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Introducció

Emmascarades és un projecte que neix en plena pandèmia i és fruit de la casualitat i de la necessitat.
Comença cobrint una demanda molt concreta i acaba esdevenint una oportunitat per emancipar-nos
laboralment dins del marc i els principis de l’economia social i solidària (ESS). A hores d’ara som un
taller artesanal que crea i confecciona tot tipus de roba i complements tèxtils i ofereix també un servei
de disseny i estampació. És un projecte desacomplexat i volem viure com pensem i creiem que no ens
hem d’amagar de res ni de ningú.

Aquest treball que teniu a les mans pretén ser una eina de servei per la proposta d’Emmascarades i el
seu desplegament de projecte. Un document que serveixi de full de ruta per poder passar de pantalla, i
esdevenir una realitat en tots els aspectes. Una proposta necessària per fer-lo créixer i apostar per
generar una alternativa real.

Des de l’inici del projecte tot ha anat esdevenint i tot el que ens ha succeït ha sigut en bona part
gràcies a la xarxa humana que tenim en el nostre entorn. En cap cas ens havíem plantejat mai uns
objectius reals com a empresa. De fet mai ens havíem plantejat acabar essent una empresa. De fet tot
va començar com un “divertimento” i mica en mica hem anat evolucionant i hem sabut adaptar-nos a
les diferents situacions.

El fet d’estudiar aquest postgrau ha sigut fruit de tota aquesta cadena de favors en la qual el projecte
Emmascarades ha teixit i s’ha vist immers, i és aquí on hem decidit fer un pla per desenvolupar i
aconseguir desplegar el projecte. Aprofitar aquesta oportunitat ens ha servit per aterrar molts
conceptes que hem anat treballant per pura inèrcia personal; per ordenar tot el material generat aquest
últim any i mig; i ens ha permès somiar i decidir com ens agradaria que fos el projecte complet. Per
tant, parlar com a eina útil per la proposta no és un concepte gratuït.

El treball està dividit en dues parts. Una primera que posa en context a les lectores com ha nascut el
projecte, que fem i com ho fem. Intenta ser una radiografia de tot el que hem anat generant i ens
serveix per tenir un històric que ens permeti mantenir tot allò que ens funciona i ens agrada, i al
mateix temps vol ser un punt de partida per canviar tot allò que no funciona i serveixi “complexitar”
la proposta. A la aquesta primera part ja es pot entreveure com els principis de l’ESS hi són presents i
com aquests afloren de forma natural en les treballadores del projecte, però també s’hi detecten molts
problemes que convé posar-hi remei. La segona part plantegem una possible hipòtesi de
desenvolupament del projecte que intenta donar respostes i solucions a les problemàtiques detectades
a la primera part. Amb l’objectiu de fer d’aquesta una proposta que sigui econòmicament viable i que
contempli tots els nostres reptes.

El treball està escrit des de l'honestedat i la franquesa, s’ha intentat emprar un to i un vocabulari
proper, desenfadat i fàcil, ja que en cap cas vol esdevenir un estudi complicat i costós. La voluntat és
intentar transmetre el discurs i la veu del nostre projecte i fer-vos sentir com a casa. Creiem que hi han
moltes maneres de fer les coses i aquesta n’és una per aproximar qualsevol discurs i fer-lo amè.

El document s’escriu tota l’estona en plural, com si fóssim més d’una persona escrivint-lo, això està
fet i pensat expressament, ja que el projecte d’Emmascarades és una proposta col·lectiva i no tindria
sentit parlar-ne en primera persona del singular. La segona consideració és que el treball practica un
llenguatge inclusiu fent servir sempre que es pot el femení de la segona persona del plural. Això
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respon a un dels nostres pilars com a empresa, o projecte d’empresa; som un taller marcadament
feminista i ens relacionem amb les nostres usuàries d’aquesta manera, per tant creiem oportú que el
treball ha de respectar aquesta opció. I finalment destacar que quan parlem de país sempre ens referim
al marc dels nostres Països Catalans, la nostra principal àrea d’acció. Com deia un dels nostres
referents Ovidi Montllor: “ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer”. Aquesta màxima
intentem aplicar en tots el àmbits del projecte.

Finalment, dir-vos que el títol del treball “La Mudança”, no està triat aleatòriament, al contrari. El
treball està estructurat i pensat com si féssim aquesta mudança. Partim d’una casa taller que s’ha fet
petita i se’ns genera la necessitat de buscar un espai més ampli i més adequat amb la futura realitat del
projecte. Fa referència al concepte de mudar, de canvi cap a millor, un canvi per adaptar-se. Ja ho
veieu hi podem trobar la part més metafòrica i la part més real. Sense més, passin i llegeixin.
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Primera part:

La casa taller.
Història i realitat del projecte.

1.1 Breu història de l’experiència

-del març al setembre del 2020-

El nostre projecte va néixer tot just fa un any. Naixia en un context de confinament total fruit de la
pandèmia global de la COVID-19. Va sorgir, d’una necessitat personal de tenir una mascareta per
sortir a comprar i fer les poques tasques que llavors ens eren permeses. Ràpidament vam detectar que
en el nostre entorn hi havia també la necessitat de tenir mascaretes i ens vam proposar com subsanar
aquestes mancances. Vam fer un cartell inicial i el vam fer córrer per les nostres xarxes.

Poc a poc córrer la veu de que fèiem mascaretes de tela i els i les veïnes del municipi van anar
contactant amb nosaltres. I començarem a generar material. Les trobades al carrer amb veïns i veïnes
eren molt habituals, primer persones properes i conegudes, però vam arribar a gent que no coneixíem.
En aquell moment dedicàvem les tardes a confeccionar mascaretes (tallar teles amb patrons, cosir i
gestionar les comandes que anaven entrant). Per nosaltres, llavors, era un passatemps. Tant jo com la
meva companya estàvem en ERTO i aquests encàrrecs ens permetien distreure'ns i ingressar una mica
de diners.

Teníem molt clar que, les mascaretes havien de ser a un preu assequible per totes les butxaques, però a
l’hora havíem de valoritzar la feina que comportava la seva confecció. Aquestes dues màximes i
l’escassetat de mascaretes al mercat va fer que en qüestió d’un mes féssim més de 200 mascaretes.
Mica en mica vam anar perfeccionant el procés de confecció i el procés de comunicació. i al mes de
maig vam decidir fer dos passos que van començar a dibuixar que allò que estàvem fent ja no era un
simple passatemps.

Pel que fa al procés de confecció vam introduir la serigrafia (tècnica que consisteix en estampar amb
tintes qualsevol cosa damunt d’una superfície, en aquest cas teixits). Aquest fet va provocar que
moltes persones que tenien negocis; entitats del poble i la comarca; o simplement gent que volia la
mascareta personalitzada; s’interessessin per el nostre producte. Aquí vam notar la primera gran
eclosió del que estàvem fent. Se'ns obria un nou mercat i la complexitat de la feina requeria més
hores, més material i més espai. Ja no només teníem l’espai de confecció, sinó que ara també
disposàvem d’un espai de disseny i estampació. Aquestes mascaretes estampades i personalitzades
ràpidament es van començar a demanar tant com les que no estaven estampades. (veure taula 1)

A nivell de comunicació també vam decidir entrar a les xarxes socials. Vam decidir obrir un compte a
Instagram i un correu electrònic, cosa que ens va obligar a posar-nos un nom i a dissenyar un primer
logo. I, en aquell moment va sorgir la idea de dir-nos Emmascarades, costura i confecció. Això ens
va permetre poder ensenyar el nostre producte a l’hora que, arribar a moltíssima més gent. De fet, vam
decidir que totes les imatges que penjaríem serien de les pròpies usuàries lluint les nostres mascaretes.
L’efecte d’aquesta decisió va ser que ràpidament vam obrir una nova via per rebre els encàrrecs. Els
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missatges directes d’aquesta plataforma permetien que usuàries noves s’interessessin per nosaltres. No
només servíem al poble i a la comarca, sinó que a partir d’aquest moment vam arribar a arreu dels
Països Catalans. ( veure taula 2).

Taula 1: Quantitat de mascaretes estampades i mascaretes de teles sense estampar. (Maig- setembre
2020)

Mascaretes sense estampar 300

Mascaretes estampades 275

Un altre aspecte a destacar és que vam decidir enviar gratuïtament mascaretes personalitzades a
companyes d’arreu del país que coneixíem i que tenien negocis, grups de música o entitats, això va ser
un encert, perquè al publicitar-ho l’efecte crida va ser més que notable. Aquí naixia la voluntat de
crear i generar xarxa, així com les ganes de intercooperar entre projectes.

Aquesta evolució ens va dur a repensar molts aspectes. Com havíem d’entregar les comandes. Com
les usuàries podien veure les teles que disposàvem per poder triar la que més els hi agradés. Quins
proveïdors teníem a prop per abastir el nostre taller. Quantes hores hi havíem de dedicar. En cap
moment vam parlar de quins eren els nostres límits, perquè llavors ja no disposàvem de tot el temps
del món.

Passat el mes d’agost se’ns presenta un nou repte, a través de l’Instagram ens van proposar participar
en una fira de Ribes de Freser. Vam acceptar i vam començar a generar un estoc per la fira. Una tasca
nova ja que mai havíem fet estoc, perquè un dels pilars del taller era (i segueix essent així) treballar
sota encàrrec; i mai havíem estat a una fira. Dies de molt treball però finalment ens vam presentar a la
fira amb més de 200 mascaretes. Dos dies de fira que van valdre la pena, ja que més enllà de les
vendes, que en vam fer moltes, vam fer molts i molts contactes i de nou ens van ploure molts més
encàrrecs.

Taula 2: Relació de mascaretes enviades a diferents regions dels PPCC. Maig-Juliol del 2020.

Principat(*) més de 400

Illes Balears (**) 25

País Valencià 20

Catalunya Nord 5

Franja de Ponent 10

(*) el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, l’Alt Empordà, el Gironès, el Maresme, Osona, el Bages, la
Noguera, el Barcelonès, el Baix Ebre,...
(**) Mallorca i Menorca.

Val a dir que en aquesta fira no només portàvem mascaretes per vendre sinó que vam decidir
començar a treballar amb altres productes, com bosses de tela per la mainada i samarretes estampades.
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Al setembre el ritme de treball era bastant frenètic i els encàrrecs que ens entraven eren de moltes
unitats. Paral·lelament vam decidir començar a fer altres productes i a publicitar-los, això va fer que
mica en mica no només féssim mascaretes sinó que dessuadores, davantals, bosses de tela per la
mainada, gorres per tasques sanitàries, etc. començaven a ser una realitat. Emmascarades va patir una
primera revolució interna, la diversificació del producte.

-de l'octubre del 2020 al març del 2021-

Aquesta aposta per diversificar el producte responia a un anhel del taller. Motivada, principalment per
dos factors. Per un cantó, teníem molt clar que si apostàvem per la supervivència d’Emmascarades no
només podíem dedicar-nos a fer mascaretes, ja que responia a una necessitat puntual i com a model de
negoci era efímer, condemnat a la seva pròpia desaparició. I per l’altre, tot i que havíem nascut per
subsanar una necessitat, no érem (ni som) gaire partidaris de l’ús de la mascareta, si més no sostingut
en el temps. Ja que enteníem ( i seguim entenent) que l’ús d’aquestes responia a qüestions purament
de control i repressió.

Vam començar a dissenyar i confeccionar els patrons de les nostres dessuadores i teníem molt clar (ho
seguim tenint) que tot el que féssim seria fet per nosaltres. Per tant vam començar a dibuixar el que
avui dia s’ha convertit en una de les nostres màximes de treball: 100% fet per nosaltres i amb les
nostres mans. Això va implicar més matèria primera, més hores i més espai. L’acollida per part de les
usuàries va ser espectacular en dos mesos havíem fet més de 10 dessuadores. ( veure dissenys fotos 1,
2, 3,4)

D’aquí vam saltar a productes d’higiene íntima femenina, com una gamma variada de compreses i
salvaslips de tela i desmaquillants de tela. De nou, l'èxit de respostes ens va sorprendre. (veure fotos
5,6)

Fins a dia d’avui hem anat fent: Mascaretes, compreses de tela, desmaquilladors, dessuadores,
pitilleres, davantals, gomes de cabell, productes per la mainada, collars per als gossos, bosses de tela,
tovalloles,.... (veure taula 3) (veure fotos 7,8)

taula 3: productes i quantitats venudes (octubre de 2020- març de 2021).

Dessuadores 40

Compreses tela (4 tipus diferents) 78

Desmaquilladors 60

Bosses de tela 30

Davantals 25

Gomes pel cabell 60

pitilleres 10

(*) Hi ha productes esmentats al text que no surten a la taula perquè encara no els hem tret a la
venda.
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També hem participat en l’estampació a partir d’un disseny ja tancat de diferents iniciatives com:
samarretes per la promoció de final de curs de can Ruti, les samarretes del 8 de març de Sant Quirze
del Vallès, confecció i estampació de diferents productes d’empreses del poble i la comarca.... ( veure
foto 9,10,11).

En aquest període s’ha de destacar que la formació per seguir aprenent i aprendre noves tècniques ha
sigut un dels condicionants i una de les principals motivacions. Amb tot el que estem fent i tot el que
vindrà, hem de poder donar una resposta a l’alçada. Per tant, cursos de serigrafia, cursos de formació
com el postgrau d’Economia social i solidària (ESS), cursos de confecció, etc. han sigut un constant.

Per altra banda, el perfeccionament, a l’hora que bastant rudimentari, del nostre material de
comunicació i difusió ha anat evolucionant. Després d’un any de feina disposem de catàlegs per els
productes que venem, destacats a les xarxes, per facilitar la tria a les nostres usuàries, fulls
d’instruccions dels nostres productes, etiquetes personalitzades del taller per les peces tèxtils. Hem
anat generant un estil i un ideari propis que ens acosten a les tesis i a les bases de l’ESS. I hem seguit
treballant amb projectes i companyes d’arreu.

Fotos 1, 2, 3, 4: dissenys de dessuadores.

Fotos 5, 6: Salvaslips i compreses de tela.

Fotos 7, 8: altres productes que manufacturem. Pitilleres de tela i necessers.
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Fotos 9, 10, 11: Treballs d’estampació.

1.2 Dinàmica de treball

La dinàmica de treball del taller d’Emmascarades no ha variat gaire des de la seva creació. Treballem
de manera transversal i les dues integrants del taller, tot i tenir unes tasques assignades fem de tot. En
moments de pics de feina l’ajuda i el suport mutu esdevenen la clau per poder afrontar les feines
encarregades.

Organització

Actualment, no estem constituïdes com a res. De fet podem parlar, legalment, d’un taller pirata que
tira endavant gràcies a les nostres usuàries. Però això no treu que hi hagi una mínima organització a
l’hora de planificar i executar les tasques del taller i els encàrrecs que rebem.
Ens organitzem internament de manera horitzontal i amb un clar esperit de co governança. Les
decisions les prenem per consens, després de ser proposades per alguna de les integrants, les
analitzem, les valorem i si s’escau les tirem endavant o les descartem. És una fórmula molt simple
però que de moment ens funciona. Entenem que el volum de treball que tenim ara ens permet seguir
així.

Ara mateix hem desenvolupat cinc grans eixos de feina en el taller, en cap cas són aïllats, sinó que
constament s’interpel·len entre ells. Són uns ítem que mica en mica ens van dibuixant el que volem
ser quan siguem grans. Tot seguit es detallen i s’expliquen d’una manera molt sintetitzada:

Confecció i costura: l’eix que s’encarrega de tot el que fa referència a la part tèxtil. Patronatges,
costura, tall,... en definitiva el que seria la confecció de tots els nostres productes.

Disseny i estampació: L’apartat on treballem tot allò referent al disseny dels nostres productes i les
personalitzacions d’aquests.

Comunicació: Gestió de les xarxes i el seguiment dels encàrrecs. Dona a conèixer els discursos del
nostre ideari, ensenya els nous dissenys que creem, i els nous productes que volem que les usuàries
coneguin.

Comptabilitat: Seguiment i planificació de la nostra realitat econòmica. Seguiment de l’estat de
comptes, ingressos i despeses.
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Ideari de taller: l’eix més teòric de tots. Espai de debat, discussió i reflexió on desenvolupem com ens
volem relacionar i com volem que ens coneguin. A l’hora de com volem treballar, quines condicions
ens imposem; i quin missatge i quin to volem transmetre.

Espai i infraestructura

L’espai del taller d’Emmascarades ara mateix, és al pis on vivim a Sant Quirze del Vallès. Tenim la
sort de disposar de dues habitacions dedicades cent per cent a absorbir les tasques que el projecte
requereix. Val a dir però que utilitzem tot el pis ja que hi ha produccions que requereixen de més espai
per poder-les desenvolupar.

Disposem d’un espai (habitació) per tot allò que fa referència al procés de costura i confecció, on hi
tenim tota la infraestructura i materials que s’hi necessita. I una altra on estampem, amb el material
corresponent. És la mateixa on dissenyem els productes amb ordinador, on gestionem les comandes i
on en definitiva, generem tots els nostres continguts.

Fem servir una tercera habitació per emmagatzemar teles, encàrrec ja fets però no entregats i per
insular les planxes per serigrafiar. I l’habitació de safareig on netegem i planxem les peces un cop
estampades i abans de ser confeccionades.
Per tant, estem parlant d’un taller que a hores d’ara ocupa un noranta per cent del nostre habitatge. Hi
hem après a conviure però la realitat és que a vegades topa amb les nostres necessitats d’espais
quotidians.

Pel que fa a la infraestructura i materials, hem anat adquirint-los a mesura que les necessitats ens ho
imposaven. Tot el que fa referència a la costura i confecció ja ho teníem, així com un petit estoc de
teixits per començar a treballar. Però hem anat invertint en material per serigrafiar així com material
tèxtil necessari per desenvolupar els nostres productes.

Materials

Un dels aspectes que teníem clar des del principi és que totes les teles i materials que féssim servir
serien el màxim de responsables amb el medi ambient. Per tant, els teixits que treballem són de cotó
cent per cent i les tintes emprades són amb base d’aigua. Ens intentem proveir als comerços de la
zona, cosa que sovint costa una miqueta.

Relació amb les usuàries

Partint de la base que les usuàries són les que donen sentit al nostre projecte decidim dues coses. La
primera és que se les ha de cuidar sense caure en el parany del servilisme. I la segona i potser la més
important, decidim treballar per satisfer al màxim les seves necessitats, i això ens porta a treballar al
detall.

Quan afirmem que no hem de caure al servilisme, ens referim que la relació que establim amb les
persones que s’interessen per nosaltres ha de ser cordial i d’igual a igual. Res ens diferencia, però
sabem que hi ha una relació comercial per al mig. La nostra actitud amb les usuàries és la que ens
agradaria tenir nosaltres amb les relacions comercials. L’escolta, l'adequació de l’encàrrec concret i
uns terminis d’entrega òptims són els tres pilars que pregonem. Sense caure en generar falses
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expectatives, ni generar situacions de favoritismes, apostem per una comunicació fluida i sense
descuidar la persona, o les persones que hi han darrere de l’encàrrec.
I per l’altre banda, hem decidit treballar sota comanda i al detall per una raó molt senzilla: la
responsabilitat. Un concepte que sovint ens genera contradiccions, però si som responsables no
generem un estoc innecessari, no malbaratem producte i constantment som conscients de la feina que
tenim, a l’hora que sabem quines necessitats exactes té la persona que ens sol·licita els nostres serveis.
De la mateixa manera, aquesta responsabilitat ens duu a ser conscients de les nostres limitacions i a no
dependre de res ni ningú.

Per posar un exemple: quan una persona s’interessa per un dels nostres productes sovint ho fa per
algunes de les quatre vies següents: per les xarxes, o per el correu electrònic, o per telèfon, o bé, i
perquè ens coneix, personalment. Un cop rebut l’encàrrec nosaltres llancem una proposta del que
pensem que busca. I si l’encertem ens hi posem. Quan ho tenim confeccionat i llest per enviar, ens
posem en contacte i pactem les condicions de pagament i entrega (si és d’una localitat llunyana ho
fem enviar). En aquest procés, estem constantment en contacte per si sorgeixen dubtes en algun
moment.

Per tant, apostem per una relació entre proveïdora i consumidora de responsabilitat mútua, sinceritat,
co aprenentatge i empoderament de les dues bandes.

1.3 Estat de comptes

Naixem com naixem, i som el que som. Reconèixer que la nostra comptabilitat és un caos és dir la
veritat. Reconèixer que no controlem amb exactitud el nostre històric econòmic és sincerar-se. Ara bé,
som conscients que tampoc ens n’hem despreocupat. Ho fem a la nostra manera i de moment podem
afirmar que no hi perdem. Des del principi vam decidir fer un full de càlcul per saber què estàvem fent
i quins números sortien d’allò que generàvem. Després d’un any de feina podem concloure que
malament no ho estem fent, però en cap moment ens hem posat a escandallar fil per randa tot el
procés de confecció de cap peça que manufacturem. Aquí un resum de com estem avui en dia.

Política de preus

Un dels propòsit que teníem clar des d’un principi era que els preus de les mascaretes havien de ser
assumibles per la gran majoria de les nostres usuàries i a l’hora, havien de compensar el procés i les
hores de manufacturar la mascareta. (veure taula 4)

taula 4: preus de les mascaretes

mascareta sense estampar 5€

mascareta estampada un color 8€

mascareta sense estampar dues teles 7€

mascareta estampada dues teles 9€

mascareta estampada dos colors(*) 9€

(*)preu per color extra és d’un euro.
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Pel que fa als altres productes hem aplicat la mateixa lògica, sovint poc encertada perquè les
dinàmiques de mercat t’obliguen a rebaixar-te una mica. Intentem buscar un terme mig per no
excedir-nos amb escreix i no devaluar-nos precipitadament al so del capitalisme depredador. ( veure
taula 5)

taula 5: preus productes

producte no
estampat

estampat

Dessuadora 35€ 45€

Dessuadora mànigues ratlles 40€ 48€

Dessuadora infant 32€ 37€

Compreses 10,5€

Salvaslips 9,5€

Compreses nit 13€

Salvaslips tanga 8,5€

Bossa compreses 8,5€

Desmaquillants (6 unitats) 7,5€

Bossa demaquillants 5€

Davantals 10€ 16€

Pitilleres 12€

Bossa tela infant 12€ 18€

Pitet 6€ 8€

Collar gos 10€ 15€

Gomes de cabell 3€

(*) S’obvia les especificitats de cada usuària i productes especials.

La pedagogia en fer entendre quin és el cost real de les coses és una arma que la tenim molt apresa i
funciona. No és per mala fe que les persones et recriminin el preu, al contrari és per manca
d’informació.
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Ingressos

Amb la política de preus practicada els ingressos que tenim són aquests. Cert és que al no haver-hi un
escandall detallat molts cops no sapiguem quin és el marge real de cada producte. ( veure taula 6)

Taula 6: Relació de productes i ingressos (març 2020-març 2021)

1812 mascaretes (tots els tipus) 10222€

78 Compreses (tots els tipus) 747,5€

35 dessuadores (tots els tipus) 1225€

25 davantals 400€

7 desmaquilladors 52,5€

60 gomes de cabell 180€

10 pitilleres 120€

(*) es mostra només alguns productes que oferim

Despeses

Les despeses que tenim provenen de diferents fronts. Per una banda tindríem les despeses que genera
cada producte (materials i hores de treball invertides).( veure taula 8) I per l’altra les despeses
indirectes, que a primer cop d’ull pot semblar que no existeixen però que s’han de valorar (energia,
desplaçaments, amortització de la maquinària). I que en el nostre cas costa més perquè al conviure
amb el taller no acabem de detectar o comencen i on acaben. (veure taula 7)

Taula 7: Relació de despeses fixes (mes tipus)

electricitat 30€

aigua 10€

transport 50€

manteniment maquinària 10€
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Taula 8: Relació de despeses directes (març 2020- març 2021)

150m tela de cotó (popelin) 750€ 6 bobines filferro 24€

20m tela loneta 160€ 1000m goma 150€

10m tela microfibra 60€ 20m canalé 160€

10m tela pull 120€ 5 Planxes serigrafiar 85€

50m tela dessuadora 350€ 10 tintes 150€

5 bobines fil 20€ material vari serigrafia 50€

7m cremallera 49€ Impressions material 160€

50 escanya cordó 300€ 1500 hores treballades 9000€

30m cordó 90€ Dietes 150€

10m tela absorbent 120€

10 carros per cremallera 2,5€

100 peces metàl·liques 10€

10m fibra bambú 120€

5m tela de punt 35€

3 paquets d’agulles (10 unitats
per paquets)

15€ Total 12.130,5€

Finalment (taula 9) una relació aproximada de despeses i ingressos d’aquest període.

Taula 9: Relació entre despeses i ingressos

Total Ingressos productes manufacturats (taula 6) 15.027€

Total despeses materials (taula 7) 12.130,5€

Total despeses fixes -x12 mesos- (taula 8) 1200€

Subtotal despeses 13.330,5€

Subtotal ingressos 15.027€

Diferència entre despeses i ingressos +1. 696,5€
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1.4 Problemàtiques detectades

Fet aquest breu repàs de la curta història del taller d’emmascarades ràpidament es detecten un seguit
de problemàtiques i aspectes a millorar, tot seguit es detallen les més rellevants.

- Espai i infraestructura

Queda palès que el projecte neix fa poc i hem hagut de fer-nos valer dels espais i materials que ja
disposàvem, però mica en mica anem veient que necessitem millorar-ho. Poder gaudir d’un espai de
treball fora la vivenda seria un dels objectius que ens marquem a curt mitjà termini, un pas que ens
permetrà poder créixer i separar la nostra vida laboral amb la nostra vida personal.
A nivell de maquinària i infraestructura anirà en detriment al espai que puguem disposar. Som molt
conscients que la maquinària en concret seran les properes inversions que farem, per poder fer front a
noves comandes i poder ampliar la nostra oferta.

- Hores de treball i salaris

Cal començar per dir que tant les hores de treball com els salaris corresponents segurament resulta ser
la qüestió més complicada del projecte. No hem comptabilitzat mai les hores reals que hi hem dedicat
i encara no sabem del cert quin hauria de ser el nostre preu hora, i el cost que implica aquest, i per tant
encara no estem segures de saber el cost real dels productes que ofertem (cert és que hi ha una
aproximació). Això ens porta a no saber quin salari ens mereixem o ens pertoca. Segurament al tenir
altres feines és quelcom que ens ha portat a no prestar-li gaire atenció.

- Relació despeses i ingressos

Ara mateix, i guiant-nos amb les taules anteriors, sabem que malament no ha anat, però els marges
que surten són molt justos i ens fa preveure que si volem desplegar el projecte haurem de treballar per
ampliar-los, ja que les despeses segurament seran superiors.

- Forma jurídica

Ara mateix és un aspecte que no ens preocupa en excés però sabem que ens tanca moltes portes, ja
que quedem limitades a petits encàrrecs i a certes usuàries. Però avançar cap a la legalització del
projecte esdevindrà un pal de paller per poder-lo desplegar, a l’hora que les fórmules que ens ronden
per el cap ens posicionarà al món.

- Desplegament de projecte

La nostra curta trajectòria fa que moltes idees encara estiguin o bé verdes, o bé estiguin al tinter. Tot i
que estem rebent varis inputs per poder anar ampliant el projecte de moment ens hem limitat al taller
de confecció i estampació.
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Segona part:

I sortísim de casa?
Hipòtesi de com fer créixer el projecte.

En aquesta segona part intentarem fer una proposta de creixement del projecte d’Emmascarades. Com
podem sortir de casa i disposar d’un espai que pugui satisfer totes les nostres necessitats. Com passar
de la proposta que tenim avui dia, un taller clandestí, a una experiència amb una realitat jurídica. Com
desplegar totes potes del projecte per que aquest esdevingui complet. I com tot això pot ser
econòmicament viable. No pretén ser una carta als reis, al contrari, la vocació d’aquesta hipòtesi és
esdevenir el full de ruta perquè el projecte es pugui desenvolupar sota els nostres criteris.

2.1 Espai

Una de les problemàtiques detectades és l’espai: ens cal disposar dels materials i la infraestructura
necessària per poder treballar millor i garantir uns resultats que estiguin a l’alçada del que les usuàries
esperen de nosaltres, a l’hora que ajudi a incrementar la productivitat de les treballadores i a que
aquestes se sentin a gust durant la seva jornada laboral.

Solucionar això passa per aconseguir un espai fora de la vivenda on actualment residim. Un espai
ubicat a Sant Quirze del Vallès preferentment a la zona urbana on hi puguem tenir una certa presència,
ja que un dels objectius del projecte és ampliar la cartera d’usuàries i que aquestes tinguin
l'oportunitat de venir-nos a conèixer o a interaccionar amb nosaltres, ja sigui amb la compra dels
nostres productes, o consumint les nostres propostes.

Un local on es pugui disposar de tres zones ben diferenciades: espai de costura i confecció, espai de
serigrafia i disseny, i espai d’exposició.

Espai de costura i confecció:
En aquesta zona les activitats que s’hi desenvoluparan seran les pròpies que tinguin a veure amb la
manipulació i confecció dels teixits. Aquest espai ha de ser prou ampli per encabir-hi tota la
maquinària, materials i eines necessàries per poder dur a terme aquesta activitat.

Una zona de patronatge i tall, amb una àmplia taula per poder-hi treballar amb bones condicions. Una
zona de costura on hi puguin haver-hi les màquines i espai suficient per poder manipular els
productes. Un espai d’emmagatzematge per tots els materials necessaris.

En aquests zona la il·luminació ha de ser acurada a l’hora que ben distribuïda, ja que sovint les
tasques que s’hi desenvolupen són molt detallistes.

Espai de serigrafia i disseny:
Un altre zona ha de ser l’espai de serigrafiar. En aquesta zona l’ús de tints i l’aigua seran els
predominants per tant hi hauran subzones per evitar males praxis. Ha de ser de nou una zona prou
àmplia per fer encabir-hi tots els materials i maquinària necessaris per dur a terme aquesta activitat.

16



Un espai de serigrafiar, amb una taula prou gran per que hi càpiguen les planxes necessàries per
estampar. Un espai de neteja del material, amb una gran pica i una aixeta a pressió per poder
reutilitzar tot el material un cop enllestida la tasca. Un espai d’emmagatzematge de tot el material.
Una zona on es pugui disposar d’un ordinador per poder efectuar els dissenys que les usuàries
demanen. I finalment una zona fosca, un quartet a part, per poder insular les planxes que després seran
usades per estampar els nostres productes.

Espai d’exposició:
Aquest espai, que serà el que les usuàries veuran a primer cop d’ull, serà la nostra carta de
presentació. Una zona d’exposició dels nostres productes, així com d’altres productores del país que
vulguin exposar-hi. Aquest espai d’exposició ha de poder acollir propostes culturals com
presentacions de llibres, teatre de petit format, recitals poètics, tastos de productes alimentaris, taules
rodones, visionats de documentals,... Per tant, no ha de ser tampoc un espai petit.

2.2 Infraestructura i materials

Per poder desenvolupar bé la nostra feina a part d’un bon espai necessitem una bona infraestructura;
cada zona detallada anteriorment necessita de la seva maquinària, dels seus mobles i dels seus
materials.

Una bona infraestructura que sigui amable per les persones treballadores, que sigui eficient i que
sobretot sigui el màxim de sostenible amb el medi ambient. Tot el mobiliari el pensem de fusta, ja que
dóna calidesa a l’espai i és un material resistent i reaprofitable.

La il·luminació serà amb un sistema led de baix consum. I hi haurà un sistema de reciclatge d’aigües
brutes. I tots els nostres proveïdors intentarem que formin part de la XES (xarxa de l’economia
social).

Tot seguit detallo quins materials i infraestructures necessitem per cada espai. A la proposta de
viabilitat econòmica sortirà detallat el preu de cada element que sortirà citat.

Zona de costura i confecció:
En aquest espai necessitarem invertir en diversos materials per poder dur a terme la feina assignada.
Una taula de tall i patronatge, una màquina de cosir, una màquina overlock, estanteries per desar el
material de costura, així com el material, i un petit estoc de teles i teixits.

Zona d’estampació i disseny:
En aquest espai necessitarem una taula àmplia per estampar, una aixeta d’aigua a pressió, així com
una aigüera suficientment gran per poder netejar tot el material. Una zona per emmagatzemar tots els
tints i productes que es necessiten per el procés de serigrafiar. Un escriptori amb un ordinador i una
impressora per poder dissenyar i extreure’n els fotolits.
I tot el que es necessita pel procés d’insular i d’assecar.

Zona d’exposició:
En aquesta zona el mobiliari que hi haurà serà l’adequat per poder exposar tots els productes que
oferim, així com un espai per poder atendre les nostres usuàries. Un projector, taules i cadires, per les
activitats culturals completaran l’escenografia.
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2.3 Fórmula jurídica

Una altra problemàtica detectada és la falta d’una forma jurídica que ens permeti formar part de
l’economia social i solidària. Que ens permeti ampliar la cartera de usuàries per poder facturar sense
cap mena de problemes i sobretot que ens permeti ser fidels amb el model de negoci que volem.

És per això que a nivell legal el projecte d’Emmascarades vol caminar cap a ser una cooperativa de
transformació, on la sobirania de l’empresa recaigui en la seva totalitat a les sòcies i a les
treballadores.

Creiem que és el model empresarial que més ens escau i el més coherent amb la nostra forma de
pensar i veure el món.

Aquesta volem que esdevingui una cooperativa de transformació, regida i governada des de
l’assemblea de treballadores del projecte.Serà un mer tràmit, perquè en definitiva des del primer dia el
projecte d’Emmascarades ja treballa com si fóssim cooperativa. Sí que és veritat que en aquest
període haurem d’incorporar mínim una tercera persona per poder esdevenir una cooperativa en ple
dret, però de moment la començarem sent dues persones.

Aquest pas serà el definitiu, un cop haguem assolit l’estatus de cooperativa, donarem la qüestió de la
fórmula jurídica per finalitzada. Només ens quedarà defensar-la i que sigui econòmica i socialment
sostenible.

Queda per debatre, en quin règim contituiríem la cooperativa, si ens empararem al règim general o al
règim de treballadores autònomes. De moment és quelcom que tampoc ens neguiteja en excés, perquè
encara falta per arribar en aquest punt.

2.4 Organització interna

Ideari

L’ideari que fa moure el nostre projecte és ni més ni menys el de les treballadores que en formen part.
Ara bé, si que és cert que hi ha un consens més que absolut en una sèrie de postulats que els
considerem la base d’Emmascarades i esdevenen a l’hora la nostra carta de presentació i el nostre
manifest. Tots seguit els detallo:

- Som artesanes, tot allò que fem, ho fem amb les nostres mans.
- Som sostenibilitat, tots els nostres productes estan pensats per ser reutilitzables i estan

manufacturats amb productes que respecten al màxim el medi ambient.
- Som solidàries i coherents, els preus que fixem són assequibles per totes les butxaques.

Lluitem per dignificar i que dignifiquis la nostra feina.
- Som classe treballadora, sempre des de baix i des de l’esquerra.
- Som protesta, perquè amb els nostres productes plantem cara a un sistema injust social i

econòmic.
- Som proposta, entenem que des del suport mutu, l’antifeixisme i el feminisme podem revertir

els models laborals i relacionals imperants.
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Governança i presa de decisions

La governança del projecte recau en la seva totalitat en les sòcies i les treballadores que en formen
part. Mitjançant un model assembleari de base totes les grans decisions que afecten al conjunt es
prenen per consens i s’aposta per l’autogestió i l’empoderament personal. Si no n’hi ha consens la
proposta s’ha de madurar fins que tingui l’aval de tothom.

A simple vista entenem que pot semblar un model lent i repetitiu però no ho és, s’avança de forma
ferma i segura. Creiem que és el més adequat perquè totes ens sentim representades i motivades a
l’hora d’emprendre nous processos, ja que els consensos ens interpel·len a totes. Concebem que la
feina s’ha de fer al dia a dia, i és així com les propostes que és volen portar a l'assemblea ja han estat
treballades, informades i aclarides amb anterioritat, per tant el consens és fàcil d’establir.

No votem, ja que considerem que aquesta praxis sempre respon a la majoria i deixa les minories per el
camí.

Quan parlem d’autogestió i empoderament, és perquè confiem en la capacitat i poder de decisió de les
treballadores. La feina del dia a dia no pot estar en constant debat assembleari, per tant apostem per
les bones pràctiques i pensar sempre en el bé comú, per no entorpir la feina.

El model assembleari que practiquem neix des de la l’emoció, l’escolta i la confiança. És important
saber com ens sentim i com estem per encarar debats laborals. Tan és així que dediquem gran part
d’aquestes a les rodes emocionals per saber des de quin moment partim cadascuna de nosaltres.

Condicions laborals de les sòcies i de les treballadores

Un aspecte molt important del projecte d’Emmascarades és el de les condicions laborals de les seves
sòcies i de les seves treballadores.

Volem assolir unes condicions dignes i justes que ens permetin viure i treballar felices i sense
pressions externes. Per assolir això necessitem una bona política laboral.

Les persones sòcies i treballadores se les contractarà per les hores reals de feina feta. I el seu salari
anirà en funció de les hores, les responsabilitats i les tasques assignades, sempre partint dels convenis
existents.

Un altre aspectes que ens agradaria treballar és l’adaptabilitat del projecte envers les realitats
quotidianes de les treballadores. O el que és el mateix en funció de les necessitats personals i vitals,
Emmascarades buscarà sempre una bona conciliació amb les treballadores. Afavorint així que
aquestes puguin viure la vida i treballin de manera més efectiva i productiva.

La voluntat és construir un entorn laboral segur i just per tothom, on l’equitat sigui una peça clau a
l’hora de distribuir beneficis, i entendre que darrera cada nòmina hi han persones amb les seves vides i
les seves particularitats.
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Les responsabilitats han d’estar en mans de totes les sòcies, i aquestes han de poder decidir quines
volen assumir per afavorir un clima de confiança i constructivitat. El repartiment del treball genera la
inclusió, la democratització i la participació de tothom.

Finalment, el projecte vol esdevenir un espai, si cal, de cures. Per descarregar de tot allò que impedeix
que la persona sòcia o treballadora no treballi com s’espera.

Procés d’incorporació de noves treballadores

Sabem del cert que tard o d’hora, i segurament més d’hora que tard la incorporació de persones
treballadores serà una realitat. Per tant, és bo planificar i esbossar com pensem que seran aquestes
incorporacions.

El procés d’incorporació de persones treballadores vindrà determinat per les necessitats que presenti
el projecte, i cercarem sempre un perfil laboral idoni que vagi acompanyat d’un perfil social.

Un cop feta la selecció pertinent, aquesta treballadora estarà contractada segons hores de feina que
faci i segons perfil sol·licitat sempre amb la voluntat de oferir-li unes condicions dignes i justes.

Hi haurà un treball d’acompanyament realitzat per una de les persones sòcies que serà qui li ensanyarà
el funcionament intern, com treballem, quins són els nostres objectius, i s’encarregarà d’anar-li
il·lustrant quin és el ritme i quines són les dinàmiques de l’empresa. Aquest acompanyament cerca la
confiança mútua entre la treballadora que s’incorpora i l’equip existent. A l’hora que s’encarregarà de
mediar en cas que hi hagi algun conflicte amb alguna altra treballadora. Tindrà veu a les assemblees
però en un principi no participarà activament de la part decisòria.

Al cap de dos anys de treballar en el projecte se li proposarà de ser sòcia si l’assemblea així ho acorda.
És aquí on de nou tindrà aquesta mentoria d’una altra sòcia que li facilitarà i acompanyarà en el
procés. L’assemblea de sòcies també serà part important d’aquest procés ja que mica en mica es
posicionarà com un membre més de ple dret d’aquesta.

L’objectiu és no abandonar a ningú i construir amb tot l’equip un sol discurs, sòlid i clar; i dotar de les
eines necessàries per empoderar i fer de la nova incorporació una treballadora autosuficient i
autogestionada. Que reculli l’herència social del projecte però que pugui aportar la seva visió, i se
senti còmode si ha de proposar revisions d’aquest.

2.5 Desplegament de projecte

És en aquesta fase d’evolució del projecte on haurem de començar a definir les línies de treball
existents, així com començar a desplegar les altres. Totes les iniciatives remaran cap a la mateixa
direcció, enfortir el projecte i que aquest esdevingui ric i plural.

Cada branca s’anirà desplegant a mesura que les altres vagin aterrant poc a poc. En cap cas ens
plantegem una obertura total, ja que entenem que seria una gestió molt complicada.
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Ordenar i catalogar

El primer que haurem d’entomar serà posar ordre al nostre petit caos. Hem sorgit com hem sorgit i
hem anat tirant amb la política del anar fent, però serà en aquesta etapa on haurem de classificar i
redissenyar la nostra manera de fer. Saber què fem, què podem fer i com ho fem. Primer de tot per
saber-ho nosaltres i ser més efectives; i en segon lloc per poder informar i explicar a les nostres
usuàries i que aquestes sàpiguen quines possibilitats tenen amb nosaltres. Ja sigui en format físic com
en format digital.

- Catàlegs
La confecció de catàlegs és una aposta que mica en mica anem fent. Petits dossiers digitals que
expliquen les característiques de cada producte que fem i a on es detalla com poden ser, com és el seu
disseny i quins preus tenen. L’objectiu del catàleg és que la usuària pugui escollir part del producte ja
sigui presencialment a l’espai com via digital. Aprofitem també per explicar una mica qui som
nosaltres i com treballem. (veure annex 1)

Ara mateix disposem de dos catàlegs un per les mascaretes i un altre per les compreses de tela. La
idea és fer-ne un per cada producte que fem i disposar-ne tan en format físic com en format digital. I
anar-los actualitzant cada cop que convingui.

- Portal web
Un segon pas és obrir un portal web. Un aparador virtual on s’exposin totes les nostres propostes. Un
espai on les usuàries puguin remenar i puguin comprar els nostres productes. Un lloc on donar a
conèixer qui som i què fem.

En un món dual, entenem que és tan important la presència física com digital. Creiem que podem
arribar a molta més gent i ampliar la nostra cartera de usuàries.

Aquest portal a part de ser una eina de comercialització, també volem que sigui un espai d’informació,
de totes les nostres activitats; d’intercanvis, que hi hagi un diàleg constant amb les usuàries; i
d’aprenentatge, on compartir coneixements de tota mena.

- Presència a les xarxes socials
Fomentar la nostra presència a les xarxes socials és un dels altres objectius que tenim. Cert és que ja
hi som, i que el primer “boom” que vam tenir va ser quan ens vam fer públiques. Però el que cerquem
ara és ampliar la nostra incidència en aquestes, buscar la manera de tenir un discurs propi i generar
una marca comunicativa, una manera de fer que ens defineixi.

Repensar com ho hem fet fins ara. Ser més constants i poder-nos explicar millor serà un dels reptes
que haurem d’afrontar. I potser, obrir-nos a altres xarxes socials per buscar donar-nos a conèixer a
altres públics.

Formar a les usuàries

Si volem esdevenir un projecte amb incidència transformadora a la comunitat, un dels aspectes que
hem de tenir clar és el de canviar el nostre entorn, i això passa per formar a les nostres usuàries i
dotar-les de totes les eines necessàries per revertir males praxis sistèmiques. És per això que des del
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projecte d’Emmascarades volem ofertar un seguit de propostes per formar a les nostres usuàries i
compartir els nostres coneixements amb elles.

Hem de ser conscients que això suposarà una entrada de diners per sostenir el nostre projecte.
Algunes propostes que estem treballant són:

Costura de supervivència des d’una mirada ecofeminista, taller on s’expliquen i s’ensenyen tots els
trucs per poder arreglar-te la roba. Això és la excusa per generar un espai relacional entre les usuàries
que sigui segur i on s’estrenyin els llaços de confiança.

Estampació crítica i antiracista, aquest curs pretén crear un diàleg constant amb les usuàries per tal de
revertir les actituds racistes que totes tenim. A través de la serigrafia plasmarem missatges i conceptes
per combatre aquesta xacra social. (veure Annex 2)

Aquests tallers els podrem dur a terme tant a dins del nostre espai com a fora:

- Tallers a l’espai
La disponibilitat d’un espai serà una oportunitat per poder dur a terme aquestes activitats. Formacions
tècniques des de perspectives socials seran els objectius que perseguiran les nostres formacions.
Espais formatius d’intercanvi constant i amb vocació de transformar la societat. Espais segurs per
tothom, adaptats a totes les necessitats.

Poder fer aquestes activitats al taller ens permetrà disposar de tota la nostra infraestructura i materials,
a l’hora que ho podrem posar en mans de les nostres usuàries.

- Tallers fora de l’espai
Hem de ser conscients que poden sorgir tallers fora del nostre espai, és per això que des del nostre
projecte farem tot el possible per adaptar-nos al màxim i poder cobrir aquesta demanda. Els tallers que
plantegem els reformularem per adaptar-nos al màxim a les necessitats de les usuàries i així poder ser
presents a: centres educatius, centres cívics, centres socials i altres.

Xarxa Lila: Presència al territori i el territori a casa

Un tercer front que volem abordar és la presència al territori. Com podem deixar-nos veure i que la
gent ens conegui directament sense haver de desplaçar-se al nostre espai. Per això hem ideat la Xarxa
Lila, un espai d’intercooperació de diferents projectes artesans. Una sèrie de recursos per ser visibles
arreu a l’hora que des del nostre espai i les nostres xarxes fer visibles altres projectes.

Un primer pas serà fomentar la presència a les fires i trobades d’artesans que es fan al llarg i ample del
país. Són espais ja fixats que ens permetrà donar a conèixer la nostra proposta a diferents comunitats i
conèixer les persones del gremi, a l’hora que de nou serà una font d’ingressos per sostenir el projecte.

El següent pas, és generar intercooperacions amb altres artesans del país ja siguin en format de feines i
encàrrecs col·lectius, o donant visibilitat a els nostres projectes via xarxes socials, o en espais físics
als nostres locals.

Una xarxa oberta a qualsevol expressió artística o amb motivacions de transformació social.

22



Finalment, generar un espai de debat, coneixença i suport mutu amb les integrants d’aquesta xarxa per
seguir creixent, enfortir-nos i avançar cap a projectes cada cop més consolidats, dins de l’economia
social i solidària.

Espai de transformació i activisme cultural

L’espai del projecte d’Emmascarades vol esdevenir un espai d’activisme i transformació cultural i
social, és per això que hem d’anar-hi amb totes les eines que tinguem al nostre abast. Més enllà del
nostre objecte econòmic, la confecció i estampació tèxtil; més enllà d’oferir expositors a altres
projectes del territori al nostre espai; aquest espai a d’esdevenir com a un lloc viu i culturalment actiu.
Per això, treballar per generar una programació crítica i alternativa esdevé quasi bé, una obligació.
Obrir un nou espai a la població on es pugui venir a xerrar de tot, on es pugui consumir i generar
cultura és també un dels objectius del projecte.

Per tant, apostem per oferir una zona d’exhibició de petit format que pugui acollir: presentacions de
llibres, recitals de poesia, “docufòrums”, assemblees d’entitats, tasts de productes, presentacions de
projectes, concerts,...

En definitiva, obrir un espai de trobada i interrelació per les veïnes. Posar al servei del poble el nostre
espai per generar xarxa veïnal, i crear un espai de referència per presentar-hi propostes de petit format.

La proposta evidentment passa per fer-nos visibles i actives a la xarxa ja existent, així com participar i
col·laborar a totes les propostes que considerem interessant de participar-hi.
I és que el canvi i la transformació va d’això, del debat i diàleg constant entre les formes i maneres de
viure i veure les coses.

2.6 Viabilitat econòmica

Arribades en aquest punt és hora de posar fil a l’agulla i fer aterrar aquesta bateria de propostes per
desplegar el projecte i intentar-ho fer econòmicament viable. La hipòtesi plantejada més amunt es pot
desenvolupar pas a pas o gran part de cop.
En aquest apartat s’explica com creiem que podrem fer front a totes les despeses de cop pel que fa a
l’espai, materials i infraestructures i fórmula jurídica. A l’hora que plantegem desplegar diverses parts
del projecte per poder sostenir econòmicament Emmascarades i que sigui solvent.
L’apartat estructurat en tres parts, comença amb una proposta de pressupost, en la que considerem
totes les despeses i els possibles ingressos, fent una proposta a tres anys vista per poder donar temps a
la sostenibilitat del projecte. Una segona part serà una proposta de càlcul del salari, on intentarem
explicar com evolucionarà aquest aspecte i quin és l’objectiu a arribar; i la tercera, en la que
detallarem de quines línies d’ajut tant de l’administració pública com d’entitats privades ens podem
valdre per fer front a tot plegat.

- proposta de pressupost
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La proposta de pressupost detallada a continuació és una aproximació de com creiem que aniria el
projecte els tres primers anys.

Cal destacar que per emprendre l’aventura necessitarem trucar a la porta d’entitats bancàries amb
valors ètics i socials o cooperatives de crèdit per afrontar les despeses inicials. Pensem en demanar el
préstec a COOP57, sabent que el màxim que ens atorgaran serà el 80% de la quantitat sol·licitada. I
que aquest sigui amb una carència inicial de sis mesos, per destensar l’arrencada del local.

Com podem veure a la taula 1, hem xifrat en 36.550€ aproximadament la quantitat que ens caldria per
cobrir totes aquestes necessitats. Aquest import s’obtindria d’un préstec, que està previst retornar en
un màxim  de 5 anys.

Per poder fer front a la inversió inicial i amb una petita ajuda pel primer any xifrem amb 47.000€ la
quantitat que sol·licitarem a COOP57.

Hem desglossat a part les inversions de la partida d’adequació de l’espai ( veure taula 2) i mobiliari i
infraestructura (veure taula 3), ja que són xifres molt altes i convé saber el perquè.

Taula 1: Desglossament per conceptes de la inversió inicial.

inversió inicial

Concepte Quantitat

Adequació de l'espai (veure taula 2) 20.000

Mobiliari i infraestructura (veure taula 3) 10.000

Capital social 3.000

Despeses jurídiques 1.000

Fiança local (3 mesos) 2.550

Total: 36.550

Taula 2: Desglossat de l’apartat de adequació de l’espai.

Concepte: Import:

Permís d'obres majors 2.000

Pladurs (instal·lació i materials) 5.000

Electricitat (instal·lació i materials) 4.000

Aigua (instal·lació i materials) 3.000

Ventilació (instal·lació i materials) 6.000

Total: 20.000
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Taula 3: Desglossat de l’apartat de maquinària i mobiliari
Concepte Import

Pop d'estampar 3 potes 280

Premsa per assecar 180

Màquina industrial de cosir 800

Màquina overlock industrial 350

Kärcher (pistola d'aigua a pressió) 140

Focus per insular 50

Ordenador 800

Impressora 200

Projector 500

Altaveus i equip de so 1.000

Taules de fusta grans (2 unitats) 800

Estanteries (4 unitats) 1.000

Mostrador i expositors 1.500

Pantalla de projecció 70

Cadires (3 unitats) 200

Escriptori 140

Cadires plegables (30 unitats) 500

Material fires 190

Material de costura 500

Material estampar 500

Material oficina 300

Total 10.000

A continuació es pot veure el pressupost dels tres primers anys del projecte amb un espai propi.
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Any 1:

Costos Ingressos

Any 1 Concepte Quantitat Concepte Quantitat

Lloguer del local 10.200 Venta directa 10.000

Gestoria 1.440 Venta online 8.000

Subministraments 3.000 Fires 12.000

Salaris de dues persones 31.920 Tallers 12.000

Retorn préstec (6 mesos) 3.938,60
Subvenció
Ajuntament 6.000

Despeses bancàries i assegurança 1.300
Subvenció
Generalitat 5.000

Materials taller 1500 Activitats culturals 550

Impostos (municipals i d'activitat
econòmica) 1300 Total ingressos 53.550

Total: 54.599

El primer exercici el tanquem amb un balanç negatiu, però entenem que és normal per la inversió que
hem fet i perquè sempre hi han més despeses. A nivell d’ingressos també són baixos, ja que el
projecte encara no està assentat del tot.

Any 2:

Costos Ingressos

Any 2 Concepte Quantitat Concepte Quantitat

Lloguer del local 10.200 Venta directa 13.000

Gestoria 1.440 Venta online 10.000

Subministraments 3.000 Fires 14.000

Salaris de dues persones 31.920 Tallers 13.000

Retorn préstec (12 mesos) 7.877,20
Subvenció
Ajuntament 7.000

Despeses bancàries i assegurança 1.300
Subvenció
Generalitat 8.000

Materials taller 8.000 Activitats culturals 1.500

Impostos (municipals i d'activitat
econòmica) 1.300 Total ingressos 66.500

Total: 65.037

El balanç del segon exercici ja ens surt positiu, perquè les despeses es comencen a estabilitzar, tenim
més ingressos degut a que el projecte comença a arrelar amb força.
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Any 3:

Costos Ingressos

Any 3 Concepte Quantitat Concepte Quantitat

Lloguer del local 10.200 Venta directa 16.000

Gestoria 1.440 Venta online 12.000

Subministraments 3.000 Fires 17.000

Salaris de dues persones 38.304 Tallers 16.000

Retorn préstec (12 mesos) 7.877,20
Subvenció
Ajuntament -

Despeses bancàries i assegurança 1.300
Subvenció
Generalitat 10.000

Materials taller 8.000 Activitats culturals 2.000

Impostos (municipals i d'activitat
econòmica) 1.300 Total ingressos 73.000

Total: 71.421

En aquest exercici, que respon al tercer any, veiem com el projecte ja s’ha estabilitzat i revertim la
situació ens situem amb un balanç positiu per segon any, podem veure un procés d’estabilització.

També, és un any on les despeses s’incrementen perquè coincideix amb la primera pujada de salari i
deixem de demanar una de les subvencions.

En el següent gràfic es mostra com revertim la situació en tres anys. A través dels balanços finals.

any 1 any 2 any 3

total ingressos 53550 66.500 73.000

total costos 54.599 65.037 71.421

Total ingressos i despeses 1.049 1.463 1.579

Acumulatiu 1.049 414 1.993

A partir d’aquí, que ja ens situariem al quart any, la intenció és arribar al salari òptim i començar a
ampliar la base de treballadores, cosa que ens generaria més despeses, però veient la previsió les
podriem fer front perfectament.

Per altra banda, l’increment d’ingressos respón al desplegament total del projecte i mica en mica ens
anirem replantejant les ajudes públiques, aquestes les entenem com una plataforma de llançament i
primera consolidació; a partir d’aquí el nostre objectiu és dependre’n el mínim.
Entenem que estem subjectes a variabilitats temporals, enteses com imprevistos i demés, per tant
aquesta hipòtesi econòmica és totalment aproximada i respon a una projecció que parteix de la realitat
i del volum de negoci que ara mateix tenim.
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- càlcul del preu hora i d’un possible salari en relació al model de projecte i a la jornada
laboral.

Som conscients que el nostre model de projecte és fluctuant i té moltes menes de treballs. Això ens
dificulta per extreure un preu hora per cada tasca. Per tant, hem fet una projecció partint d’un promig
global de tot plegat, i partint de la base d’un salari més o menys just. ( veure taula 4)

Per arribar a aquest càlcul hem necessitat dues variables bastant clares i que s’ajustin a les nostres
necessitats i voluntats laborals. Per una banda, la jornada laboral i per l’altre allò que considerem un
salari just per la nostra feina.

Estipulem una jornada laboral de 35 hores la setmana com a punt de partida, i entenem que dedicar-li
7 hores al dia al treball és més que suficient, a l’hora que ens permet conciliar la feina amb la nostra
vida. Aquesta jornada laboral no s’ajusta a un horari tancat, ja que intentarem adaptar la feina segons
necessitats del projecte i segons necessitats de les sòcies i treballadores. Caldrà un calendari inicial per
distribuir l’execució de la feina, però aquest serà sempre adaptat segons les necessitats del projecte.

En segon lloc creiem oportú marcar un salari mensual des del primer moment per donar estabilitat a
les treballadores i a les sòcies, i que ens permeti saber què cobrem per hora treballada. Aquest sou
s’anirà revisant cada dos anys, fins arribar al sostre que ens hem marcat. Un cop assolit aquest, ens
plantejarem tot el tema de les retribucions doblades en certs mesos (les 14 pagues).

Val a dir, que el càlcul està fet per les jornades completes. Per les jornades parcials aplicarem la
proporció bàsica.

Taula 4: Projecció del preu hora segons salari i hores treballades d’una sòcia a jornada completa
35h setmanals. Mes tipus.

any 1-2 any 3-4 a partir de l'any 5

salari mensual 1.000 1.200 1.500

cost salari 1.330 1.596 1.995

jornada laboral 35 35 35

preu hora 7,1 8,6 10,7

- línies de subvencions i ajudes

Per últim, cal considerar que la viabilitat econòmica del projecte ha de passar forçosament per línies
públiques de subvencions. Entenem que són recursos de la ciutadania i per la ciutadania per tan no
renunciarem a aquesta opció.
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Al desglossament del pressupost a tres anys hi hem contemplat l’opció de poder rebre subvencions de
diverses administracions, en aquest cas del consistori municipal i de la Generalitat de Catalunya. Si
em posat aquestes dues institucions és perquè sabem del cert que tenen línies de subvencions obertes
per entitats i projectes com el nostre.

Cal afegir que aquests recursos els farem servir sempre que els hagim de menester. Per tant, si veiem
que la pròpia inèrcia del projecte fa que no els hagim de demanar, no els demanarem, perquè els
entenem com un suport extra per aconseguir el llançament del projecte i la primera fase de
consolidació.

Per tirar endavant Emmascarades, entès com un projecte per crear xarxa i comunitat, se’ns obren
altres línies d’ajudes des de la base, com podria ser tots els projectes de micromecenatge, o
campanyes puntuals de suport mutu i ajuda col·lectiva.

Per tant, com hem anat dient sempre tot el què fem, ho fem nosaltres. El projecte d’Emmascarades en
cap cas neix per viure d’ajudes públiques solament, sinó que ens fem valer d’aquestes per poder
desplegar bé la nostra proposta.

I finalment, renunciarem possibles ajudes de capital privat, si aquests no combreguen amb l’ideari de
l’economia social i solidària, per una qüestió de principis i perquè la nostra missió no és créixer a
qualsevol preu, al contrari, si Emmascarades fa el pas de desplegar el projecte és amb la missió
d’esdevenir una alternativa real a les pràctiques i relacions laborals existents, i generar un punt de
lluita contra el sistema.

Conclusions

Un cop exposada la nostra proposta podem extreure varies conclusions que ens demostren la
necessitat de fer el pas i deixar la casa taller per créixer i desplegar la proposta. Aquest document
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només ha fet que reafirmar-nos en les nostres conviccions, a l’hora que ens ha servit per entendre
perquè fem el que fem i perquè ho fem com ho fem.

La necessitat de tenir un espai propi de treball és la primera conclusió, ja que aquest ens permetria
treballar i viure de manera més còmode. Ens donaria l'oportunitat de ser més visibles, generant un
punt físic on les usuàries podrien venir a conèixer-nos; i desbloquejar la nostra casa actual. L’espai ens
oferiria poder entomar nous reptes i treballar de manera més eficient i professional. I ens permetria
desplegar parts del projecte que encara no podem dur a terme per necessitats espaials.

Una segona conclusió que se’n extreu és que si confiem en el projecte hem de fer una aposta clara i
decidida i lluitar per ell. La segona part es demostra que hi ha molta feina per fer, però que amb
valentia i obstinació pot esdevenir una realitat. Un primer pas serà deixar les altres feines i
dedicar-nos-hi plenament, assolint l’empoderament laboral que tant desitgem.

Un projecte d’aquest tipus necessita d’una xarxa forta, per tant el fet de seguir treballant, seguir-nos
fent més visible tant en el món virtual, a través de les xarxes socials; com en el món físic, a través de
fires, trobades de la xarxa d’economia social, o seguir sent presents a col·lectius i entitats. El fet de
trenar o tenir la voluntat de trenar xarxa és quelcom lent i complexa, però si tenim les coses clares és
una aposta que pot esdevenir un impuls per el negoci molt important, i aquesta intercooperació farà
que siguem presents a arreu del territori i tindrem el territori a casa per oferir-lo a les nostres usuàries.

És un projecte que ha nascut com ha nascut i ha anat creixent de manera pràcticament sola. Però ara
comença a ser hora d’apuntalar-lo i fer-lo créixer de veritat. L’històric ens avala com a una bona
proposta que pot esdevenir un molt bon mitja de vida. Hem de ser conscients que poc a poc i bona
lletra i seguir en la persistència de ser més visibles i seguir professionalitzant-nos per poder oferir un
bon producte a les usuàries. Destacar també, que en aquest creixement hem de començar a definir
millor quins són els nostres serveis i informar bé com els fem i quin són els nostres protocols tant de
feina com de confecció.

Finalment, es veu que és un projecte que necessita d’un finançament, que tampoc és inassumible, però
que s’han de trobar les maneres per aconseguir-lo i poder començar a fer realitat el taller
d’Emmascarades. Un diàleg constant amb l’administració local i altres entitats de crèdit pot ajudar a
viabilitat del projecte. Aquí hem plantejat una hipòtesi de màxims, el que per nosaltres seria el somni
complet, però entenem que anirem poc a poc i el projecte s’anirà desplegant a mesura que tinguem
possibilitats.

Per últim, Emmascarades té la voluntat ferma de formar part de la Xarxa d’Economia Social (XES)
del país, tot i que ja hi treballem i ens organitzem sota els seus principis, necessitem d’aquesta
legalització per poder computar com a tals. I així, fer certa una de les nostres màximes, no tenim
perquè amagar-nos de res ni de ningú, i esdevenir una realitat de canvi i transformació en el nostre
petit municipi del Vallès Occidental.

ANNEXOS
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ANNEX-1 Proposta de catàleg actual:
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-ANNEX 2 Proposta de taller per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Taller de serigrafia crítica i antiracista
-Treballem per un món millor i fabriquem contingut-

- Breu explicació
La proposta de taller de “Serigrafia crítica i antiracista” neix d’un encàrrec de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès per poder abordar problemàtiques a les aules dels centres educatius del municipi des
d’una altra perspectiva.
Dotar d’eines i fomentar debats per reflexionar sobre problemàtiques que sorgeixen en els entorns
escolars i elaborar un disseny consensuat per fer una samarreta que reculli totes les propostes
debatudes durant el taller.

- Què és la serigrafia crítica?
La serigrafia és un procediment d'estampació planogràfic, sense relleu, i per això no es pot considerar un
gravat. Es realitza mitjançant estergit, a través d'un teixit porós, pel qual un corró o rasqueta fa passar la
tinta o pintura. Pot imprimir-se sobre gran varietat de materials
La serigrafía crítica parteix de la base de la serigrafia per introduir debats i extreure’n reflexions
col·lectives per acabar generant un producte amb un missatge clar, crític, consensuat i constructivista.
El motor d’entrada és parlar i debatre sobre les nostres actituds quotidianes i com sovint fomentem
petites violències i discursos racistes.

Objectius:
- Sensibilitzar a les usuàries amb les tècniques bàsiques de la serigrafia.
- Fomentar el treball i la cohesió de grup i apostar per l’autogestió d’aquest.
- Dotar d’eines per fomentar el debat perquè sigui constructiu, crític i horitzontal; enriquint així

la seva relació social.
- Aprendre a confeccionar un disseny col·lectiu i treballar de manera cooperativa i

col·laborativa.
- Fomentar l’esperit crític i el seu caràcter constructivista envers situacions d’injustícia.
- Reflexionar sobre el model de vida vigent i cercar alternatives per viure i relacionar-nos

millor.

Usuàries
Les usuàries del taller són alumnes dels centres educatius de Sant Quirze del Vallès. Pel contingut i
treball d’aquest hem acotat les edats centrant-nos a les joves de 12 a 16 anys, que responen als cursos
de la ESO. Aquests grups han de ser màxim 25 alumnes.

Sessions
El taller de serigrafia crítica està pensat per poder tenir el format que les usuàries desitgin. Requereix
d’un mínim de quatre sessions per poder treballar certs aspectes plantejats. Si es fan més sessions hi
haurà més temps per treballar i repensar els treballs fets.
Les sessions tenen una durada de mínim 60’. És un temps just però ens permet fer feina, per això ens
és molt important comptar amb la complicitat del agents educatius del centre. Les sessions es
plantegen de forma molt pràctica, treballant un aspecte en concret a cada una d’elles.

Tot seguit proposem dos exemples:
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Opció A: 6 sessions de 60’ un cop a la setmana (un mes i mig)
- sessió 0: Xerrada amb les educadores per generar complicitats i saber com és i com funciona

el grup d’usuàries.
- sessió 1: Presentació de la proposta i dinàmiques per conèixer el grup.
- sessió 2: Debat 1: Totes som iguals?. I explicació de què és la serigrafia.
- sessió 3: Debat 2: Violències estructurals . Plantejament del treball col·lectiu.
- sessió 4: Disseny i confecció de les pantalles per serigrafia el nostre producte.
- sessió 5: Estampació i termofixació de la nostra proposta.
- sessió 6: Debat final: conclusions i noves formes de relació.

Opció B: 4 sessions de 60’ un cop a setmana (un mes)
- sessió 0: Xerrada amb les educadores per generar complicitats i saber com és i com funciona

el grup d’usuàries.
- sessió 1: Presentació de la proposta i dinàmiques per conèixer el grup.
- sessió 2: Debat 1: Totes som iguals?. I explicació de què és la serigrafia.
- sessió 3: Disseny i confecció de les pantalles per serigrafia el nostre producte.
- sessió 4: Estampació i termofixació de la nostra proposta. I conclusions

Proposta econòmica
La sessió de serigrafia crítica té un cost de 120€ nets. Aquest inclou tots els materials necessaris per
treballar, a excepció de les samarretes (aquestes es pactarà amb cada centre com ho fem.
El preu és el que considerem com a just, ja que respecte les hores prèvies de feina, la feina executada i
les posteriors valoracions. Entenem que és un preu just per nosaltres i per els centres educatius.

Breu trajectòria d’Emmascarades
Emmascarades és un projecte que neix en plena pandèmia i és fruit de la casualitat i de la necessitat.
Comença cobrint una demanda molt concreta i acaba esdevenint una oportunitat per emancipar-nos
laboralment dins del marc i els principis de l’economia social i solidària (ESS). A hores d’ara som un
taller artesanal que crea i confecciona tot tipus de roba i complements tèxtils i ofereix també un servei
de disseny i estampació. És un projecte desacomplexat i volem viure com pensem i creiem que no ens
hem d’amagar de res ni de ningú.
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