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Des de la Cooperativa Avancem Santa Clara la Ivon Maritza, una de les seves 

cofundadores, no només ha pogut veure acomplert l’objectiu de trobar una feina, pel qual 

va iniciar un itinerari d’inserció sociolaboral, sinó que, juntament amb altres sòcies, ha fet 

possible que altres persones puguin trobar-ne. 

 

La cooperativa ofereix serveis integrals a la llar i la possibilitat de professionalitzar-se en el 

col·lectiu de treballadors i treballadores domèstics. Segons explica la Ivon, ”La Cooperativa 

Avancem Santa Clara és una oportunitat per a créixer professionalment i per a sortir 

endavant”. 

 

Cooperativa Avancem Santa Clara 

 

Pujada de la Mercè, 8 

17004 Girona 

972 20 49 80 (ext. 1) / 630 14 69 85 

http://avancemsantaclara.cat/  

avancemsantaclara@gmail.com  

facebook.com/serveisintegrals/info  

 

 

Què és  la Cooperativa Avancem Santa Clara? Què ofereix als seus clients?  

Avancem Santa Clara és una cooperativa que es dedica a la prestació de serveis integrals a 

domicili. Fem serveis assistencials a les famílies, ja siguin serveis de neteja, de cangur o de 

cura de persones grans. La nostra missió és professionalitzar el sector d’empleats i 

empleades de la llar. 

 

Com va sorgir la idea i per què vas decidir ser emprenedora? Ho vares fer en solitari o en 

grup?   

Es tracta d’un projecte en grup sota la fórmula de cooperativa. La idea va néixer d’un grup 

de tres dones que finalitzaven un itinerari en una empresa d’inserció sociolaboral i no 

trobaven feina. Actualment la cooperativa la conformen catorze dones, totes elles han 



finalitzat un procés d’inserció sociolaboral i s’han 

interessat a pertànyer en un projecte 

d’autoocupació. 

 

Abans d’obrir el negoci, vàreu analitzar la seva 

viabilitat. Us vàreu plantejar quina 

necessitat/problema estàveu satisfent?  

Sí, donar cobertura a empleades de la llar i cobrir 

la demanda de les famílies de suport en les 

tasques domèstiques. 

 

Vàreu valorar si hi havia mercat per a aquest servei?  

Des de la cooperativa vàrem veure la nova normativa de les treballadores de la llar com una 

oportunitat per a poder donar una sortida a aquestes dones i a les famílies que les volien 

contractar. 

 

Vàreu avaluar com diferenciar-vos de la competència? 

Sí. A diferència d’altres empreses que fan la prestació de serveis a domicili, la tasca de la 

cooperativa té en compte la coordinació de serveis per tal d’oferir una solució integrada a 

les famílies d’acord amb el que realment necessiten. 

 

Valorats els costos de la inversió, vàreu haver de demanar finançament? Va ser difícil 

aconseguir-lo? 

Vàrem valorar la inversió inicial al voltant dels 9.000 €. El finançament va arribar a través de 

Càritas per una donació de les germanes clarisses. Gràcies a elles i al suport de Girona 

Emprèn per a la valoració del projecte vàrem poder obtenir l’ajuda suficient per a poder 

engegar-lo. 

 

Avancem Santa Clara ha acabat sent una iniciativa diferent de com pensàveu que seria o 

que funcionaria inicialment? Què és el que més ha canviat?  

L’empresa la vàrem crear el juny de 2010. Durant aquests quatre anys hi ha hagut molts 

canvis i ens hem estat adaptant constantment per aprofitar oportunitats i superar obstacles. 

Tot i els canvis que s’han generat per adaptar-nos a noves necessitats, la filosofia i l’objectiu 

de fons s’han mantingut fidels al plantejament inicial.  

 

Quines creus que són o han 

estat les dificultats i/o 

obstacles més importants? 

El problema més freqüent és la 

falta de liquiditat.  

 

Podríeu dir que ara s’han 

complert les vostres 

expectatives?  

De les 3 sòcies inicials,  
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fundadores de la cooperativa, hem passat a 14. Podem dir, per tant, que estem contentes 

dels llocs de treball generats, així com també del procés de formació per a les persones que 

fan l’itinerari laboral. 

 

Com veus el teu futur i el d’Avancem Santa Clara els propers anys?  

El veiem continuant treballant per poder satisfer les necessitats dels nostres clients oferint 

tots tipus de serveis i també treballant en xarxa amb altres professionals per a poder-los 

anar millorant. 

 

Amb el que ara saps i has viscut, si poguessis tirar endarrere en el temps, què faries 

diferent?   

Miraria de no preocupar-me tant, ja que al final tot té solució. Intentaria generar més 

contactes amb professionals en el sector per aprendre de les seves dificultats i tenir les 

solucions o per no arribar a cometre els mateixos errors. 

 

Tens algun consell, o consells, per a les persones que estan pensant muntar la seva pròpia 

empresa?  

Crec que cal tenir il·lusió i treballar molt. El consell seria que les persones que volen ser 

emprenedores hi posin molt d’esforç, molt de treball, molta iniciativa i també molta 

perseverança. 

 

Què creus que podrien fer des dels ajuntaments per donar suport a les persones que 

volen crear empreses i ajudar-les? I des d’altres administracions?  

Crec que haurien d’agilitzar tràmits i reduir burocràcia. Des del meu punt de vista, també 

haurien d’incentivar aliances i fomentar el treball en xarxa entre professionals. 

 

 


