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L’Esperanzah! inicia un procés per 
cooperativitzar-se per dotar-se d’un sistema 
de governança on músics, periodistes, 
administració pública i tothom pugui 
participar d’aquest model innovador que 
utilitza el festival per intentar donar resposta 
a les petites revolucions pendents i intentar 
equilibrar tantes desigualtats.
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COOPERATIVITZEM L’ESPERANZAH!
Introducció per Oscar Rando, codirector del festival Esperanzah!
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ESPERANZAH! Del supermercat de la droga al 
«Sant Cosme Valley», la vall dels possibles

Ja han passat 10 anys des d’aquell moment en què 
un grup de persones, vam decidir embarcar-nos en la 
idea de fer una festa, que havia de servir per estendre 
ponts entre la cultura i les necessitats i esperances d’un 
barri oblidat i estigmatitzat. Molts anys de treball de 
veïns, administracions i entitats, però l’estigma sobre 
el barri de Sant Cosme, seguia existint. La nostra 
resposta, va ser la cultura i la forma en què vam 
decidir traslladar-la al barri de Sant Cosme, va ser el 
festival Esperanzah!, un nom que també, era ja tota 
una declaració d’intencions.
 
En aquest dossier que pretén ser un document obert 
per arribar a una propera estació, ens remetem a 
aquest procés, ja que és bo saber d’on venim, per 
decidir cap a on volem anar, i per això, no donem

massa respostes, o si les donem, no volem que siguin 
tractades com a veritats absolutes, per que la única 
veritat absoluta, és que no hi ha una veritat absoluta. 

Volem cooperativitzar Esperanzah!, i volem socialitzar 
una eina que neix d’un barri oblidat, d’un barri 
popular, acostumat a ser banc de proves de tot tipus 
d’experiments o ajudes socials, i en el qual des de fa 
uns anys, emergeixen noves dinàmiques organitzatives, 
relacionals i de construcció, d’un ecosistema local 
fonamentat en l’economia solidària. Diem que si el 
90% dels problemes del món, tenen a veure amb la 
pràctica econòmica, si canviem la nostra relació amb 
aquesta practica injusta, insolidària i insostenible, 
potser ens dotem d’una oportunitat per canviar la 
nostra relació amb un món bell, que comença a donar 
símptomes d’esgotament i desconfiança pel que fa a 
la relació que mantenim amb el. (...)
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Ara que han passat ja 10 anys i ja gairebé ni recordem 
el difícil que va ser tot a l’inici, pensem més en els 10 
anys que han de venir i en les oportunitats que pot 
seguir representant un festival com Esperanzah!, que 
després de 10 anys, ja no és el festival d’un barri que 
lluitava per la seva dignitat, sinó que s’ha convertit 
en una forma de fer, que connecta cada any amb 
milers de persones, contaminant-amb noves idees per 
transformar la nostra relació amb el món i que a més, 
dóna suport que aquestes es posin en pràctica.

El particular estil de Gats www.gats.cat, el que sempre 
hem definit com el «flamenquisme il·lustrat», aquest 
estil peculiar, alegre, desenfadat, en el qual alguna 
vegada pot faltar mètode, però mai passió, convicció, 
solidaritat o un somriure , ha anat co-generant, un 
festival que sempre ha volgut reivindicar-se com a eina 
perquè les coses passin i que actualment, d’eina, s’està 
convertint en un model de desenvolupament flexible, 
permeable, obert i participat per cada vegada més 
persones, grups musicals, entitats i administracions 
públiques.

Aquest és «el nostre tresor» i ho volem compartir, 
per que entenem que l’única forma que aquest pugui 
seguir arribant a cada vegada més persones, territoris, 
barris, ONG o empreses de l’economia solidària i 
cooperativa, és ... compartir.
 
Ens agradaria que ens acompanyis en aquest 
apassionant viatge que comença ara, mentre estàs 
llegint aquestes línies, i recordes aquells dies i 
aquelles nits màgiques viscudes a l’Esperanzah!, i 
que tindrà la seva propera estació el 19 de maig de 
2019, per celebrar l’assemblea constituent del festival 
Esperanzah!.
 
Des d’aquest moment i fins al 12 de maig, ens volem 
reunir reunir amb tots els col·lectius, entitats, persones, 
grups musicals, periodistes o administracions públiques 
que han fet arribar l’Esperanzah! fins aquí, i volem 
poder comentar amb tots ells i elles aquest dossier i 
aquesta proposta. (...)
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També hem pensat en una mena de «Tupper Sex», al 
qual li direm “Tupper Esperanzah!”, en el que qualsevol 
persona o col·lectiu, pot muntar una trobada a casa 
seva (particular, seu d’entitat o empresa), per parlar 
d’aquest procés de cooperativització, i nosaltres, 
l’equip motor , anirem per explicar aquest procés.
 
L’objectiu d’aquestes trobades, és recollir feedback 
sobre el pre-projecte que us presentem. Com hem dit 
al principi, no hem volgut donar totes les respostes, 
hem volgut preguntar obertament sobre com ha de 
ser aquesta cooperativa i rebre feedback que de ben 
segur, servirà per acabar de donar forma al projecte.
 
Del 13 al 16 de maig, farem dos trobades (dates i llocs 
per definir) en els quals ja si, amb tot el feedback rebut 
en el procés, abordarem propostes concretes que ja 
si, es traslladessin a l’assemblea i que prèviament, 
faríem arribar a totes les persones que participin en 
el procés i que vulguin formar part de la cooperativa 
i participar de la seva constitució. És tot un procés en 
el que busquem facilitar la presa de decisions el 19 de 
maig. (...) 
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Per fi, el 19 de maig, a les 9’30h en primera convocatòria i a les 10’00h en segona convocatòria, celebrarem 
l’assemblea constituent de la nova cooperativa que haurà de pilotar el festival Esperanzah! i el model de 
desenvolupament que aprovem totes juntes.
 
Fent gala de «flamenquismo il·lustrat» a què abans fèiem referència, ja per celebrar que decidirem treballar 
juntes per, des de i per a la Esperanzah!, després de l’assemblea, tindrem tota una diada familiar amb activitats 
familiars, concerts, circ, dinar popular i sopes , moltes sopes fredes i calentes, per que aprofitarem el dia per 
celebrar també el 12 Festival de sopes del Món de Sant Cosme. En breu us enviarem el cartell i el programa.
 
Us demanem que reserveu aquesta data, que estigueu atents a mailings i xarxes socials en què us demanarem 
que us apunteu tant a l’assemblea, com al menjar, activitats o servei de canguratge. Si la resposta és que si... que 
l’Esperanzah! serveix per caminar, la pregunta és:  voleu que caminem juntes i junts per aquest bonic i necessari 
projecte?
 
Una abraçada 

Oscar Rando
Codirector del festival Esperanzah!
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L’origen del somni

Esperanzah! neix fa deu anys amb la voluntat de 
dignificar Sant Cosme: estenent ponts entre 
la cultura i les necessitats d’un barri oblidat i 
estigmatitzat.

Som pioners en fer visibles diferents causes socials, 
ambientals, culturals i humanitàries impulsant 
alternatives reals. En els darrers 4 anys hem destinat 
més de 400.000€ a projectes socials:
- Proactiva Open Arms
- Cor Safari-Nzuri Daima
- Dones Sàvies de Sant Cosme
- Pallasos en Rebeldia
- Esperanzah! es muher,...

Hem aconseguit un ecosistema local d’economia 
solidària amb més de 50 iniciatives que 
generen més de 100 llocs de treball i facturen 
més de 3,8 milions d’euros.
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L’evolució

Els dos primers anys van ser la bomba en l’àmbit 
musical, de treball, de connexió amb el barri i amb 
altres projectes socials, culturals o ambientals. I 
també una bomba econòmicament: vàrem assumir 
un important deute i quasi va desaparèixer Gats. 
A força de convenciment, treball i ajuda d’algunes 
organitzacions, com la  Coop57, en poc menys de 
dos anys vam pagar els deutes i l’associació va tornar 
a estar en actiu. Nota important: fins al 2013 les 
persones que van posar els seus estalvis personals, 
Laurent Jayr, Martí Miquel i Oscar Rando, no es van 
recuperar totalment.
El festival va renéixer, es va redefinir i va créixer. 
Durant diversos anys, es va consolidar com el que 
volia ser: una eina de mobilització social a través 
de la cultura que ajudés a un barri a transformar-se 
i a altres causes i projectes de caràcter social, cultural, 
ambiental, comunitari o d’economia solidària.
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I va teixir una especial relació amb artistes com La 
Pegatina, Amparo Sánchez, Muyayo Rif, El Niño de 
la Hipoteca, Microguagua, La Troba Kung Fú, Fefe i 
Cia, Kenkeliba, Gatillazo, Calima, La Sra. Tomasa i 
Che Sudaka, que van acabar sent determinants per al 
futur.
El 2014 i 2015 es va produir un altre canvi significatiu: 
van tornar Manu Chao i la sempre present Amparo 
Sánchez, s’hi van sumar Txarango i Femín Muguruza, 
i vàrem gaudir d’unes nits memorables que van 
atraure a més de 65.000 persones. Un barri oblidat 
es va convertir en un referent nacional per a la cultura 
transformadora i l’economia solidària. El festival que 
havia lluitat per sobreviure va poder destinar més de 
150.000 € a donar suport a projectes com l’Open 
Arms, Les Dones Sàvies de Sant Cosme, La 
Casa de la Música  de L’Hospitalet, Pallasos 
en Rebeldía, Alboan, l’Obra Social de Sant 
Joan de Déu, Fisahara, els  camps de refugiats 
d’Idomeni, Calais i Palestina, al Cor Safari, i va crear 
projectes d’economia solidària com Eticom Som 
Connexió i el Xiringo de la platja del Prat.
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El 2016 va néixer la plataforma Cultura amb Causa, 
que va agrupar al Clownia Festival, Canet Rock, 
Rototom, BarnaSants i Festiclown, per caminar junts 
amb l’Esperanzah! i els seus objectius.

El festival, sempre pioner en tota mena de mobilitzacions, 
es va convertir el 2018 en el primer a programar, 
durant tot un dia, un cartell 100% femení (incloent-
hi equips tècnics i de seguretat) als seus dos escenaris, 
de la mà del col·lectiu Arte Muhé i Amparo Sánchez. 
Una contundent aposta per visibilitzar a la dona en la
música i en tots els seus àmbits, que serveix d’inspiració 
per a futures generacions.

https://www.esperanzah.es/esperanzah-es-muher/
https://www.esperanzah.es/esperanzah-es-muher/
https://www.esperanzah.es/esperanzah-es-muher/
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Però si funciona, per què canviar-ho?

A partir del 2015, el festival que era gratuït va decidir 
posar entrades a la venda a un preu accessible que no 
deixaven de ser un donatiu. Eren les entitats les que 
et regalaven venir al festival i tot el que es recollia es 
va destinar a projectes socials. En aquest quatre anys, 
més de 100.000 persones, entre el públic, voluntaris, 
artistes, organització i entitats, van aconseguir destinar 
més de 400.000 € a projectes que ens representen. 

Per tot això, no volem canviar l’Esperanzah!, volem 
reafirmar-nos, tenir més capacitat per arribar a 
moltes més persones que puguin participar de forma 
més conscient i implicada. I, totes, treballant des de 
l’autogestió, compartint coneixement i informació, des 
de la màxima responsabilitat, llibertat, transparència, 
confiança i generositat. 

S’inicia aquest procés per cooperativitzar l’Esperanzah! 
per tal de dotar-nos d’un  sistema de governança  amb 
més veus implicades.
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Per què l’Esperanzah! es vol cooperativitzar?

Cooperar és l’antítesi de competir. És la pràctica 
quotidiana orientada a posar en valor el col·lectiu 
davant l’individual i a trencar una determinada i 
jeràrquica forma de veure el món, on els teòricament 
“més valuosos” i més rics són els que dominen a la 
resta.
La cooperació és la posada en comú de projectes amb 
unes pràctiques orientades a satisfer les necessitats del 
comú, en què el capital econòmic només és una eina 
o un mitjà, i el capital humà i el natural són la fi. És a 
dir, l’activitat posa al centre a les persones i al planeta 
i no als diners, com fan les pràctiques actuals.
El festival Esperanzah! és la festa d’aquesta forma 
d’entendre la nostra relació amb l’economia.

L’anomenem economia solidària

Existeixen diferents tipus de cooperatives, les més 
comunes són les de treball, serveis o consum. Al 
cooperativizant-se Esperanzah! passarà a ser 
propietat de persones, col·lectius i entitats que 
comparteixen la nostra filosofia a través d’un 
espai on celebrem la vida com ho fem en un festival.
Una cooperativa també és una organització no 
governamental i, com a tal, pot decidir què fer amb 
els seus excedents, que és el que ja fa el festival.
El 2014, ja vàrem arrencar aquest procés d’anar sumant 
a col·lectius com l’Ajuntament del Prat i la Diputació 
de Barcelona, mitjans de comunicació cooperatius i 
moltes organitzacions de la XES (Xarxa de l’Economia 
Solidària).
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Què pretenem aconseguir?

Ser capaços de generar col·lectivament 
alternatives al salvatge capitalisme. Cal  reinventar 
l’economia perquè la majoria dels problemes del 
nostre món tenen a veure amb una determinada forma 
d’entendre la pràctica econòmica, on els rics cada 
vegada són més rics i els pobres cada vegada més 
pobres.
La tasca que fan projectes com Open Arms, Alboan o 
Nzuri Daima l’haurien d’estar fent els nostres governs. 
Hem de crear alternatives de canvi que vagin a l’arrel 
d’aquests problemes i no només a les conseqüències 
i aquí és on l’Esperanzah! pot complir un paper tan 
pedagògic com de construcció, tant de mobilització 
a través de la cultura com de generació de noves 
alternatives econòmiques solidàries.

Què és una cooperativa?

Una cooperativa és una empresa formada per 
persones (físiques o jurídiques) que s’uneixen de forma 
voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions 
econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una 
empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.
El seu òrgan de decisió principal és una assemblea 
de socis, i una representació d’aquests (consell 
rector) s’encarrega de la governança del projecte. El 
funcionament és democràtic: una persona o entitat, 
independentment del capital social que aporta, té 
un vot. A més, com a part de la XES, entenem que 
aquesta nova cooperativa ha de ser sense ànim 
de lucre. Això vol dir que podrà pagar salaris d’un 
equip de persones que treballen a la cooperativa, 
si així es decideix, però que no repartirà beneficis 
entre els socis. Al contrari, els socis decidirem destinar 
possibles beneficis a donar suport a projectes socials , 
culturals, ambientals i d’economia solidària. 



MODEL SO
CIA

LFUNDACIÓ 
ESPERANZAH

Eina 2

NOVA 
COOP

Eina 1

ARTISTES
VOLUNTARIS
FESTIVALEROS

ENTITATS
COOP’S

PERIODISTES
AAPP

ESTIL RELACIONS
FESTIVAL

ES MUHER!

Esperanzah’s 
territorials 
vinculats a 
Festes/Fires

de l’ESS

RECURSOS
50%

RETORN SOCIAL

PROJECTES 
TERRITORI

PROJECTES 
«GLOBALS» PROJECTES 

ESSHumanitaris, 
socials, 

comunitaris, 
ambientals,...

PUNT 
DE PARTIDA

AGENDA CULTURAL 
SOLIDARIA

GOTSCOOP

CASHCOOP
CASHLESS

MERCHANCOOP

CULTURA COOP
GESTORIA

TICKETCOOP

MÉS QUE UN FESTIVAL, SOM UN MODEL DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TERRITORIAL 

A TRAVES DE LA CULTURA

ESPERANZAH! 
MAPA DE DESENVOLUPAMENT
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Què suposa formar part d’una cooperativa? [extracte de la llei de cooperatives]

Els socis d’una cooperativa tenen drets, deures i responsabilitats: 
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- Tenen l’obligació de:
a) complir tots els acords adoptats pels òrgans socials de la cooperativa vàlidament
b) participar en les activitats cooperatives que desenvolupi la societat per al compliment de la seva fi
c) guardar secret d’assumptes i dades privades
d) acceptar els càrrecs per als quals va ser elegit
e) complir amb les obligacions econòmiques que li corresponguin
f) no realitzar activitats competitives amb les de la societat cooperativa.

- Tenen dret a:
a) assistir, participar en debats, formular propostes, segons els estatuts i votar les que se sotmeten a l’AG
b) ser elector i elegible per als camps d’òrgans socials
c) participar en les activitats de la cooperativa sense ser discriminat
d) al retorn cooperatiu quan es doni el cas
e) a l’actualització i liquidació de les aportacions al capital social
f) a la baixa voluntària
g) a rebre informació sobre els drets i compliment de les seves obligacions
h) a la formació necessària per a la realització del seu treball
A més de tots aquests drets, tindrà també el de la informació, ha de rebre tota la que li sigui necessària respecte 
de la societat cooperativa, com còpia dels dstatuts, accés als llibres de registre, còpia d’acords del consell, etc.



COOPERATIVITZEM L’ESPERANZAH!
Qui pot formar part de la cooperativa?

Tu, els teus amics, la teva família, la teva associació o la teva empresa... Qualsevol persona, física o jurídica, en 
poden formar part. Només has d’estar d’acord amb les finalitats de la nova cooperativa.
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I per començar, què cal fer?

El que estem fent amb aquest procés inicial és definir 
com volem que sigui el nostre projecte, com ha de 
funcionar, gestionar i governar, convocar l’assemblea 
constituent, que és on aprovarem tot aquest treball 
previ i on decidirem els òrgans de govern de la 
cooperativa (consell rector) i aprovarem un pla de 
treball i un pressupost.
També definirem el capital social necessari per arrencar 
el projecte i per contingències inesperades. En aquest 
sentit, també es decidirà el capital social obligatori 
que han d’aportar les persones físiques o jurídiques 
per entrar a la cooperativa. Per exemple, a Eticom 
Som Connexió, Som Energia o el Teatre del Barri són 
100 €; a la coop 57, entre 300 i 1000 €, i a l’Abacus, 
10 €.
El capital social és un concepte molt important, ja que 
qualsevol projecte necessita capital humà i econòmic 
per poder desenvolupar-se. Si volem produir solidaritat, 
benestar i familiar, ens ajudarà.
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Un projecte com l’Esperanzah! només es sostindrà si 
hi ha una comunitat important que el mantingui viu 
amb l’aportació al capital social i amb la participació 
en el repensament continu d’aquesta aventura.
Es a dir: podràs participar en la concepció del projecte, 
proposar línies d’actuació, generar debat i optar a la 
seva governança, comissions i al consell rector.
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Com funcionarà tot? Quin serà el meu paper?

També caldrà definir-ho, per això, estem realitzant 
assemblees territorials per explicar el procés i recollir 
impressions del major nombre de persones i col·lectius 
possibles. Haurem de decidir les línies de treball, un 
pressupost, les línies mestres del projecte, si tenim 
persones treballant en el projecte i si ho fan com a 
treballadores o sòcies de treball, caldrà decidir nous 
projectes o serveis i caldrà decidir a què dediquem els 
beneficis obtinguts.
El teu paper serà participar del festival, assistir i gaudir 
d’aquesta festa de l’economia solidària, la consciència 
i la solidaritat. I podràs presentar candidatures al 
consell rector i formar part d’ell.

I si no funciona, quina responsabilitat assumeixo?

El soci no tindrà cap responsabilitat patrimonial ni legal. 
Si la cooperativa entrés en suspensió de pagaments, 
l’únic risc podria ser, com a màxim, perdre l’aportació 
econòmica al capital social (l’import que decidim a 
l’assemblea).

Esperanzah! Coop, com qualsevol altra empresa, 
podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. 
En aquesta situació, l’ordre de pagament dels diners 
pendents seria: primer els deutes amb l’Administració; 
els deutes amb els treballadors; i després, els crèdits; 
els títols participatius; el capital social voluntari i, 
finalment, el capital social obligatori.

Els membres del consell rector sí que assumeixen 
altres responsabilitats, però d’aquí es desprenen les 
necessitats de dotar-se d’un bon model de governança 
i corresponsabilització, per a realitzar una gestió 
responsable.
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Comencem?

Pots entrar a la web: http://coop.esperanzah.es, 
apuntar-te a la nostra llista de distribució i t’anirem 
informant. I pots assistir a les diferents reunions 
informatives que estem desenvolupant o organitzar 
una a la teva població o organització.

Pots animar altres persones a conèixer el projecte.

I, si ja ho tens clar, pots fer-te soci a través de la web.

No dubtis en anotar els teus motius per formar part 
d’aquest projecte, els publicarem i serviran d’inspiració 
a altres persones.

Volem ser el projecte de l’economia solidària que 
produeix felicitat i per això, necessitem ser milers de 
persones que creiem en un altre món possible.



COOPERATIVITZEM L’ESPERANZAH!

19

Contactes

Oscar Rando
Codirector del festival Esperanzah!
oskar@gatsbaix.org
607 596 438

Núria Martorell
Comunicació / Prensa
nuria66martorell@gmail.com
616 309 984
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