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Ara fa poc més d’un any que la Coop57 va aprovar una mesu-
ra per ampliar la baixa parental remunerada de dues a vuit 
setmanes (podeu consultar el butlletí n. 30 de la Coop57, al 
respecte). Seguint aquesta mateixa línia, la cooperativa i, es-
pecialment, la comissió feminista de Coop57 Catalunya, ha 
continuat treballant en el seu compromís amb la correspon-
sabilitat de la cura i amb el feminisme.

En aquest sentit, seguidament recollim les impressions de la 
Marion Guillon, treballadora de la Coop57, que es va rein-
corporar a la cooperativa, ara fa uns mesos, després d’una 
baixa per maternitat. Amb la peculiaritat, però, que no es va 
reincorporar sola sinó que va començar a treballar en la com-
panyia de la seva filla Iris.

També hem recollit la impressió de l’equip de persones tre-
balladores de la cooperativa que, passat el primer moment de 
sorpresa, van acceptar de bon grat la presència d’una criatura 
amb pocs mesos de vida en el seu espai de treball.

Després de portar una criatura al món, dels mesos d’emba-
ràs i dels primers mesos de criança, la reincorporació al món 
laboral acostuma a ser molt dura. Encara que hi hagi ga-
nes de tornar a la feina —perquè, segons explica la Marion, 
passar-se tot el dia amb una criatura pot ser esgotador i la 
maternitat, tal com està plantejada en l’actualitat, és un acte 
bastant solitari—, normalment la separació mare-criatura es 
viu com un moment dolorós. Quan va arribar el moment de 
tornar a la feina, la Marion va pensar que podria treballar 
amb la seva filla, ja que, en aquell moment, dormia molt. 
Hi havia dos factors fonamentals que la van impulsar a fer 
aquest pensament. Per una banda, la part emocional, i per 
l’altra, la logística. Emocionalment, és dur separar-se d’una 
criatura de pocs mesos, i logísticament, a més a més de l’aten-
ció a les necessitats bàsiques, s’hi afegeix el temps dels des-
plaçaments de casa a la feina i de la feina a casa. Tot això 
provoca un major grau d’estrès i comporta que el temps de 
separació sigui encara més llarg, afegint el fet que, mentre es 
treballa, algú s’ha de fer càrrec de la criatura implicant una 
despesa econòmica important.

Quan es va plantejar la proposta a l’equip tècnic de Coop57, 
tothom hi va estar d’acord en provar-ho i veure què passava. 
La Marion afirma que bona part d’aquesta decisió la va pren-
dre perquè sentia que comptava amb la força i l’acompanya-
ment de la comissió feminista de Coop57 Catalunya. Igual-
ment, de seguida la Marion va rebre la complicitat d’un equip 
de treball compromès en contribuir a millorar les mesures 
de conciliació i corresponsabilitat en la criança. El context 
també va ajudar, ja que la coopera-

tiva no és una empresa amb principis capitalistes, sinó una 
cooperativa d’orígens profundament transformadors i revolu-
cionaris i la seva activitat consisteix, en bona part, a ajudar a 
construir un món millor.

La presència de l’Iris no ha alterat els ritmes de treball ni ha 
fet disminuir la capacitat de gestionar el dia a dia. Contràri-
ament, la seva presència ha aportat alegria i l’experiència ha 
ofert la possibilitat d’aprendre a afrontar, col·lectivament i en 
un espai poc habitual, un aspecte de la cura que és vital per a 
les societats i les persones i que normalment passa desaperce-
but i queda relegat a la invisibilitat.

A banda de l’experiència encoratjadora de compartir 
amb l’Iris el dia a dia, el fet que la nena estigués a 
l’oficina ha permès fer un exercici de pedagogia ba-
sada en l’exemple a les persones que venien de visita.

Per a la Marion, poder combinar espai de treball amb 
la cura de l’Iris, li ha permès estar connectada a la 
dinàmica quotidiana de la cooperativa, estar present 
en les reunions de treball i participar dels espais de 
debat. En definitiva, no desconnectar-se dels espais de 
construcció de Coop57, tant dintre com fora de l’hora-
ri estrictament laboral, pel fet d’haver estat mare. Po-
der gaudir de més temps amb la seva filla, ha demos-
trat que la militància i la maternitat són compatibles.

En resum, s’han pogut combinar diferents elements perquè 
aquesta experiència, innovadora, per a Coop57, sortís bé: la 
reducció de jornada que va decidir fer la Marion, el fet de po-
der combinar treball a l’oficina amb teletreball, poder gaudir 
d’un alt grau de flexibilitat i al cap d’un temps comptar amb 
l’ajuda d’una persona externa que durant una part del matí 
venia a recollir l’Iris a Coop57 i la retornava al mateix lloc 
de treball.

Queda un llarg camí per recórrer, però experiències 
com aquesta, estableixen les bases per a una mater-
nitat corresponsable, per una vida laboral més com-
promesa amb la cura i per una societat més feminista, 
que no fonamenti el seu creixement en l’acumulació 
de capital, sinó en el benestar de les persones que en 
formen part.

VEUS DE 
LA COMISSIÓ FEMINISTA
Per una vida laboral més compromesa amb la cura

”Marion Guillon, 
treballadora de 
Coop57, es va 
reincorporar a la 
cooperativa després 
d’una baixa per 
maternitat amb la 
peculiaritat de fer-ho 
en companyia de la 
seva filla Iris”

”La presència de la Iris 
no ha alterat els ritmes 
de treball ni ha fet 
disminuir la capacitat 
de gestionar el dia a 
dia”
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