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Aquest any ha 
estat un privilegi... 

“Aquest any ha estat un privilegi. En 
la nostra darrera assemblea de sòcies 
aquesta va ser la principal conclusió i 
aquí un seguit de raons que demostren 
com ens sentim a Barabara quan fem 
repàs de la feina feta:

És un privilegi escoltar com noies i 
nois universitaris que participen en les 
formacions sobre lideratge col·lectiu 
diuen que l‘economia social és el 
paradigma d’una societat més humana i 
més equitativa i marxen amb el run run 
d’un munt de preguntes.

És un privilegi entrar a casa d’altres 
cooperatives, entitats i organitzacions 
perquè volen un cop de mà per revisar 
els seus plantejaments, estratègies,... en 
definitiva un exercici de complicitats, de 
creixement i d’autocrítica.

És un privilegi quan un grup de joves es 
planteja organitzar-se en cooperativa 
sota els ingredients de molta dosi 
d’escolta, de sinceritat, d’empatia i 
d’il·lusió.

És un privilegi fer formació a grups 
de dones i d’homes que comencen 
una feina amb il·lusió i amb una certa 
cautela quan les experiències anteriors 
no han estat molt positives. Aleshores 
cal preparar-nos per a la flexibilitat, 
la creativitat i la recerca per enfortir 
l’autoestima i potenciar la capacitat 

d’aprenentatge que totes i tots tenim en 
un raconet de l’ànima.

És un privilegi comptar amb persones 
que se sumen al projecte de Barabara, 
tant sòcies com treballadores, que 
creuen en les persones per generar 
oportunitats de canvi i en un model 
d’economia al servei de la ciutadania, 
i fent-ho amb compromís, flexibilitat, 
gran capacitat de treball, honestedat i 
cooperació. 

I finalment el Bicihub, un projecte que 
obre un nou espai de coneixença, de 
participació, de viure i conviure amb 
moltes entitats que esperem veure 
créixer i contribuir amb el nostre granet 
de sorra a acomplir la seva finalitat de 
transformar Barcelona en una ciutat 
més sostenible i inclusiva, promovent 
la mobilitat inclusiva, sostenible i 
l’economia social i solidària.

Així any que passa, any que aprenem, 
i això ens fa créixer i ens fa sortir de 
la nostra zona de comoditat, amb 
unes pessigolles a la panxa davant 
la incertesa, la complicació del dia a 
dia per tirar endavant, però després 
el resultat col·lectiu és molt positiu, 
constructiu i engrescador per seguir 
endavant i continuar construint juntes.”

Així continuem fent Barabara, 
continuem fent camí...
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Barabara Educació som una cooperativa 
d’iniciativa social sense ànim de lucre.
Som un equip de professionals amb una 
trajectòria i experiència de més de 25 anys 
en l’àmbit de la gestió, la formació i el 
desenvolupament de projectes socioeducatius.
Oferim serveis especialitzats i de qualitat per al 
desenvolupament de competències transversals 
per a empreses, entitats i administracions 
publiques.
A Barabara som especialistes en 
desenvolupament de competències.

Creiem en el 
potencial de les 
persones per a 
crear oportunitats 
de canvi.
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Un equip de professionals 
amb una trajectòria i 
experiència de més de 
25 anys en l’àmbit de 
la gestió, la formació i 
el desenvolupament de 
projectes

Equip 
Barabara

La col·laboració i la suma d’esforços és un dels valors 
de la nostra cooperativa, de tal manera que els 
resultats de la feina és donen gràcies a la participació 
de moltes persones que aporten la seva experiència i 
excel·lència professional a diferents àrees de treball.

La comunicació, la interdependència, la construcció 
d’equip valorant la importància del projecte social 
de Barabara Educació, fa que la implicació de moltes 
persones vagi una mica més enllà de seguir el projecte 
i hi hagi implicació i compromís.
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Raquel León. 
Responsable 
pedagògica
Formadora, 
facilitadora i 
orientadora.

Laura Mendoza. 
Responsable 
financera.
Formadora, 
facilitadora i 
orientadora.

Laura Pérez. 
Responsable de 
projectes.
Formadora, 
facilitadora i 
orientadora.

Anna Duch. 
Responsable 
de Formació. 
Formadora, 
facilitadora i 
orientadora.

Susan Kalunge. 
Formadora, 
facilitadora i 
orientadora.

Cristina Majem. 
Voluntària. 
Assessora i 
orientadora.
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Oferim serveis 
especialitzats i 
de qualitat en 
desenvolupament 
de competències 
transversals.

Acompanyament 
organitzacional i serveis 
a mida. Dissenyem, 
creem i fem realitat 
propostes a mida de les 
necessitats reals.

Serveis i 
activitats de 
la cooperativa
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Realitzem formacions en 
desenvolupament competencial 
(competències transversals i 
habilitats socials). Formacions 
en desenvolupament 
organitzacional.

Programes adreçats a persones 
en situació d’atur.  Processos 
d’empoderament focalitzats 
cap al ple desenvolupament 
professional, personal i 
d’autorealització. 

Servei d’assessorament i 
acompanyament per a entitats, 
centres educatius, empreses i 
administracions.  Serveis a mida 
de la demanda i la necessitat.  
Acompanyem les organitzacions 
en els seus processos.

Desenvolupem propostes 
pedagògiques i unitats 
didàctiques des de diferents 
temàtiques i per a diferents 
nivells ducatius. Materials 
pedagògics tant online com 
offline. 

Programes adreçats a facilitar 
processos d’empoderament 
per a grups de dones.  Afavorir el 
creixement personal i professional 
de les dones i facilitar processos 
d’empoderament.

Construim propostes educatives 
que contemplin l’aprenentage 
cooperatiu i la tranformació de 
l’entorn, per potenciar la lluita 
davant les injustícies, o contra la 
vulneració de drets. 



Memòria anual d’activitats12

Realitzem formacions en desenvolupament 
competencial (competències transversals i 
habilitats socials).
Formacions en desenvolupament 
organitzacional (gestió d’equips, gestió 
de projectes, gestió del coneixement,...) 
per a entitats, centre educatius, empreses i 
administracions.
Creem continguts dinàmics, participatius i 
adaptats a les necessitats reals dels grups 
amb els quals treballem.

• Formació en desenvolupament 
organitzacional: gestió d’equips, gestió 
de projectes, gestió del coneixement...

• Formació en competències transversals i 
habilitats socials.
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Partim d’una metodologia activa i 
participativa amb la qual es fomenta 
el protagonisme de cadascuna de les 
persones participants. 

La nostra metodologia ens permet crear 
una forta cohesió de grup i un treball 
molt proper i personalitzat. 

El procés d’aprenentatge es realitza a 
partir de la construcció intel·lectual i 
vivencial de cadascuna de les persones 

609
participants 

membres del grup fent que el procés 
de formació esdevingui una experiència 
satisfactòria. 

Les nostres propostes permeten iden-
tificar els processos formatius com a 
instrumentals i claus per a la millora 
professional, fomentant l’autonomia 
en l’aprenentatge, per tal que l’alumnat 
pugui experimentar al seu propi ritme i 
generant processos d’empoderament.

281 dones 
i 328 homes

9,3 
satisfacció

56
cursos 

Metodologia activa i 
participativa per fomentar el 
protagonisme de cadascuna 
de les persones participants 
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Formacions en desenvolupament competencial i professional:
• Desenvolupament de competències transversals.
• Resolució de conflictes en el treball en equip.
• Treball en equip i cooperació.
• Habilitats socials per a l’ocupació.
• Habilitats per a la recerca de feina.
• Processos de selecció.
• Plataforma Empresa i Ocupació de Barcelona Activa.
• Curs mercat laboral i societat 4.0.

Formació en desenvolupament organitzacional per a entitats: 
• Disseny i implementació del Pla de voluntariat.
• Estratègies i pla de comunicació.
• Disseny i gestió de projectes socials.
• Disseny i gestió de projectes comunitaris.
• Disseny i gestió de projectes socials i eines TIC.
• Comptabilitat bàsica i gestió pressupostària.

Formacions en emprenedoria ESS:
• Formació en emprenedoria col·lectiva.
• Eines per al disseny, redacció i gestió de projectes en l’àmbit de l’ESS.
• Com fer un pla d’empresa per a projectes d’Economia Social i Solidària.
• Claus per emprendre en l’ESS.
• Oportunitats i competències en l’ESS.

Valors de l’ESS en la gestió de les entitats i organitzacions:
• Habilitats per la gestió d’equips i facilitació.
• Avaluar què fem i com ho fem. Indicadors d’impacte i balanç social.
• Què és l’ESS? Coneix l’ecosistema de la ciutat a través de casos pràctics.
• Economia comunitària i territori: ESS pels barris i les persones.
• Valors cooperatius a l’aula.
• Gestió compartida i lideratge col·lectiu.

Igualtat i perspectiva de gènere en la gestió d’entitats i organitzacions:
• Mesures i plans d’igualtat a les organitzacions.
• Eines per la prevenció de l’assetjament.
• Eines i recursos per a promoure la conciliació familiar, personal i laboral.
• Claus per a la implementació de polítiques de gènere.

Catàleg de formacions 
desenvolupades
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Dinàmica en comunicació i 
escolta activa. 
Formació en gestió 
compartida i lideratge 
col·lectiu. UAB Empren. 
Bellaterra.

Debat grupal. 
Formació en mesures 
i plans d’igualtat a les 
organitzacions.
Barcelona Activa.

Dinàmica de role-playing. 
Formació en 
desenvolupament 
competencial. 
Parc Tecnòlogic de Nou Barris



Memòria anual d’activitats16

Programes adreçats a persones en 
situació d’atur. 

Concebem els processos d’orientació 
professional com el suport que es 
dóna a les persones en la recerca de 
feina i/o en el manteniment o canvi, 
però també com  a desencadenants 
de processos d’empoderament 
focalitzats cap al ple 
desenvolupament professional, 
personal i d’autorealització. 

D’aquesta manera l’orientació 
professional esdevé un procés 
continu en les diferents etapes de 
la vida. Tot plegat encaminat cap a 
l’autorealització personal i la inclusió 
social.
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430 
participants

Desenvolupament competencial i 
habilitats socials per a l’ocupació:

• Competències transversals.
• Treball en equip i cooperació.
• Habilitats socials per a l’ocupació.
• Recerca de feina per a joves a 

l’atur.

Recerca de feina i processos de 
selecció:

• Formació en la recerca de feina. 
Barcelona Activa.

• Formació en Plataforma Empresa i 
Ocupació. Barcelona Activa.

• Formacio en processos de 
selecció. Barcelona Activa.

Formació ocupacional

• Ed.2017-2018. Formació 
ocupacional en auxiliar de 
manteniment i reparació de 
Bicicletes conjuntament amb 
Biciclot SCCL.

Formació professionalitzadora

• Disseny i gestió de projectes 
comunitaris en el marc del 
programa “Treball als barris”.

• Disseny i gestió i de projectes 
socials en els “Plans d’Ocupació 
Municipal” de Barcelona.

Dinàmica de grup en treball en equip i 
cooperació. Formació en habilitats socials per 

l’ocupació

Dinàmica de grup en planificació, sobre el 
cicle de projectes. Formació en disseny de 

projectes comunitaris.

Dinàmica d’avaluació final, participada i 
dinamitzada pels i les participants.

158 dones 
i 272 homes

33 cursos 
realitzats

9,1 
satisfacció



Servei d’assessorament per a entitats, centres 
educatius, empreses i administracions.  Serveis a mida 
de la demanda i la necessitat. 
Acompanyem les organitzacions en els seus processos 
d’implementació, avaluació, disseny, reformulació, ... 
tot facilitant i empoderant als equips per a encarar de 
manera autònoma processos futurs.

• Implementació de plans estratègics.
• Assessoraments en desenvolupament 

organitzacional.
• Disseny i realització de proves de selecció 

competencial.
• Disseny i organització d’esdeveniments i jornades.
• Facilitació de processos.
• Gestió i direcció d’equipaments municipals.
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Implementació de plans estratègics.

• Disseny i implementació de Plans 
Estratègics per a diferents entitats socials 
i culturals de Barcelona.

• Disseny i implementació de Plans 
Estratègics per a diferents entitats de 
l’ESS.

Assessorament en desenvolupament 
organitzacional.

• Formació a mida a les entitats del CMIB 
en desenvolupament organitzacional. 

• Treball grupal per replantejar les festes 
nacionals de diferents entitats socials i 
culturals de Barcelona. 

• Acompanyament individualitzat en 
disseny de projectes per diferents entitats 
socials i culturals de Barcelona.

Facilitació de processos participats.

• Definició del model de governança i 
pla d’usos del C/Química de Sants – 
Montjuïc.

• Definició i implementació del Pla 
Estratègic del Hogar Castellano-leonés.

• Acompanyament en la gestió del canvi a 
empreses cooperatives. 

• Disseny i implementació del procés 
participat per la definició del BiciHub 
Barcelona

Gestió d’equipaments municipals:

• Co-direcció de l’Ateneu de Fabricació de 
Ciutat Meridiana (2014-Actualment)

124 
participants

63 dones i 
61 homes

16 processos
realitzats

35 entitats 
participants



Desenvolupem propostes pedagògiques i 
unitats didàctiques de diferents temàtiques 
i per a diferents nivells educatius. 
Materials pedagògics tant online com 
offline. Propostes adaptades a la demanda 
i context, propostes a mida incloent 
l’elaboració de les guies didàctiques per al 
professorat.
Les nostres propostes representen eines tant 
per a entitats com per al professorat per a 
treballar temàtiques rellevants: gènere, drets 
socials, desigualtat social, drets humans, 
etc. emfatitzant el treball col·laboratiu, la 
participació i el diàleg.
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Propostes 
didàctiques 
desenvolupades:
El Formiguer.coop: les Cooperatives. 
Activitats per a l’alumnat i material per al 
professorat.

Proposta didàctica per a treballar l’ESS en 
el marc del projecte “En Bici a l’Escola” de 
Biciclot.

Materials autoformació online per a 
Barcelona Activa en:

• Igualtat de gènere a l’àmbit laboral.
• Llenguatge i comunicació no sexista.
• Mesures per la igualtat: El Pla 

d’igualtat.
• Assetjament a la feina.
• Cooperativisme de plataforma.
• Marc jurídic i fiscal en l’ESS.
• Gestió economica per les entitats i 

organitzacions de l’ESS.
• CoopCiutat, activitat de gamificació 

sobre ESS i Cooperativisme.

10 propostes 
elaborades

1 proposta 
didàctica pel 
professorat i 

alumnat

7 cursos online 
autoformació 

MOOC

1 activitat 
online de 

gamificació



Programes adreçats a facilitar processos 
d’empoderament per a grups de dones. 
Afavorir el creixement personal i professional de les 
dones i facilitar processos d’empoderament, en la seva 
triple dimensió: 
• àmbit personal: desenvolupament del sentit del jo, de 

la confiança i la capacitat individual; 
• àmbit de les relacions properes: com a capacitat de 

negociar i influir en la naturalesa de les relacions i les 
decisions des de la perspectiva igualitària;

• àmbit col·lectiu: com a participació en les estructures 
polítiques i acció col·lectiva basada en la cooperació i 
el feminisme.
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El projecte que estem desenvolupant a Nou 
Barris consta de dues parts: per una banda, la 
dinamització i suport a les entitats i grups de 
dones i per una altra banda, la prevenció de la 
violència masclista entre les entitats del Districte.

Per portar a terme aquestes dues parts del 
projecte s’han establert sinergies amb altres 
actuacions i recursos ja disponibles per part de 
l’Ajuntament, com pot ser L’ACORD Ciutadà per 
una Barcelona lliure de violències vers les dones, 
el qual facilita a les entitats que ho sol·liciten la 
divulgació i la formació en temes de prevenció 
de violències masclistes; amb el PIAD i amb el 
SARA  per tal de coordinar-nos així com amb 
altres agents de territori.

S’ha treballat en pràcticament tot el districte, 
procurant contactar amb els grups i col·lectius de 
dones i les entitats interessades en treballar en 
l’àmbit de la prevenció de violències masclistes.

Projecte d’acompanyament i suport 
a les associacions, grups i entitats 
de dones del Districte de Nou Barris, 
així com de prevenció de la violència 
masclista al territori

75 
participants

70 dones i 
5 homes

6 processos
realitzats

8 entitats 
participants



Memòria anual d’activitats24

A Barabara creiem en el potencial transformador 
de l’educació. Una educació critica que contempli 
la concepció integral de la persona i inclogui la 
capacitat de transformar per contribuir a la millora 
de l’entorn social. 
Treballem per potenciar estratègies educatives que 
contemplin l’aprendre a aprendre, l’aprendre a ser, 
l’aprendre a conviure i el saber transformar, per 
potenciar la lluita davant les injustícies, o contra la 
vulneració de drets. 
Treballem conjuntament amb escoles, centres 
educatius, federacions d’entitats, entitats i 
organitzacions i administracions amb l’objectiu de:
• Co-dissenyar estratègies educatives amb el 

professorat.
• Dissenyar i dur a terme formació docent a mida.
• Fomentar el treball cooperatiu a l’aula.
• Potenciar el protagonisme de l’alumnat.
• Integrar la perspectiva de gènere en l’àmbit 

educatiu.
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Estratègies 
educatives: 

Programa pilot de foment del 
cooperativisme en l’àmbit educatiu. 
Barcelona Activa:

• Formació docent sobre ESS i 
cooperatives d’alumnes

• Acompanyament a centres 
educatius en la implementació de 
cooperatives d’alumnes.

• Formació a mida per l’alumnat 
• Jornada de cloenda i intercanvi 

d’experiències del programa.

6 cooperatives 
d’alumnes

5 centres educatius 
participants

• IES Salvador Seguí
• Escola Nàutica de Barcelona
• IES Maria Espinalt
• IES Montserrat
• IES Poblenou

Desperta’t SCCL, aprofitant l’expertesa d’una 
sòcia pakistaní, va oferir tatuatges de henna a la 

comunitat educativa de l’institut.

Lenou SCCL cooperativa d’alumnes del Institut 
Poblenou de Barcelona.

Dinàmica durant sessió de formació amb La 
Cantina SCCL del IES Maria Espinalt.

Consell local de Sant Martí on participen totes les 
cooperatives d’alumnes dels instituts del districte.
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Alumnes.coop. Federació 
de cooperatives d’alumnes 
de Catalunya

105 cooperatives 
d’alumnes

45 centres educatius 
participants

• Cooperatives d’alumnes 
d’educació primària: 25

• Cooperatives d’alumnes 
d’educació secundària: 80

• Barcelona: 86 cooperatives
• Girona: 4 cooperatives
• Tarragona: 12 cooperatives
• Lleida: 3 cooperatives

Alumnes.coop és la Federació que agrupa les cooperatives d’alumnes creades en 
diferents centres educatius de Catalunya. És una iniciativa impulsada per la FeCEC, 
que compta amb una secretaria tècnica conformada per Barabara i Doble Via. Aquest 
any:

• s’ha actualitzat el cens de cooperatives federades (105 cooperatives),
• s’han definit els objectius que vol aconseguir la federació, 
• s’ha elaborat el pla de treball, 
• s’han dut a terme 5 reunions de treball presencial, i
• s’ha celebrat l’assemblea anual amb la participació de més de 250 alumnes.

Assemblea de la federació Alumnes.coop celebrada a 
Cotxeres de Sants amb la participació de 250 alumnes.

Membres del consell rector d’Alumnes.coop exposen a 
l’assemblea per votació posterioir, l’informe de gestió i 

el pla de treball desenvolupat.
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Fotografies: Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya
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Participació en 
consells, taules, 
xarxes i federacions
Som membres de la Federació de 
cooperatives de treball de Catalunya des 
de 2014 participant activament en diferents 
comissions de treball.
Som membres de la Comissió gestora de la 
sectorial d’iniciativa social de la FCTC des de 
2014.  

A finals de 2015, la Raquel 
León (presidenta de 
Barabara Educació) assumeix 
la representació de les 
cooperatives d’iniciativa 
social de Catalunya al Consell 
Rector de la Federació. 
Participem en la taula de 
promoció econòmica i en la 
taula d’ocupació del Districte de 
Sant Martí de Barcelona.
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Construint plegades: 
projectes d’intercooperació

Entitat promotora del 
BiciHub Barcelona

El BiciHub de Barcelona és el primer centre 
de referència de l’estat espanyol especia-
litzat en el desenvolupament de la bicicle-
ta com a model de transport a la ciutat i 
referència de la mobilitat sostenible. 

El Bicihub neix amb l’objectiu d’esdevenir 
un espai  de referència d’Economia Social 
i Solidària (en endavant ESS) a diferents 
nivells territorials (barri, districte i ciutat) i 
socials (processos d’enxarxament i forma-
ció col·lectiva). 

L’existència d’aquests espais de referència 
són un factor clau per a la visibilització, 
promoció i difusió de l’ESS, tant pel que fa 
a l’arrelament territorial com comunitari. El 
BiciHub vol esdevenir una eina de canvi de 
model per una ciutat inclusiva, solidària i 
ecològica.

Dins d’aquest paraigües i amb la vo-
luntat de recuperar part del patrimoni 
industrial del Poblenou decidim ubicar 
el BiciHub a Can Picó, una antiga nau 
industrial del Poblenou en desús des 
del 2007. 

El model que impulsem des del Bicihub, 
a través de la bicicleta, pretén afavorir 
l’empoderament comunitari, partint 
de la base  que la realització d’accions 
col·lectives que generem ajudaran a 
millorar les condicions de vida de les 
comunitats locals i les connexions que 
establim entre organitzacions socials, 
i entre aquestes i altres instàncies o 
agències o institucions, com el mateix 
Ajuntament.
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Entitats que han 
confiat amb 
nosaltres
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Un model 
econòmic 
al servei de 
les persones
VI Fira d’Economia 
Solidària de 
Catalunya 2018
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Barabara en xifres
2015 2016 2017 2018

Serveis i 
activitats

Núm. de cursos de formació realitzats 5 10 32 56
Núm. de materials pedagògics realitzats 8 17 36 10
Núm. d'entitats participants 6 31 51 35

19 58 119 101

Persones 
participants

Núm. participants en formació 190 125 453 609
Núm. participants en projectes a mida 16 1409 228 124
Núm. participants EduCom Dones 45 55 105 75
Núm. participants EduCom Orientació - - 326 430

251 1.589 1.112 1.238

Clients, 
col·laboradores 
i voluntariat

Nombre de clients de la cooperativa 16 14  11 12
% de clients (administració pública) 28,5 28,5 27,4 25
% de clients fidelitzats 82 62,5  54,5 58,3
% nous clients 18 37,5 45,45 16,7
Nombre de persones voluntàries  8 3  3 1

Participació
Núm. xarxes i federacions 3 3 3 3
Núm. comissions de treball 5 5 5 5
Núm. de reunions anuals de treball 30 30 35 35

Comunicació
Núm. de seguidors/es a les xarxes socials 432 504 616
Núm. de visites a la pàgina web (anual) 280 380 466

Satisfacció
Satisfacció de les persones usuàries 8,7 8,9 9,1 9,1
Satisfacció dels nostres clients 8,7 8,8 8,8 8,9
Satisfacció del voluntariat - - 9,8 9,8
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2018 Dones Homes
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Els comptes clars
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Mai dubtis que un petit grup de 
persones pugui canviar el món. 

Veritablement, això és l’únic que ho ha 
aconseguit. 

Margaret Mead
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info@barabaraeducacio.org

barabaraeducacio.org
@BarabaraEduCoop
facebook.com/Barabara.Educació

http://barabaraeducacio.org/
https://twitter.com/BarabaraEduCoop
https://www.facebook.com/Barabara.Educacio/

