sòcia

E
E
2

Comunica
ció
externa,
publicitat i
intercoope
ració

O
1

Aconseguir
augmentar la
clientela fins a
trobar viabilitat de
manera conscient

Edi Creació i manteniment del web x x Resoldre els problemes en
una setmana

Sisu Contactes amb possibles clientes - llista de
difusió

x Cobrar 10h mínim al mes
des de la constit.

O
2

Treballar
cooperativament
amb altres entitats
amb objectius
comuns

Sisu Contacte constant amb entitats de
l’ecosistema

x Crear una llista de difusió
de l’ecosistema

Sisu Inclusió de la cooperativa en llistes de
difusió d’altres entitats

x x Participar d’un projecte
mínim al mes

O
3

Donar resposta
competent, ser
accessibles i
transparents

Sisu Creació d’una estratègia de comunicació -
promoció oficial d’EM

x Rebre 300 visites al mes

Edi Atenció als contactes x x Donar resposta en 48 hores
(dies lectius)

E
E
3

Projectes i
serveis

O
1

Donar sentit a la
Xarxa Crisàlide
desenvolupant
projectes conjunts

Sisu Difusió de l’activitat d’EM a les grinxoles x Crear una llista de difusió
amb les grinxoles

Edi Propostes de col·laboració amb les grinxoles
en funció del seu perfil

x Creació d’un missatge
plantilla

O
2

Atendre i suportar
persones no
jurídiques amb
projectes
transformadors

- Visibilització de la Plataforma Pupa x x Impulsar un Projecte Pupa a
l’any

- Implementació del servei Pupa UdG x Assolir 10 inscripcions

O
3

Crear espais IUR
que assoleixin el
propòsit de la
cooperativa i ens
financiïn el projecte

Sisu Publicitar els serveis IUR x Rebre 10 contactes d’interès
cada mes

Edi i
Sisu

Planificar, avaluar, adaptar i implementar
els serveis IUR

x x Repetir 3 sessions mínim al
mes

El Reglament de Règim Intern és el document que volem que dictamini el marc a través
del qual actuar. Actualment l’estem treballant perquè incorpori manuals, procediments,
estratègies i protocols, vinculats amb les relacions socials internes, la comunicació
externa, les relacions contractuals i d’altres qüestions que creiem imprescindibles pel
desenvolupament de la cooperativa i pel benestar de les sòcies.



7. PREVISIÓ DE FUNCIONAMENT AMB MÉS SÒCIES
Amb la previsió d’un escenari en el qual Efecte Mosquit aconsegueix brindar llocs de
treball dignes a la joventut, hem elaborat un organigrama per repartir les
responsabilitats i les preses de decisions:

En aquest organigrama es detalla el següent:
1. Hi ha 3 comissions que tenen la missió d’assolir els objectius dels Eixos

Estratègics:
1.1. Comissió d’Organització Interna
1.2. Comissió de Comunicació Externa, Publicitat i Intercooperació
1.3. Comissió de Serveis i Projectes



2. Hi ha 3 grups de treball que vetllen per aplicar els valors que es deriven dels
principis cooperatius, la crítica i la creativitat en cada decisió i acció de les
comissions.

3. Totes les sòcies conformen l’Assemblea General, que és l’òrgan que regeix el
rumb de la cooperativa i el seu marc d’actuació, tan interna com externa.

4. Hi ha un Equip Coordinador, que prendrà forma quan el número de sòcies creixi,
que coordina tant les Comissions com els Grups de Treball, conformat per una
persona de cada Comissió i Grup de Treball i una persona del Consell Rector.

5. A més hi ha el Consell Rector, que consta de President i Secretari, encara que ha
d’incorporar la figura de Tresorera si hi ha una nova incorporació, que
s’encarrega de la representació externa de l’entitat i del compliment de les
decisions de l’Assemblea General.

8. PREGUNTES
Efecte Mosquit va començar la seva aventura l’any 2021 amb el treball compartit d’en
Sisu i l’Edi. En els nostres inicis desconeixíem per complert el món de l’Economia Social i
Solidària i, per tant, potser com tu, no sabíem què significava ser sòcia treballadora
d’una cooperativa. Ara els dos som socis treballadors d’Efecte Mosquit i coneixem
moltes de les preguntes que et pots estar fent. Aquest document pretén ser una petita
ajuda que avanci en paral·lel amb el procés d’acompanyament que els actuals socis et
farem, durant el qual podem reflexionar sobre les següents preguntes, i intentar
respondre-les entre totes, que creiem que et pots fer perquè en algun moment, o inclús
encara ara, ens les hem fet:

- Què significa tot el que posa en el meu contracte?
- Quin és el conveni que regula el meu lloc de treball?
- Què haig de fer per demanar la baixa?
- Què cobra la resta de treballadores de la cooperativa?
- Per què cobro aquest sou?
- Què és tot allò que es fa però no es veu?
- Què fa la resta de l’equip?
- Puc demanar hores de formació dins el meu horari laboral?
- Quant cobro d’extra si treballo un dia festiu o de nit?
- Quant cobro si estic de baixa?
- Em puc demanar una excedència?
- Quants diners genero a l’empresa i d’on surten els diners que em paguen?
- Em poden fer fora quan vulguin?
- Puc marxar quan vulgui?



I amb tot això, que no és poc, et deixem la porta oberta a valorar la teva relació amb
Efecte Mosquit. Agraïnt que hagis arribat fins aquí esperarem la teva resposta que, sigui
quina sigui, serà coherent i encoratjadora.

Atentament,


