
MARGES, Itineraris de Transformació SCCL

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020

Cooperativa de consultoria social especialitzada en acció comunitària



Contribuïm a enfortir l’acció comunitària a entitats, 
organitzacions, equipaments, administracions i 
territoris.

Ens corresponsabilitzem amb tot el territori, 
acompanyant processos i projectes arreu de Catalunya

Generem propostes en clau de procés que permetin 
promoure canvis reals i continuats a les organitzacions 
i les comunitats.

Adaptem els nostres serveis i projectes per donar 
resposta a necessitats, oportunitats i reptes del 
moment i de l’entorn

Connectem la pràctica amb la recerca.

Contribuïm a l’enxarxament de persones i col·lectius 
vinculats a l’acció i el treball comunitari a Catalunya.

Transferim coneixements i difonem els valors de l’acció 
comunitària i l’economia social i solidària.

Destinem una part dels nostres recursos i temps a fer 
retorn social al territori.

TREBALLEM PER ENFORTIR
LES COMUNITATS LOCALS

Som una cooperativa de treball, membre de la 
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya 
(XES), de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya (FCTC) i de Pam a Pam

Ens organitzem i prenem decisions de manera 
horitzontal i democràtica

Posem la vida i les cures al centre, afavorint la 
conciliació i connectant-nos als nostres 
interessos i moments vitals

Vetllem per la millora de les condicions 
laborals de les sòcies i de les col·laboradores 
de la cooperativa

Fem créixer l’economia social i solidària i el 
mercat social, mitjançant la tria de les 
proveïdores, la xarxa de col·laboradores i els 
projectes que desenvolupem

APOSTEM PER L'ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA

SOBRE NOSALTRES



projectes

6 línies de treball
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DINAMITZACIÓ
COMUNITÀRIA

 12 projectes. Impacte: 369 persones

Donem suport tècnic i metodològic en la 
dinamització de processos i projectes comunitaris, 
enfocat a la millora i enfortiment de les 
organitzacions.

Acompanyem equips i organitzacions a desenvolupar i consolidar el 
seu model de treball comunitari, a partir de l’anàlisi estratègica, el  
plantejament d’alternatives i millores al seu funcionament actual, la 
formació, i el suport en la implementació del model. També donem 
suport al disseny, desenvolupament i avaluació de projectes 
d’intervenció comunitària als territoris.

Destaquem
Procés de definició i posada en marxa d’un nou espai al 
barri de Bonavista, Tarragona. Òmnium Cultural

Hem acompanyat el Grup Impulsor d’aquest nou espai a 
Bonavista a definir, de manera participativa, la missió, els 
valors, els objectius, les línies de treball i el funcionament 
del local, a partir de les necessitats i inquietuds de la gent 
del propi barri. Paral·lelament a l’acompanyament i 
suport metodològic, hem realitzat una sistematització del 
procés a partir de la qual recollir aprenentatges, generar 
reflexions i definir un model d’actuació, en el cas 
d’Òmnium Cultural, replicable a altres territoris i 
contextos.

ACOMPANYAMENT A 
ORGANITZACIONS

3 projectes. Impacte: 81 persones

Destaquem
Definició i desenvolupament del projecte Final de Vida i Soledat. Grup 
Mutuam

Des del Grup Mutuam se’ns demana suport metodològic en la promoció i el 
desenvolupament del programa Final de Vida i Soledat, de l’Obra Social de La 
Caixa. L’objectiu d’aquest programa és consolidar un model d’atenció centrat 
en la persona amb un enfocament comunitari, que permeti implicar i 
coresponsabilitzar l’entorn en la cura de les persones grans. Des d’aquí, el 
nostre acompanyament va en dues direccions: d’una banda, donar suport 
metodològic a l’equip tècnic en el disseny, la implementació i l’avaluació 
comunitària d’aquest programa; i, de l’altra, aprofitar l’ocasió per enfortir els 
coneixements i les habilitats per al treball comunitari en el si dels i les 
professionals de l’organització.

ACCIONS I PROJECTES



SUPERVISIÓ A EQUIPS
Acompanyem equips i organitzacions en la revisió de programes i estratègies de treball comunitari que s’estiguin desenvolupant, 
amb l’objectiu d’enfortir el rol de les professionals que fan treball comunitari, potenciar la capacitat d’incidència i transformació dels 
equips als territoris, acompanyar en la resolució de dilemes ètics i reptes tècnics que puguin sorgir en el desenvolupament dels 
processos comunitaris, i consensuar marcs conceptuals i criteris metodològics en la pràctica comunitària.  

Destaquem
Supervisió a l’equip de dinamització comunitària. Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Des de fa dos anys, estem duent a terme un procés de supervisió a l’equip de dinamització comunitària de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. 
L’objectiu d’aquesta supervisió és facilitar un espai de contrast i revisió professional en acció comunitària, des d’on poder reflexionar entorn les 
pròpies pràctiques, repensar els objectius i les finalitats d’intervenció, revisar els projectes que s’estan desenvolupant, identificar noves 
estratègies i metodologies, consensuar criteris d’acció i avaluació i contrastar conceptes i llenguatges.  

Supervisió en treball comunitari als equips de serveis socials de Terrassa, Mataró i la comarca de la Segarra

Estem realitzant un procés de supervisió continuada en treball comunitari a l’equip de Promoció Social dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Mataró, i a un equip format per diferents professionals dels EBAS de la ciutat de Terrassa. Aquesta supervisió forma part del Catàleg de Serveis 
que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis de la demarcació de Barcelona. També hem començat un procés de supervisió a l’equip de 
serveis socials bàsics i especialitzats del Consell Comarcal de la Segarra. Aquests processos de supervisió tenen per finalitat oferir un espai de 
reflexió i acompanyament que permeti als equips consensuar un marc de referència i de pràctica en treball comunitari, revisar programes o 
accions en clau comunitària, i identificar noves estratègies d’intervenció que ajudin a promoure la participació comunitària de la població atesa.

ACCIONS I PROJECTES

5 projectes. Impacte: 80 persones



ACCIONS I PROJECTES
FORMACIÓ

9 projectes. Impacte: 326 persones

Impartim cursos i tallers en treball comunitari i en tècniques participatives i de dinamització de grups, adreçats a professionals i 
tècnics municipals, així com a entitats i organitzacions. 

Destaquem
Formació en acció comunitària per a la inclusió social, a Tarragona, Lleida, Manresa, Penedès i Gironès. DGACC

En el marc del procés d’impuls a la nova política pública del PLACI, estem duent a terme formacions en acció comunitària als equips que treballen 
en serveis i programes d’atenció a les persones, per tot el territori català. L’objectiu d’aquestes formacions és enfortir els coneixements 
metodològics i tècnics dels i les professionals per impulsar projectes des de l’orientació comunitària i la mirada inclusiva.

Formació en treball comunitari per a la Xarxa de Professionals de Torre Romeu, a Sabadell

Disseny i realització d’una formació especialitzada en treball comunitari dirigida a la Xarxa de Professionals de Torre Romeu, orientada a generar 
un marc conceptual compartit en relació l’acció comunitària, i a compartir eines metodològiques per incorporar la perspectiva comunitària en la 
definició i l’aterratge d’accions i processos.

Postgrau en Treball Comunitari

Des de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb la cooperativa Marges, hem impulsat el primer Postgrau en 
Treball Comunitari de Catalunya, que té com a objectiu proporcionar una formació professionalitzadora especialitzada per al coneixement, l’anàlisi, 
el desenvolupament i l’acompanyament de polítiques, intervencions i accions comunitàries des d’una perspectiva crítica, inclusiva i 
transformadora.  

La definició del Postgrau s’ha construït conjuntament amb professionals, activistes i organitzacions vinculades a l’acció i al treball comunitari. 
L’inici del Postgrau estava previst per al curs 2020-21, però la situació de pandèmia ens ha obligat a ajornar el seu començament per al curs 
2021-22.



ACCIONS I PROJECTES
RECERCA

7 projectes. Impacte: 419 persones

Realitzem recerques aplicades entorn a l’acció 
comunitària per a ens locals i altres organitzacions. 
Aquests projectes d’investigació permeten vincular 
recerca-acció i contribuir a generar incidència en la 
realitat social que ens envolta.

Destaquem
La Brúixola Comunitària, guia per promoure l’acció 
comunitària a les entitats socials. ECAS

Fruit del procés de reflexió-acció impulsat per la federació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social per potenciar l’acció 
comunitària entre les entitats del sector social, i que hem 
acompanyat des dels seus inicis –al 2017-, enguany hem 
elaborat La Brúixola Comunitària, una guia que pensada per 
oferir un marc que orienti el model d’acció comunitària de les 
entitats socials.

Comitè Científic Inclusió.cat

Hem participat al Comitè Científic del III Congrés de l’Acció 
Social Inclusió.cat, que tindrà lloc a Vic els dies 8 i 9 de juliol de 
2021, aportant la nostra experiència i mirada en 
l’assessorament als continguts del programa del Congrés que 
portarà per títol “Serveis socials i Acció comunitària: Promoció 
i prevenció”.

DISSENY DE POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES D’ACCIÓ 
COMUNITÀRIA

2 projectes. Impacte: 118 persones

Donem suport tècnic en el disseny i planificació de polítiques 
públiques en els àmbits de l’acció comunitària, l’educació i la joventut, 
en els diferents moments del procés: impuls, diagnòstic compartit, 
organització d’espais d’anàlisi i reflexió, dinamització de grups de 
treball, disseny de les actuacions, implementació i avaluació.

Destaquem
Oficina Tècnica del PLACI, la nova política pública comunitària de la 
Generalitat de Catalunya

Hem constituït una UTE, formada per Marges SCCL i El Risell SCCL, per 
portar l’Oficina Tècnica del Pla d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI), la nova 
política pública comunitària impulsada per la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària de la Generalitat de Catalunya. En aquest primer any, des de 
l’Oficina Tècnica donem suport a una quarantena d’ens locals en els seus 
processos d’implementació del nou Pla; acompanyant la integració dels 
equips tècnics de PLIS i PDC, donant suport a la creació dels nous equips 
PLACI, i acompanyant metodològicament processos d’organització, 
planificació estratègica, governança i dinamització comunitària.



DADES
TRANSPARÈNCIA HAN CONFIAT EN 

NOSALTRES...

COMUNICACIÓ

Hem ingressat...

I hem gastat...

Administració

Entitats Socials

Subvencions

29%

67%

4%

Bestretes sòcies de treball

Remuneracions 
col·laboracions externes

Despeses d’estructura 70%

18%

12%

Aquest 2020 hem renovat la nostra web: www.marges.coop

618 seguidores, 125 de les quals noves d’aquest 2020 
110 tuits, amb una mitjana de 6000 impressions mensuals

Agència Catalana de Joventut
Ajuntament de Badia del Vallès

Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Ajuntament d’El Prat de Llobregat

Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Sabadell

Associació Rialles Espectacles Infantils i Juvenils
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT)

Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal del Moianès

Diputació de Barcelona
EAPN - Xarxa Europea contra la Pobresa
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)

Estado de Chihuahua (Mèxic)
Fundació Èxit
Grup Mutuam

Coordinadora d’Entitats de la Lleialtat Santsenca
Generalitat de Catalunya

Inclusió.cat
Òmnium Cultural

Plataforma d’Entitats de Roquetes
Universitat Autònoma de Barcelona



INCIDÈNCIA POLÍTICA
Hem impulsat, conjuntament amb altres companyes i organitzacions, el manifest Per una Renda Bàsica 
ara! http://rendabasicaara.org/ des de la convicció que la renda bàsica universal, una assignació 
monetària incondicionada, és una política social imprescindible i necessària per garantir el dret a la vida 
material de les persones amb dignitat.
Ens hem sumat a la Coordinadora d’Entitats de la Lleialtat Santsenca, un espai de gestió comunitària al 
barri de Sants de Barcelona
Les sòcies de la cooperativa formem part del Col·lectiu de Professionals del Treball Comunitari de 
Catalunya.
Hem contribuit al coneixement i enxarxament de professionals i activistes vinculats a l’acció comunitària, 
a partir del procés del Postgrau en Treball Comunitari
Hem fet una aportació econòmica al Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària per donar 
suport a les iniciatives que han estat articulant una resposta a l'emergència social i sanitària, des de la 
solidaritat i la voluntat d’enfortir les alternatives econòmiques que posen la vida al centre
Hem participat a la FESC 2020 a través del nostre estand virtual, de la promoció d’ofertes i descomptes, 
i de l’assistència a debats i taules rodones
Hem fet el Balanç Social de la cooperativa, els resultats dels quals són públics i es poden consultar aquí 
https://ensenyaelcor.org/api/document/6306
Hem implementat mecanismes de retorn social als projectes socials i comunitaris de la Lleialtat 
Santsenca, Òmnium Cultural, Pla Comunitari de Roquetes, i al procés de preparació i impuls del Postgrau 
en Treball Comunitari.
Hem aplicat un preu social a les entitats Associació Rialles Espectacles Infantils i Juvenils (entitat gestora 
de LaSala Teatre de Sabadell) i ECAS.

http://rendabasicaara.org/

https://ensenyaelcor.org/api/document/6306

http://rendabasicaara.org
https://ensenyaelcor.org/api/document/6306


MARGES està format per un equip de 
professionals amb una àmplia formació i 
experiència en els camps del treball comunitari, la 
participació ciutadana, la dinamització juvenil, la 
innovació pedagògica i l’economia solidària. Les 
professionals de l’equip hem treballat en diferents 
entitats socials i administracions públiques, així 
com en empreses de consultoria social. També 
ens avala la nostra vinculació amb la Universitat i 
la experiència i trajectòria formant part de 
diverses entitats i moviments socials.

Som 3 sòcies de treball: la Marta Ballester Frago, 
l’Anna Lite Diví i la Mònica Salas Torres

Aquest any han col·laborat estretament amb 
nosaltres: la Debora Julián Toledo i l’Elena 
Masanas Aleli

I hem intercooperat en 4 projectes amb la 
cooperativa El Risell

Podeu conèixer-nos una mica més en aquesta 
entrevista que ens va fer la Diputació de 
Barcelona:

El 2020 ha estat un any díficil, marcat i travessat per la pandèmia de la Covid19. La 
crisi sanitària, econòmica i social ha afectat una gran part de la població, com hem 
pogut veure als territoris on hem estat presents. Molts dels nostres clients, tant 
administracions com entitats o organitzacions socials, també s’han vist afectades 
per la situació, tant per l’aparició de noves situacions i necessitats socials a què han 
hagut de fer front, com per les mesures de confinament i distanciament físic a què 
s’han vist obligades. Tot plegat ens ha afectat a nosaltres, també, com a cooperativa, 
fet que ens va portar a fer un ERTO parcial de mitjans de març a mitjans de juny, i a 
replantejar i reconvertir la major part de la nostra activitat. Amb tot, i gràcies sobretot 
al compromís, la coresponsabilitat i l’aposta política per l’acció comuntària dels 
nostres clients, ens n’estem sortint. 

Moltes gràcies a qui ens heu fet confiança i a qui ens heu donat suport. 

Des de l’equip de Marges SCCL seguirem treballant per enfortir els models i 
processos comunitaris d’organitzacions i territoris, confiades que són 
imprescindibles per poder sortir, juntes, d’aquesta crisi.

L’EQUIP

https://www.diba.cat/es/web/benestar/llistabutl
letins/-/newsletter/55553710/124/303331248/
entrevista-a-la-cooperativa-marges-itineraris-d
e-transformacio-sccl-

www.marges.coop
coordinacio@marges.coop

@margescoope
/margesitineraris

SEGUEIX-NOS

https://www.diba.cat/es/web/benestar/llistabutlletins/-/newsletter/55553710/124/303331248/entrevista-a-la-cooperativa-marges-itineraris-de-transformacio-sccl-
https://marges.coop/
https://twitter.com/MARGEScoope

