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Introducció

Cosint Oportunitat va ser la trobada de grups de costura que va tenir lloc el dia 1 de juny de 2018 
en el marc de la 5a Trobada d’Energies Comunitàries a la Verneda i la Pau. Amb el reclam, grups 
de dones de la ciutat s’estan organitzant per promoure la costura com a activitat comunitària i 
econòmica, ens vam aplegar quasi un centenar de dones i algun home!

L’objectiu de la trobada era obrir un espai d’intercanvi d’experiències. En primer lloc, conèixer-nos, 
quins grups de costura hi ha a la ciutat? Qui som? Com som? On estem? Quantes som? En segon 
lloc, compartim motivacions? Somnis? D’on ens ve el gust per la costura? Què et podem aportar? 
Un altre objectiu, era compartir un dinar de germanor i a la tarda una fira de productes per conèi-
xer-nos també de la mà del que cosim i obrir al barri les nostres experiències. 

Per aconseguir-ho, vam fer un treball previ de detecció de grups de costura. Vam visitar un parell 
de grups, que ens van parlar d’altres grups, que vam visitar i que ens van parlar de més grups. Vi-
sita a visita vam obtenir un primer mapa dels grups de costura de la ciutat de Barcelona. Després 
vam revisitar els grups per animar a les dones a presentar elles mateixes la seva experiència. Cal 
no oblidar que parlar en públic és tot un repte! Perquè no aprofitar la trobada per fer-ho? Durant 
les visites, vam fer vídeos a alguns dels grups, per difondre la trobada i també perquè elles ma-
teixes puguin difondre el seu projecte. 

Volem anomenar, també, alguns projectes que no van poder venir per fer-los presents, ja que tot 
i no ser-hi també van formar part d’aquest procés! Són, Dona Kolors, Top Manta, Banc d’Acció 
Social de la Verneda i Mitja Subversiva de la llibreria La Canibal. 

A continuació us deixem un resum sobre el que vam parlar i reflexionar durant la trobada. La mà-
gia de la trobada la deixem aquí escrita: agraint a totes i cadascuna de les dones que vau venir que 
mantingueu encesa dia a dia la guspira que la va fer possible. Quan us ajunteu feu focs artificials!
Si haguéssim de triar només una frase de tot el que es va dir, ens quedem aquesta: “La costura 
és només l’excusa per vincular-nos!”

Klem Reciclatge Grup de dones artesanes de Roquetes que estan iniciant un pro-
jecte d’autoocupació personalitzant roba reciclada. Estan acompanyades per l’associació Som 
del Barri que ofereix assessorament a projectes de l’Economia Social i Solidària.

Espai de dones de Trinitat Vella Grup de dones de Trinitat Vella 
que es formen en costura tot fent acció formativa i que ofereixen productes per a la seva ven-
da. Mediadores culturals amb vincles amb la comunitat de dones pakistanesa i marroquí. 

Presentació de grups de costura
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Teixint Vincles Grup de dones arpilleres de Sagrada Família. L’arpillera és una 
tècnica que va néixer a Chile per canalitzar i sanar a través de l’art, creacions amb teles, les ex-
periències vitals difícils i doloroses. I també, convertir-les en alegries i en l’alegria de compartir!

Centre Sant Martí Grup de dones i homes de Sant Martí que es formen en cos-
tura tot fent acció formativa, ofereixen productes per a la seva venda i comencen a agafar petits 
encàrrecs de confecció.

Assemblea de Cooperació Catalana per la Pau ONG 
que actualment està acompanyant unes quantes cooperatives tèxtils de dones del Marroc. Estan 
muntant una trobada amb les dones que lideren els projectes al Marroc a Barcelona de cara a 
l’octubre. 

Mujeres Pa’lante Grup de dones amb llarga trajectòria en el suport del dret de 
les dones migrades. Fa dos anys que s’han constituït en cooperativa de treball d’iniciativa social i 
han començat una acció formativa en costura.

Grup de Costura Més amb Menys Acció formativa en costura que 
neix d’un altre projecte, un grup de trobada de costura com a eina per a l’ajuda mútua. Organitzen 
la Fashion Week, una desfilada de moda un cop l’any a Roquetes. 

Diom Coop Cooperativa de treball d’iniciativa social tèxtil ubicada al barri de Sant Pau. 
Volen donar resposta a la inclusió social de les persones immigrants en situació de vulnerabilitat. 
Acaben de llençar la seva primera temporada de roba. Sovint busquen grups que facin confecció. 

Espai Coneix. Comissió de dones de Bon Pastor Medi-
adores gitanes naturals del barri  generant vincles per la inclusió social. Donen la benvinguda al 
grup de costura amb purpurina perquè quedi clar que, si entres, acabaràs brillant per molt baixa 
d’ànims que entris ;)

Grups de Costura del Centre Cívic del Besòs Al Centre 
Cívic del Besòs hi ha grups de classes reglades. I les classes de la Lina, de Síria, que acaba de co-
mençar com a professora voluntària amb un grup propi al qual hi sou convidades.

Upcycling Barcelona Associació que impulsa el corrent de moda basada en 
la reutilització, anomenat Upcycling. Organitzen tallers i cursos per ensenyar a reciclar. Formen 
part de l’Associació de Comerciants Eix Fort Pienc.
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Fem un petit descans i esmorzem per agafar forces i en grups petits ens fem les següents pre-
guntes: 
• Què somies per al teu grup de costura d’aquí a 3 anys?
• Què t’aporta la costura en grup? I d’on et ve el gust per la costura?
• Què necessitem perquè el somni es faci realitat? I què pots aportar tu?

Aquí teniu les reflexions que es van coure als sis grups! Cada grup va treballar les mateixes pre-
guntes de la forma que va decidir. Per ser fidels al que es va treballar a cada grup us deixem les 
transcripcions tal com les van expressar. 

Reflexions col·lectives

Asociación La Quinta Pata Associació cultural del barri de gràcia que fan 
moltes coses sobre l’eix dels estereotips de la migració. I com no, la costura n’és part fonamen-
tal. 

Teixint Lletres i Cuinant Lletres Acompanyament al Reagrupa-
ment Familiar: Grups de treball amb dones reagrupades als barris de Besòs, Trinitat i Sants. Tren-
quen pors a les noves llengües i fan ponts cap a la participació.

Projecte FIL Fundació Pare Manel Acompanyament a la formació 
en costura i la inserció sociolaboral en el sector tèxtil per a joves del Verdum i Roquetes. Poden 
oferir petits encàrrecs de confecció!

• Què somies per al teu grup de costura d’aquí a 
3 anys? Continuïtat. Ganes de treballar. Créixer 
i sumar socis. Poder vendre. Llibertat i lliber-
tats. Lloc de feina. Aprendre personalment.

• Què t’aporta la costura en grup? I d’on et ve 
el gust per la costura? Casa. Fàbrica. Ofici. Fa-
mília. Crisi. Aprendre. Quant hi podem dedicar?

• Què necessitem perquè el somni es faci rea-
litat? I què pots aportar tu? Formació. Espais 
per trobar-nos. Aprendre a treballar en grup. 
Col·laboració. Hores per dedicar-hi. Manteni-
ment de les màquines. Material. Autogestió. 
Més visibilitat i més artesanes. 

grup 1
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grup 2 
• Què somies per al teu grup de costura d’aquí a 3 anys? 

1. Que serveixi per créixer individualment, per 
veure el futur de forma diferent. 

2. Crear una única empresa per ajudar-nos, per 
treballar.

3. Que el taller segueixi i el triomf de les dones. 
Aprendre molt i poder col·laborar. 

4. Dones amb diferents dificultats que van co-
mençar el taller, que puguin seguir i el taller 
funcioni bé. 

5. Crear una cooperativa, empresa social i do-
nar-hi suport des de les professionals dels bar-
ris. 

1. Aprendre més sobre la costura, formació, 
publicitat, espai, relacions, motivacions.
 
2. Necessitat d’esforç, companyonia, bon ambi-
ent en grup, força.

3. Posar-se fites, transmetre seguretat.

4. Esforç des de les persones acompanyants.
 
5. Aportacions: Coneixements però també 
aprenc de les altres, sempre aprenc noves co-
ses, motivació, col·laboració, generar unió, su-
port mutu, ajudar a superar obstacles, parlar, 
lluitar.

6. Formar també en seguretat, vincles...apode-
rar-nos, compartir savieses diverses. Necessi-
tem tenir força i empoderar-nos. 

6. Ser conscients del treball en equip. 

7. Com a consell de dones volem espais de re-
lació, empoderament, incorporar la perspecti-
va de gènere a tots els tallers, més eines, més 
recursos, més espais relacionals (xarxa, sumar 
entre entitats, intercanvis). 

8. Treball comunitari, que és molt femení i do-
nar visibilitat a les dones que estan fent xarxa 
però no en espais més decisoris. 

9. Donar valor a les dones com a persones 
constants i sustentadores de la família (som 
les més capaces i les menys capacitades). 

10. Fer visible el potencial de les dones. 

• Què necessitem perquè el somni es faci realitat? I què pots aportar tu? 

7. Reforç col·lectiu, fer xarxa. 

8. La trobada d’avui com a bona idea perquè així 
fem xarxa entre projectes i tallers: Compartir 
experiències.

9. Jo puc aportar (no cosir) però sí ajudar, 
acompanyar, aportar alegria, donar o ensenyar 
eines i recursos. 

10. Necessitat de recursos per part de l’admi-
nistració, com nous espais, màquines...

11. Fer xarxa, intercooperació, conèixer altres 
projectes ens permet sentir-nos menys soles 
a l’inici. 
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grup 3
• Què necessitem perquè el somni es faci realitat?

1. Temps i paciència

2. Suport en comptabilitat i gestió dels projec-
tes; amb formacions adaptades als grups de 
persones que ho necessitin (per exemple, en els 
casos de baix nivell d’estudis). 

3. Falta de recursos econòmics. Són les matei-
xes dones qui moltes vegades porten els ma-
terials. 

4. Suport de les administracions. 

5. Subvencions que facilitin la trajectòria del 
projecte. 

6. Una persona fixa, treballadora, que doni su-
port a conservar i a la continuïtat del projecte, 
que faciliti l’intercanvi de coneixements entre 
les participants. 

7. Recursos per donar a conèixer el projecte.

8. Un espai propi del projecte. 

9. Acompanyaments a les persones que més 
ho necessiten. 

10. Compartir amb altres grups de cosidores 
enforteix les accions que estem fent.  

11. Assessorament individualitzat a cada cas 
concret: casos de venda, casos de “grups de 
dones”...

12. Formacions per com fer que les dones s’au-
toocupin a través d’aquests projectes. 

13. Intercanvis de coneixements i experiències 
entre projectes aporten molta motivació. 

14. Donar visibilitat a les dones. 

15. Facilitats per a l’autogestió del projecte i de 
les persones costureres. Afavorir l’autoocupa-
ció.

• Què t’aporta la costura en grup?

1• “És com un espai de teràpia”

2• Millorar la creativitat

3• “Fer real el teu imaginari”

4• No és el resultat final de la costura, sinó els 
vincles i les relacions que es generen. 

•5 Espai de convivència

6• Autocures conjuntes

7• Grup amb diversitat: trencar prejudicis i es-
tigma

8• Espai d’intercanvi emocional, escolta, empa-
tia... Lloc on donar i rebre

9• Donar veu a les “invisibles”

10• Empoderament de les dones. 

11• Teixir xarxa
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grup 5

• Què somies per al teu grup de costura d’aquí a 3 anys?

• I jo què puc aportar?

1. Participar conjuntament a fer real el somni 
futur

2. Suport mutu entre projectes

3. Generar més contacte entre projectes

4. Aportar la creativitat i la imaginació per cre-
ar idees noves

5. Experiència de l’espai d’una mateixa potent a 
escala relacional

6 Reivindicar que no es pot entrar dins les ma-
teixes competències de projectes que no són 
ESS. 

1. Consolidar una marca

2. Suport en comptabilitat i gestió dels projec-
tes; amb formacions adaptades als grups de 
persones que ho necessitin (per exemple, en els 
casos de baix nivell d’estudis). 

3. Que hi hagi un reconeixement per promoure 
l’economia social i solidària. 

4. Consolidar-nos com a grups d’auto-cures

5. Estendre el que passa al grup a fora del barri

7. Fer una 2a trobada i compartir experiències 
entre les mateixes tipologies de projectes: ca-
sos de venda, casos de “grups de dones”.... 
 
8. Fer un mercat que puguem participar totes: 
dedicar temps, productes, difusió...
- Es necessita facilitats per poder fer aquest 
mercat.
- No exigir estar tot el dia, o papers d’autò-
noms, pagar massa...
- No barreges entre exposicions i venda...
- Espais conjunts on poder vendre. 

9. Reivindicar un altre sistema per facilitar les 
mateixes marques i la seva venda com a Econo-
mia Social i Solidària. 

• Què somies per al teu grup de costura d’aquí a 3 anys?
• Què t’aporta la costura en grup? I d’on et ve el gust per la costura?
• Què necessitem perquè el somni es faci realitat? I què pots aportar tu?

Upcycling Barcelona – en uns anys els agradarien que els encarreguessin moltes coses i puguin 
cosir molt, sense que la gent sigui conscient de la importància de reciclar és impossible subsistir. 
Necessiten que la gent siguin conscients que és important reciclar, que la gent sigui conscient del 
que està passant en l’àmbit ambiental en el planeta. I contribuir a un món millor. 
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Grup de dones cosidores de Trinitat Vella – els agradaria que algunes dones construïssin una as-
sociació o cooperativa per tal que es puguin guanyar la vida, l’economia és poder, és important 
que les dones siguin autònomes econòmicament. Per això necessiten assessorament i intercanvi 
amb altres experiències, com la primera trobada feta. Creu que hi ha possibilitat ara de teixir 
energies entre els diferents grups de dones cosidores. Des de les tècniques poden aportar la fei-
na perquè les dones creguin en elles, valorar-les, que puguin interactuar amb altra gent. 

Mujeres Pa ‘lante – els agradaria que les dones en un futur treballessin d’això, de la costura, que 
trobin una sortida laboral. Consideren que no es valora la mà d’obra. Somien amb què la societat 
sigui més conscient del valor de la mà d’obra, d’allò fet a mà, amb cura. Per això necessiten que 
l’administració valori el que està fet artesanalment, que sensibilitzi i es pagui el preu que val allò 
fet a mà. Revaloriar el treball de la cosidora. Es comenta que la gent associa allò social amb alguna 
cosa que ha de ser econòmicament barata, i no són conscients que ensenyar a gent que no en sap 
requereix un temps i un esforç. 

Es comenta que és important el fet de treballar amb els infants, per sensibilitzar  sobre la impor-
tància de reciclar. 

Arpilleres, teixint vincles  – els agradaria expandir-se a altres barris, que sigui un grup creatiu, un 
espai on cada cop hi hagi més gent, que es perdi por a l’agulla, que es facin coses amb amor i que 
siguin reivindicatives. S’anomenen també les arpilleres de Congrés Indians, Poble nou, Fort Pienc. 
Es comenta que hi ha altres països que tenen més l’hàbit de reciclar, que cal seguir sensibilitzant a 
la població i com s’ha dit passa per l’educació. 

Projecte cuinetes  – es diu que a més de fer menjar per persones que ho necessiten, també volen 
generar un espai que mentre unes persones cuidin la resta facin coses, i la costura podria ser una 
activitat. Des del projecte cuinetes, els falta més difusió del projecte i que aquesta arribi correcta-
ment. Es dóna com a idea que els comerços que donen menjar, poden ser agents que difonguin el 
projecte. 

grup 6
• Què somies per al teu grup de costura d’aquí a 3 anys?

Bon pastor tenen 1 objectiu molt concret, que a les naus industrials buides es muntin tallers de 
formació i inserció laboral de costura i una posterior xarxa de treball a les mateixes naus, amb 
guarderia, a través de la captació d’empresaris que vulguin invertir. Des de la comissió de do-
nes s’ha aconseguit recentment classes formatives gratuïtes de català i informàtica. El grup de 
dones porten endavant més iniciatives, totes per al barri (volen fer un retorn a la societat). 

Els infants s’integren també en les demandes. Un dels seus objectius és incidir en la forma de 
vida de les gitanes a través de l’activisme i la seva visibilització, i aconseguir un major apode-
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rament de les dones gitanes. Que surtin de casa i creguin en les seves pròpies possibilitats, a 
través de la formació i el treball. Fomentar una major integració. Un altre objectiu és treballar 
contra el masclisme. 

IDEA APORTADA: tallers dirigits a homes, de costura, de cuina...

Roquetes tenen un pla comunitari, però falta un espai comunitari. Tenen molts projectes a més 
del de costura, una cuina comunitària per exemple (cuinen al casal infantil, però és massa me-
nut). Dificultats que tenen: no aconsegueixen subvencions per a pagar a la dinamitzadora, falta 
d’espai. Es coordinen amb Barcelona activa. 

Besòs fa poc que han començat i els falta acordar els objectius del grup. La dinamitzadora vol 
dins del currículum de formació, involucrar la costura, formant en comunicació, habilitats lin-
güístiques, materials i vocabulari relacionat amb la costura. Un altre objectiu és estabilitzar el 
grup, i el següent pas serà buscar l’eixida laboral. 

IDEA: intercanvi de correus entre la gent de la trobada per a poder contactar, per a intercanviar 
materials, ajudar a promocionar-se mútuament, o poder fer noves Trobades. Es preparen els 
fulls en blanc i es transmet la idea a la resta de la gent, per a qui vulgui, anoti el seu nom, cor-
reu i entitat a l’acabament de l’activitat. 

Arpilleres donar-se a conèixer, l’objectiu ara mateix és la continuïtat. Molt bon ambient, multi-
cultural, gratuït. Però els falten recursos econòmics.

IDEA: Fer mostres de les peces confeccionades ajudaria molt a donar visibilitat als tallers i con-
tribuiria a la seva continuïtat. 

Idea per a aconseguir materials: utilitzar els sobrants de teles de les empreses tèxtils. Idea per 
a evitar desigualtats dins dels grups: prohibir que els participants porten teles comprades per a 
elles individualment, utilitzar sempre teles reciclades, 

INTERCANVI FET! Les de Roquetes ofereixen donar-los una màquina de cosir al grup de Besòs. 
Acorden que aniran a per ella.

DEMANDA: Que l’ajuntament faciliti l’espai i els grups de costura aconsegueixen les màquines i 
s’autogestionen. 


