
Miralls convexos

La feina dels gerents de les coope-
ratives és potser la més descone-
guda pel públic: quina feina fan?,
quins tipus de gestors ens trobam
a les diferents cooperatives d’en-
senyament?...

Joan Core, Mata de Jonc. Jo som un
gerent extern (no cooperativista) i, a
més, no som docent. Vénc directa-
ment del món empresarial. La meva
feina se centra a ser el gestor de l’em-
presa i no toc gens la part pedagògica,
tot i que estic en contacte necessària-
ment amb l’equip directiu i el consell
rector de l’escola.

Dolors Talens, Es Liceu. Jo tampoc no
en som sòcia. La figura del gerent a la
cooperativa on faig feina té unes fun-
cions clares: portar la gestió econò-
mica de l’empresa i també dels serveis
complementaris que no formen part
dels temes pedagògics del centre
(menjador, activitats extraescolars,
etc.). Malgrat això, hi ha assumptes
que queden en un espai comú: jo faig
gestió empresarial, però molt impli-
cada amb l’equip directiu, perquè hi
ha molts d’assumptes els límits dels
quals no estan gaire clars. Serien
també temes de manteniment.

Tomeu Llabrés, CIDE. Jo també som
relativament nou en el càrrec. Fa dos

anys que en som gerent. Però sovint
ens tenen com a «chico para todo».
Som executor de les directrius que
em marca el consell rector. Això
suposa el contacte amb proveïdors,
demanar pressupostos, presentar-los
al consell rector, comunicar les deci-
sions que prenen. Però com diu na
Dolors, s’hi afegeixen moltes altres
tasques, com la coordinació del pave-
lló, el control dels horaris de la cafete-
ria i del conserge, la neteja del pave-
lló; a més he d’estar localitzable el cap
de setmana per si hi ha cap problema
que cal resoldre amb urgència. Potser
som un gerent un poc sui generis: una
empresa que fos diferent de les nos-
tres no tindria un gerent que fes les
funcions que assumim nosaltres, que
ens són incloses dins les tasques de
gerència. 

Lourdes Payeras, Son Verí Nou.
Nosaltres fins fa dos anys no teníem
un gerent professional. Aleshores
contractàrem una persona externa
amb l’inconvenient que no podia
dedicar les 24 hores a la nostra escola
perquè duia altres empreses. És aquí
on entr jo: em feren l’enllaç intern. Jo
ja feia tasques d’administració i era la
persona encarregada de complemen-
tar la feina d’aquest conseller extern.
Supòs que, pel fet de no tenir un

horari de classes, de tenir una disposi-
ció a la feina més flexible, si et descui-
des tot ho pot arribar a fer el gerent,
excepte, és clar, els temes relacionats
directament amb la pedagogia. Això
té una part positiva: aquesta «dispo-
sició nostra» ajuda que els mestres
puguin centrar-se en la seva feina a
l’aula. Jo no em dedic a la docència.
Faig la feina de gerent, i aquest gestor
extern, en certa manera, la supervisa.
Hem considerat que és l’única mane-
ra d’aconseguir que els mestres facin
de mestres i no hagin d’assumir altres
tasques. I n’estam contents, dels resul-
tats. Sobretot perquè hem vist per
pròpia experiència que la disgregació
no és operativa.

Joan Core, Mata de Jonc. A part,
també serveix per professionalitzar la
figura del gerent.

Enric Pozo, Gorg Blau. Nosaltres, en
els darrers vuit anys, hem pensat en la
necessitat d’una figura com la del
gerent, però de moment no hem tro-
bat la manera de desenvolupar-la per
manca d’assignació econòmica. Fa sis
o set anys vàrem renovar el consell
rector: l’ampliàrem a set socis i férem
un repartiment de carteres. 
El president, que en aquest cas som
jo, coordina totes les carteres, que
vénen a ser tots els temes importants
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que hi ha a la cooperativa: llibres,
material escolar, compres, vendes,
administració, temes de secretaria,
manteniment, etc. Exercesc una
mena de gerència col·legiada i m’en-
carreg de coordinar-la. Llavors, a par-
tir de la línia que marquen l’assem-
blea i el consell rector, m'encarreg de
contactar amb els agents externs
necessaris per al funcionament de la
cooperativa. Tenim unes hores per
dedicar-nos a fer les tasques assigna-
des.

Joana Fuster, Aula Balear. A Aula
Balear ens passa com a Gorg Blau.
Tenim un consell rector format per
set persones, totes mestres, que hi
dediquen hores fora de la seva jorna-
da laboral. La meva figura vindria a
ser la d’una presidenta gerent. Però
ens agradaria professionalitzar els
gerents i dignificar aquesta feina. Si
no ho feim, és purament per una
qüestió econòmica, i perquè també
necessita el consens de tota l’assem-
blea. El que sí que tenim són tres
assessors externs per als temes jurí-
dics, fiscals, comptables i laborals.
Això ens dóna una certa
tranquil·litat, sobretot a l’hora de
prendre les decisions quant a la ges-

tió. La meva figura seria també servir
de pont entre aquests assessors i el
consell rector, i dur el maneig d’a-
questa roda empresarial de la coope-
rativa i prendre decisions. És difícil,
però també important: ajuda a cons-
cienciar la gent del fet que tots som
socis, que som docents però que a la
vegada gestionam una empresa.
Segur que en un futur acabarem
tenint la figura d’un gerent. En el
consell rector tenim les tasques divi-
dides: uns s’encarreguen del manteni-
ment, d’altres de la gestió de la cuina i
el menjador, etc. Els socis ja saben a
qui han d’acudir quan hi ha un pro-
blema per resoldre.

Dolors Talens, Es Liceu. Supòs que tu
deus tenir un horari per fer tot això...

Joana Fuster, Aula Balear. Tenc flexi-
bilitat per poder gaudir de sis hores
designades.

Dolors Talens, Es Liceu. Fas sis hores
per fer aquesta feina de gestió?

Enric Pozo, Gorg Blau. Jo les faig
també...

Joana Fuster, Aula Balear. Sí, així
hauria de ser, però el meu horari

comença realment a les vuit del matí
i acaba a les vuit de l’horabaixa. 

Dolors Talens, Es Liceu. És una despe-
sa que no paga la cooperativa però sí
que hi és, perquè les teves hores de
dedicació valen doblers. La coopera-
tiva les gasta, però tu (voluntària-
ment entenc) no les cobres. Llavors
has dit que voleu incorporar la figura
del gerent i fer entendre als socis que
ser membre d’una cooperativa és
quelcom més que ser docent. Però no
has tingut en compte que hi ha socis,
supòs, que no són docents. I el gerent
també n’és soci, i també fa gestió
empresarial. Aleshores...

Joana Fuster, Aula Balear. Respecte a
aquest tema, valoram més que la figu-
ra del gerent no sigui soci de la coo-
perativa. No vol dir que en un altre
moment l’assemblea es manifesti amb
una idea contrària.

Tomeu Llabrés, CIDE. Nosaltres tin-
guérem fa un parell d’anys un consell
rector molt semblant al vostre. La
presidència tenia funcions de gerèn-
cia i també tenia unes àrees encoma-
nades. Fins que va arribar un moment
en què vàrem creure que no era con-
venient. Quant a la presa de decisions
que abans comentaves, jo com a
gerent no en prenc, de decisions. Jo
gestion. És el consell rector qui les
pren. Davant unes reformes, per
exemple, jo puc gestionar pressu-
posts, comparar preus, etc., però qui
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Té molts d’anys de vol com a docent i, des del setembre de 2008,
Tomeu Llabrés Mayrata (1952) ha canviat l'aula per la gerència de la
cooperativa CIDE. Aquest tècnic especialista administratiu dedica el
seu temps lliure a la música i el cant coral. A més, si el temps
acompanya, gaudeix de l’agricultura i de l’excursionisme.

Lourdes Payeras Nicolau (1972) fa dos anys que és gerent de la
cooperativa Son Verí Nou. Estudià fins al COU. Confessa que és
aficionada al pàdel, la lectura i les bones converses amb els amics.

Vuit anys de gerència són els que ha fet fins ara Joana M. Fuster
Rullán (1973) a COBADEC, S. Coop. (Aula Balear). Llicenciada en
Psicopedagogia, també és mestra de ciències. Té passió per la natura,
sobretot la muntanya i la mar, fer bons amics i viatjar arreu del món
per conèixer altres cultures i històries de vides humanes.

Viatgera incansable, des de fa nou anys Núria Mora Sáiz (1974)
combina com pot aquest plaer amb la feina de gerent de la cooperativa
Es Lledoner, (escola Sant Alfons) de Felanitx. Té estudis
d’administració i direcció d’empreses, especialista en comptabilitat i
finances.

…supòs que, pel fet
de no tenir un
horari de classes,
de tenir una
disposició a la
feina més flexible,
si et descuides tot
ho pot arribar a fer
el gerent…



decideix quin mestre d’obres farà
aquesta reforma és el consell rector.
Jo negociaré els assumptes que tenen
relació amb la part econòmica. És la
diferència. Entenc que té avantatges:
si qui ha de prendre la decisió és qui
negocia, hi ha el perill que es faci el
que vol una persona.

Dolors Talens, Es Liceu. Se suposa
que així com tu ho fas és una tasca
molt més objectiva. 

Tomeu Llabrés, CIDE. De totes
maneres, he de dir que quan varen
plantejar la meva figura dins la coo-
perativa hi havia veus que demanaven
que fos un gerent extern, no soci,
pensant que tindria més autoritat.
Ara, el que crec és que si hagués estat
una persona de fora del CIDE, als
quinze dies hauria fugit. Bastaria que
ell donàs una idea sobre gestió econò-
mica i el consell rector en proposàs
una altra. L’hauria d’acceptar (com
faig jo, és clar), i això és mal d’enten-
dre. És necessari conèixer un poc la
filosofia de l’empresa i pensar que allò
que tu proposes, malgrat que econò-
micament sigui encertat, potser no
ho és pedagògicament. S’ha de tenir
en compte la línia pedagògica que
marca la direcció, que ben bé pot
divergir de la gestió econòmica. 

La discussió sobre la conveniència
o no de tenir un gerent soci o no

soci comença a agafar forma. Na
Núria, d’Es Lledoner, encara no
s’ha presentat. 

Núria Mora, Es Lledoner. El nostre
cas és un poc diferent. Jo pertany
només a la part administrativa, no
som mestra, però sí que som sòcia i
membre del consell rector. A més, em
dedic a fer les nòmines, duc la comp-
tabilitat, etc. Les nostres decisions les
pren aquest consell rector. Consider
que el gestor ha de conèixer molt bé
l’escola. Quan vaig començar, jo venia
d’una empresa molt diferent. Vuit
anys després encara hi ha coses que et
fugen o et passen per alt. Pot haver-hi
assumptes que a mi em semblen
incongruents, però que no ho són: la
part pedagògica no té res a veure amb
la gestió econòmica, i en una escola
van molt lligats aquests conceptes.
Quant al tema de si el gerent ha de ser
soci, confés que de tot d’una jo pensa-
va que no perquè tenia la impressió
que des de fora podria tenir un punt
de vista més objectiu. A hores d’ara,
he notat que la gent confia més en el
que faig perquè estic en el mateix lloc
que ells, igualment implicada. 

Dolors Talens, Es Liceu. A Es Liceu,
quant al tema de soci o no soci, tenen
les dues experiències. La primera
gerent va exercir el càrrec durant
dotze anys (ara n’és la presidenta). Jo

som la tercera gerent contractada i la
segona no sòcia. Pens que tot és molt
relatiu i que depèn molt de la perso-
na, del fet que tingui molt clar quin
és el seu espai de feina, tant si és soci
com si no ho és. 

Núria Mora, Es Lledoner. Tu ho veus
així perquè tens molta d’experiència
prèvia en el món de les cooperatives i
això t’atorga una visió diferent. Però
no sempre és així.

Dolors Talens, Es Liceu. Som pedago-
ga. Potser el meu vincle amb l’ense -
nyament és molt més professional
que en el cas d’altres...

Tomeu Llabrés, CIDE. És clar! És
molt diferent si es tracta d’un gerent
que ve d’un món totalment distint,
de l’administració...

Joan Core, Mata de Jonc. Jo vénc del
món de la construcció, per exemple. I
abans he fet feina en companyies
aèries. He auditat moltes d’empreses.
M’és igual treballar en una empresa
que faci sobrassades, que faci sabates
o que es dediqui a l’ensenyament. Tot
són empreses. Ho veig des d’aquest
punt de vista. Ara bé, és cert que t’has
de ficar un poc en la mentalitat de
l’escola.

Algú entra i deixa sobre la taula
una safata plena de cafès, infu-
sions i suquets de fruites. Inter -
romp la pregunta sobre si està ben
pagat un gerent. La resposta és
unànime: No rotund. Hi ha gerents
que ni tan sols estan remunerats,
sembla.

Enric Pozo, Gorg Blau. Això mai. Hi
ha el sentiment de cooperativista per
damunt però...

Dolors Talens, Es Liceu. No cobram
com si fóssim gerents d’una altra
empresa qualsevol. 

Joan Core, Mata de Jonc. Una empre-
sa privada mercantil tradicional paga
molt més. Tot i que quedi clar que jo
no me’n queix. 

Dolors Talens, Es Liceu. De totes
maneres, a l’empresa cooperativa tens
altres satisfaccions. Per exemple, el
tema d’horaris o les vacances. Pens
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El benjamí del grup és el gerent de la cooperativa Mata de Jonc, Joan
Core Ribot (1976). Aquest apassionat de l’esport (li encanta córrer i
anar amb bicicleta) també té debilitat per la lectura i els viatges.
Diplomant en Turisme, fa sis mesos que treballa com a gerent a
l’escola.

Allà on va li agrada dir d’on ve. I és que ser de Maria de la Salut és per
a ell una gran senya d’identitat. Enric Pozo Mas (1956), mestre de
Ciències Socials, és el president gerent de la cooperativa Gorg Blau
(escola Sant Felip Neri) i el president de la sectorial d’ensenyament de
la UCTAIB. Fer la partideta de terceti al cafè del seu poble i la xerrada
dels caps de setmanes amb els amics de sempre són les seves afeccions
predilectes. 

Dolors Talens Aguiló (1960) és pedagoga, però no exerceix. Ha triat
fer feina com a gerent de la cooperativa Es Liceu i ja fa quatre anys
que hi treballa. Li agrada no fer res durant el seu temps lliure,
embrutar-se les mans a la cuina i regalar-se alguna passejada si el temps
acompanya. 
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que es compensa. Encara no m’acos-
tum a tenir tantes vacances!

Núria Mora, Es Lledoner (nega amb
el cap). A la nostra escola no hi ha
manera! He de fer nòmines i han de
sortir puntualment. No puc disposar
de les mateixes vacances que tothom,
malgrat que després les pugui orga-
nitzar a la meva manera, això sí.

Joana Fuster, Aula Balear. En el meu
cas jo no cobr per fer de gerent. I si
em demanau a veure si la gent reco-
neix la feina o la considera com a
inherent al càrrec, és clar que no fas la
feina perquè et sigui reconeguda.
Quan acabes una etapa (serà el meu
cas d’aquí a no res quan deixi la presi-
dència) i mires cap enrere, t’adones
de tot allò que ha canviat i millorat, i
la projecció de tot allò que està a punt
de crear-se et dóna molta de satisfac-
ció. Em qued amb això.

Dolors Talens, Es Liceu. Però la pre-
gunta és si tens substitut a l’escola que
sigui capaç de fer el mateix que fas tu
o que estigui disposat a fer-ho?

Joana Fuster, Aula Balear. El relleu és
difícil. Però crec que sí i desitj que
així sigui. Ningú no és imprescindi-
ble. Si jo em retir, és per poder agafar
aire, per descansar, però jo no me’n
vaig de l’escola. Seguiré fent feina. I sé
que hi ha una sèrie de necessitats,

d’implicacions, a les quals jo no
podré fer els ulls grossos.

Dolors Talens, Es Liceu. Però insis-
tesc, la persona que et supleixi, estarà
disposada a fer el mateix que tu sense
cobrar? 

Joana Fuster, Aula Balear. No ho sé.
Potser la passa següent haurà de ser
contractar la figura d’un gerent.

Dolors Talens, Es Liceu. Jo som de l’o-
pinió que totes les feines s’han de
cobrar. 

Enric Pozo, Gorg Blau. Nosal-
tres fa set anys que vàrem fer el
canvi. El càrrec de president té
unes dietes. El president ante-
rior no cobrava res; ara bé, tam-
poc ningú no l’obligava a res. Si
hi havia algun problema no
resolt, tampoc no se li podien
atribuir les responsabilitats per
allò del «massa fa ja sense
cobrar res de res». Aquests
precedents creen problemes a
l’hora de la continuïtat. 

Joana Fuster, Aula Balear. Tan-
mateix, els meus companys
hauran de fer l’aposta per aug-
mentar el personal del departa-
ment d’administració. Als tèc-
nics, al cap i a la fi, són als qui
demanam consell. És un error
quan es fan retallades que sigui

el primer departament que en rep les
conseqüències. 

Dolors Talens, Es Liceu. Voldria fer
una pregunta: una escola pot funcio-
nar sense director?

Tomeu Llabrés, CIDE.No.

Dolors Talens, Es Liceu.Una empresa
pot funcionar sense gerent? Tampoc.
Doncs no entenc per què es qüestio-
na dins la cooperativa d’ensenyament
la figura del gerent i no la de la direc-
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ció, per exemple. Igualment cabdals.
Paral·lelament, no es qüestiona la
figura del director davant una escola
de 800 alumnes. Per què les coopera-
tives no pensam que també feim feina
en una empresa i que necessitam una
estructura empresarial perquè fun-
cioni? I per què el consell rector o els
treballadors han de fer la gestió
empresarial si pot haver-hi un gerent
encarregat?

Núria Mora. Es Lledoner. Però és que

si no hi ha doblers toca retallar.
Quanta gent teniu vosaltres a admi-
nistració?

Dolors Talens, Es Liceu. Tres perso-
nes.

Núria Mora. Es Lledoner. Nosaltres
tenim una secretària i jo.

Dolors Talens, Es Liceu. Però tot és
molt relatiu i molt discutible. Vosal-
tres sou una cooperativa de la matei-
xa dimensió que la nostra, més o
menys...

Núria Mora. Es Lledoner. Tenim 700
alumnes, una administrativa, la secre-
tària de centre i hi hem d’afegir els
tres edificis que usam per impartir les
classes. A mi també em toca fer de
secretària: obrir porta, atendre el
telèfon, fer fotocòpies... Faria falta
una altra persona, però és que no hi
ha doblers.

Davant la precarietat econòmica,
resulta molt difícil gestionar una
cooperativa sense posar-hi molta
d’imaginació...

Enric Pozo, Gorg Blau. Hi ha un
exemple molt clar: en una cooperati-
va com la nostra els socis han de fer
guàrdia de menjador cada dia. Ens és
impossible posar monitors. Això és
una despesa; és evident que la coope-
rativa no ho paga, però és gent que
voluntàriament o obligatòriament ha

de fer una feina que té un cost. 

Núria Mora, Es Lledoner. És una des-
pesa econòmica però no remunerada.
Des de les cooperatives podem fer
una previsió, però sempre hem de
tenir una espècie de pla B.

Dolors Talens, Es Liceu. El que és clar
és que els doblers que ens arriben de
la Conselleria no són suficients i has
de cercar altres vies de finançament

Enric Pozo, Gorg Blau. O comptar
amb l’esforç dels cooperativistes. I si
tornam al tema de si bastaria un aug-
ment del trenta per cent també s’ha
de fer una altra reflexió: aquest trenta
per cent potser ajudaria a equiparar
entrades i sortides, però hem de tenir
en compte que hi ha personal que no
cobra tot el que hauria de cobrar ara
mateix (parl, per exemple, del perso-
nal d’administració). Potser hauríem

d’arribar a un quaranta per cent.

Núria Mora, Es Lledoner. Jo crec que
si els governs es plantejassin una bona
gestió dels centres públics els sobra-
rien doblers i es podrien repartir més
equitativament. Es tuden molts de
doblers a les escoles públiques que
llavors ens retallen a les concertades.
Si parles amb gent que fa feina al sec-
tor públic, si és una mica coherent,
també ho veu així.

Tomeu Llabrés, CIDE. Quan es va
posar de moda dotar les aules de pis-
sarres digitals sentia companys meus
que deien que en tenien deu o dotze
de tancades dins un magatzem. Això
seria impensable en una escola coope-
rativa.

Núria Mora, Es Lledoner. El que faria
falta seria un bon gerent a la pública
per evitar la tudada de doblers, tots
en sortiríem beneficiats. 

Lourdes Payeras, Son Verí Nou.
Nosaltres no som concertats, però
tinc la mateixa opinió que tu: una
millor gestió de l’escola pública per-
metria a les concertades millorar els
seus ingressos i el seu nivell de quali-
tat quant a la gestió. I evitar així el
sobreesforç. Parlant d’això, crec que
han trobat el filó amb les cooperati-
ves. A una cooperativa li poden plà -
nyer tot el que vulguin perquè saben
que els socis ho substituiran amb



esforç, enginy, amb qualsevol altre
recurs, perquè són conscients que s’hi
juguen el lloc de feina. 

Dolors Talens, Es Liceu. És cert que
han trobat la panacea amb les coope-
ratives, però també per un altre tema:
els sortim barates i feim gestió de ser-
vei privat però amb un pensament de
servei públic, amb un plantejament
d’una escola oberta, aconfessional,
etc.

Enric Pozo, Gorg Blau. Podem, per
exemple, fixar-nos en la implantació
dels ordinadors dins l’aula. Hi ha cen-
tres concertats que, com que no
tenen doblers per posar la infraes-
tructura en marxa, han decidit guar-
dar-los o usar-los només els profes-

sors. La diferència amb les cooperati-
ves és que hem cercat com finançar-
los, o hem cercat un projecte conjunt
o hem posat doblers de les nostres
cooperatives. Nosaltres tenim uns
reptes molt alts, no ens conformam. I
això fa que les despeses de funciona-
ment i tot allò que pugui generar la
cooperativa es reverteixi automàtica-
ment. T’entra un duro i ja saps on ha
d’anar. 

No hi ha doblers i les retallades
pressupostàries de les institucions
estan a l’ordre del dia, però doten
les aules de la darrera tecnologia.
Incongruència? Mala praxis? Quin
consell es pot donar a qui posa en
pràctica aquest sistema tan dico-
tòmic?

Núria Mora, Es Lledoner. Si decideix
«donar», també hi ha d’haver una
preocupació de «controlar». Tenc la
sensació que no hi ha control del que
es fa. En els despatxos es planifiquen
projectes que damunt paper són molt
guapos. Però llavors resulta que els
envien a una escola on no tenen ni
preparat el personal, personal que,
d’altra banda, davant la seguretat del
seu lloc de feina no mostra gens d’in-
terès a aprendre allò que ha d’incor-
porar a l’aula (parl en general), ho
tenen guardat. I aquí s’acaba tot.
Milionades guardades dins un arma-
ri. 

Dolors Talens, Es Liceu. Nosaltres no
podem fer això. Segur que a la teva
escola no et pots imaginar que a algú
se li ocorri comprar una pissarra d’a-
questes, per exemple, per tenir-la dins
un armari. Abans de comprar-ne una,
hauràs mirat deu mil pressuposts,
t’hauràs assegurat que realment fa
falta i que algú la usarà.

Núria Mora, Es Lledoner. I una altra
diferència és que a les nostres escoles
serà el mestre qui vendrà a dir-te que
hi ha una idea, un projecte que vol-
dria posar en marxa si ho permet l’e-
conomia de la cooperativa. En canvi,
a la pública tot parteix d’uns despat-
xos.

Tomeu Llabrés, CIDE. Mirem ara els
cursos de cinquè i sisè, els quals han
estat dotats dels portàtils del projecte

Xarxipèlag. Hem obligat el professo-
rat a fer un curs de preparació per
poder fer les classes usant-los. Dubt
molt que tothom ho hagi fet igual...

Lourdes Payeras, Son Verí Nou. Jo
pens que a l’escola pública el planteja-
ment és: ara m’han enviat això, he d’a-
prendre això altre i jo ara no tenc
temps... A l’escola concertada és el
professorat que et demanarà estar al
dia en la mesura de les possibilitats.

Joan Core, Mata de Jonc. I tu creus
que a la pública sabran que tenen
guardades, per exemple, X nombre de
pissarres? Per això tornam enrere
amb allò del gerent: si controla l’es-
toc, pot rendibilitzar també millor
els recursos, optimitzar-los al màxim.

Dolors Talens, Es Liceu. El sector
públic hauria d’aprendre molt del pri-
vat. Jo sempre dic que una cadira en
una escola pública no val el mateix
que la mateixa cadira en una escola
com les nostres. Nosaltres l’hem de
comprar, l’hem de pagar i, si es romp,
n’hem de comprar una altra. El pro-
fessor de l’escola pública entra al web
corresponent i fa la comanda de cinc
cadires, per exemple, i li arriben per
art de màgia de l’Administració. 

Joan Core, Mata de Jonc. Diria que,
abans de comprar-ne una altra, ja has
mirat al magatzem de l’escola, perquè
allà segur que hi ha un munt de
recanvis per intentar salvar-li la vida!

Sovint ens arriben notícies d’inau-
guracions d’escoles o instituts
públics completament dotats a
uns preus de sis o vuit milions
d’euros...

Núria Mora, Es Lledoner. Nosaltres
faríem tres escoles! Qui dubta que
això s’ho haurien de plantejar també
(ja no sé quantes coses duc a la llis-
ta...).

Les cooperatives d’ensenyament
no tenen ajudes ni subvencions
per part de la Conselleria d’Educa-
ció per fer un edifici nou o iniciar
alguna mena de reforma. Han de
recórrer a les aportacions voluntà-
ries dels pares o bé són els socis
treballadors els qui sufraguen les
despeses dels crèdits hipotecaris
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amb els seus sous i fent feines fora
de l’horari laboral. 

Dolors Talens, Es Liceu. Si són escoles
sostingudes amb fons públics, hau-
rien de ser escoles sostingudes amb
fons públics, amb tot el que això sig-
nifica. De vegades pens que si fos així
al cent per cent segurament la nostra
autonomia de gestió i la nostra auto-
nomia econòmica també minvaria. Si
l’Estat finançàs la concertada ben
igual que la pública, probablement hi
hauria més fiscalització. Ara tenc la
sensació que són més permissius per-
què saben que els doblers que ens
ingressen són insuficients. Sospit que,
si ens donassin tots els doblers que
ens «pertoquen», no ens deixarien
gestionar amb tanta autonomia i ens

llevarien independència com a
empresa. 

Tomeu Llabrés. CIDE. Vols dir que si
tu poses el preu del tiquet de menja-
dor a sis, set, vuit euros, el que sigui,
si ells ens pagassin com correspon les
despeses de funcionament, els benefi-
cis de menjador que poguessis tenir
serien fiscalitzats?

Dolors Talens, Es Liceu. L’altre dia
vaig saber d’una escola pública on
cobren un euro i mig menys que
nosaltres. Segur que ens obligarien a
abaixar preus, per exemple. 

Núria Mora, Es Lledoner. Jo crec que
seria igual. Baixaria l’entrada de men-
jador, però hi hauria beneficis en un
altre lloc que podrien revertir en uns
millors preus per als teus «clients».
Quan no hi ha doblers, quina inde-
pendència tens? 

Enric Pozo, Gorg Blau. El menjador
en un centre concertat no forma part
de les despeses de funcionament, ja
que parlam d’això. No hi ha cap par-
tida. El menjador d’una cooperativa
és privat al cent per cent. En el públic
en certa manera també és privat per-
què el du una empresa o una apima.
El que passa és que un percentatge
molt alt d’alumnes poden gaudir de
la beca per a menjador que no tenen
els nostres alumnes, i gairebé els surt
de franc. Les empreses que hi fan
feina són potents, ajusten al màxim
preus i personal, i així l’oferta és molt
baixa. 

Dolors Talens, Es Liceu. Tornam un
poc al mateix: deixen que una empre-
sa externa gestioni els seus menjadors
i que se’n dugui els excedents que hi
pugui haver, que no revertiran a l’es-
cola. Si nosaltres tinguéssim exce-
dents, sí que revertirien a l’escola, sens
dubte. 

Tomeu Llabrés. CIDE. Nosaltres, per
exemple, revertim els guanys en com-
plements de docència que no estan
prevists o són insuficients a les despe-
ses de funcionament: complements a
coordinadors, a direcció, a caps de
departament, etc. 

És difícil equilibrar la despesa eco-
nòmica tenint en compte que no

ha d’estar en detriment de l’oferta
educativa de les escoles cooperati-
ves.

Dolors Talens, Es Liceu. També s’ha
de tenir en compte que el fet que
sigui una cooperativa ja implica que
hi ha més complicitat. Tots els socis
saben que els doblers no ens sobren.
M’adon que hi ha molta d’actitud
col·laboradora. Si un professor ve a
fer una demanda, sempre et demana
parer, et suggereix com es pot fer, ha
mirat preus, està molt segur d’allò
que et proposa... Hi ha molt bona
actitud i una complicitat fantàstica. 

Joana Fuster. Aula Balear. Vinculat
amb això, crec que tenim un poten-
cial molt fort en aquest aspecte i que
ens hem de donar a conèixer precisa-
ment per coses com aquestes. És la
part atractiva de la gerència, una
demostració de treball en grup expor-
table fins i tot a les aules si m’apures. 

Dolors Talens, Es Liceu. I que en
època de crisi també és un model
exportable socialment: la forma de
gestionar els doblers, la forma de
racionalitzar, la manera de treballar
en equip.

Fent una revisió històrica, en èpo-
ques de crisi les cooperatives són
el model empresarial que sobre-
viu.

Joan Core. Mata de Jonc. El coopera-
tivisme va ser un moviment molt
potent fa molt de temps, va pegar una
davallada brutal i ara torna a revisco-
lar i entra a formar part del teixit
empresarial amb molta de força. Pens
que ara mateix és el futur. 

Dolors Talens, Es Liceu. La complici-
tat col·lectiva en moments de dificul-
tat és molt important. En un ajunta-
ment, un vespre qualsevol, els llums
queden encesos. La gent que hi fa
feina sembla que ni els veu. En canvi,
a l’escola, un es retura i els apaga si
veu que no són necessaris. 

Tomeu Llabrés. CIDE. La gent també
té molta de mesura a l’hora de dema-
nar. Per exemple, si dius a un departa-
ment qualsevol que enguany s’ha de
retallar un poc, ho entén i actua en
conseqüència. Es canvia l’expressió de
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«vull això» per la de «podem com-
prar això?». I llavors s’hi afegeix, «si
em dius que no, podem mirar d’arre-
glar el vell; però potser es tornarà a
espatllar perquè...» I moltes d’histò-
ries com aquestes. 

Enric Pozo, Gorg Blau. Tot això és
possible perquè hi ha transparència
en els números i la gestió, i la confian-
ça que ja heu comentat abans. 

Núria Mora, Es Lledoner. D’aquestes
coses, a l’escola pública, no se’n
temen. De fet, sé de centres on el pro-
fessorat ni tan sols es coneix entre si. 

Si un dia no es renovassin els con-
certs educatius, quines alternati-
ves efectives s’haurien de plante-
jar que atorgassin independència i
autonomia als centres?

Tomeu Llabrés. CIDE. Hauríem de
vendre l’edifici i tancar! S’hauria aca-
bat el projecte...

Dolors Talens, Es Liceu. Jo crec que
nosaltres faríem un estudi de com
subsistir amb oferta privada.

Núria Mora, Es Lledoner. En el nos-
tre cas, ben segur que seria inevitable
el tancament. Els pares d’avui en dia,
llevat d’excepcions, valoren poc l’edu-
cació com a sistema.

Dolors Talens, Es Liceu. Tu no creus
que aconseguiríeu que els pares es
posassin al capdavant a manifestar el
seu rebuig, donat el cas? Els pares de
la vostra escola voldrien que es tancàs
l’escola?

Enric Pozo, Gorg Blau. És clar que
no! Però la mobilització no seria de
gaire més que d’un cinquanta per
cent, tot i essent optimistes. Pensem
en un pare que cobra 700 o 800 euros
cada mes, si li dius que ha de pagar
400 euros perquè el seu fill vingui a
l’escola em puc imaginar què faria. 

Dolors Talens, Es Liceu. Tanmateix
seguesc pensant que podríem mobi-
litzar les famílies.

Lourdes Payeras, Son Verí Nou. A la
nostra escola l’any passat ens vàrem
plantar davant les 300 famílies per
explicar-los que necessitàvem la seva
ajuda perquè amb els ingressos que

rebíem era impossible mantenir l’es-
cola oberta. (Recordau que no som
concertats.) La quota mensual que
pagaven era insuficient. La majoria
de famílies entengueren la situació i
ens donaren tot el seu suport i la seva
confiança. Se n’anaren cinquanta
famílies, així mateix, per diferents
motius: perquè no podien pagar
l’augment de quotes, perquè no hi
estaven d’acord, etc. Ara bé, les 250
que hi han quedat s’han convertit en
incondicionals. 

Tomeu Llabrés. CIDE. De totes
maneres, hi ha una diferència: els
pares que han vingut ja sabien des del
primer moment que éreu privats. Jo
no sé si seria tan optimista en el cas
del canvi de gestió concertada a priva-
da quant a la reacció de les famílies. I
tampoc no és el mateix dir a un que ja
paga una quantitat que li augmentes
la quota que a un que no paga res
plantejar-li una quota necessàriament
elevada. 

Lourdes Payeras, Son Verí Nou. És
ben cert que els fonaments del pro-

blema serien distints. Però hi ha mol-
tes de semblances: no ens podem dei-
xar guiar només per l’aspecte econò-
mic. N’hi ha d’altres que ens fugen de
les mans i ens afectarien a tots. Te’n
pos un exemple: tenim pares d’alt
poder adquisitiu o d’altres de profes-
sions liberals amb bons ingressos que
han estat els primers a donar de baixa
el seu fill de l’escola. El que passa és
que primer suprimeixen la despesa de
l’escola i després ja es pensaran si han
de llevar la dona de fer net o el jardi-
ner. Escala de prioritats que no s’en-
tén, a parer meu. 

Dolors Talens, Es Liceu.Tot dependrà
de la mentalitat que tenen les famí-
lies...

Lourdes Payeras, Son Verí Nou. Lla-
vors tenim cambrers, per exemple,
gent treballadora amb sous molt nor-
mals, que fan l’esforç, i t’assegur que
per a ells és ben gran. Ho valoram
molt.

Enric Pozo, Gorg Blau. L’altre dia vaig
llegir als diaris una dada segons la
qual l’educació no és un dels factors
més importants per a la societat. És
una mica com afirmar que no posen
gaire interès a l’hora de triar una esco-
la o l’altra.

Núria Mora, Es Lledoner. Jo gairebé
et podria confirmar aquesta afirma-
ció: molts de pares ens fan arribar
que trien la nostra escola o la deixen
de triar per qüestió d’horari. I tu en
quedes una mica decebut, és clar. 

Sobre quins aspectes hi ha més
divergències entre un gerent i els
consells rectors de les cooperati-
ves a l’hora d’aplicar la gestió? Es
comparteix el mateix punt de
vista? 

Lourdes Payeras, Son Verí Nou. Jo
form part del consell rector. El que
em passa més sovint és que es mesclen
les coses: he de deixar molt clar quan
parl com a gerent o quan faig ús de la
paraula com a vocal del consell rec-
tor. Al consell rector hi ha majoria de
docents, i jo intent donar una visió
més empresarial.

Joana Fuster. Aula Balear. Jo no ho
veig així. Crec que la vostra opinió ha
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de sumar i que s’ha de poder tenir en
compte a curt o llarg termini. Sou els
professionals. 

Joan Core, Mata de Jonc. Jo des del
principi he tingut clares quines són
les meves funcions. Abans vaig expli-
car quina era la meva pròpia filosofia
o manera de fer feina i arribàrem a un
acord. Potser per això som aquí a
hores d’ara. Vaig deixar molt clar que
jo entrava com a extern sense ser coo-
perativista, i fins avui pens que és el
millor. He de dir que a mi també em
donen molt de marge. Ells marquen
les pautes quant a la qüestió econò-
mica.

Lourdes Payeras, Son Verí Nou. L’altre
dia en un curset se’ns plantejava a
veure com sabem si un gerent fa bé la
seva feina. Serà qüestió de veure a
final d’any quins comptes ens presen-
ta, farem la valoració i, si no ens agra-
da, doncs al carrer. Ara bé, això ho fas
si és extern. La cosa canvia quan es
tracta d’un gerent soci de la coopera-
tiva. En aquest cas t’avaluen la feina
des del dia a dia. Ells en són socis i jo
també.

Dolors Talens, Es Liceu. Crec que
aquí hi ha un error que es comet a les
cooperatives. Malgrat que siguin
socis, cadascú té la seva feina. 

Lourdes Payeras, Son Verí Nou. Jo
crec que en el dia a dia els mestres han
de fer de mestres. Cosa que no sé si
els mestres tenen tan clar. Ells fan de
mestres i d’empresaris, que per això
formen part de la cooperativa, però el
que demanam és que es faci d’empre-
sari al lloc corresponent, és a dir, dins
les assemblees.

Joana Fuster. Aula Balear. Hi ha
molts de socis (mestres) que et discu-
teixen, i molt, les decisions econòmi-
ques...

Dolors Talens, Es Liceu. Fixa’t en una
cosa: si un director marca una línia
gairebé ningú no s’hi posa en contra.
Ara pensem dins la cooperativa.
Cadascú voldrà dir la seva, malgrat
que no sigui de la seva especialitat.
Gerent extern o gerent soci? Jo diria
que ha de ser una persona de la con-
fiança del consell rector i que sàpiga

fer bé la seva feina. Sempre tot depen-
drà de la persona. 

Tomeu Llabrés. CIDE. Jo, de proble-
mes amb el consell rector, tampoc no
en tenc. Faig les propostes i el consell
pren les decisions a la reunió setma-
nal. Després m’ho comuniquen; és
vera que potser jo no compartesc
alguna decisió que han pres, però
tenc molt clar que jo som un i ells són
vuit. 

Dolors Talens, Es Liceu. Si us he de
dir la veritat, jo em sent de la coope-
rativa, de l’empresa, malgrat que no
en sigui sòcia. 

Núria Mora, Es Lledoner. En el nos-
tre cas, que hem de posar doblers
cada mes per a la hipoteca de l’edifici,
els socis no entendrien que fos un
gerent extern. 

Enric Pozo, Gorg Blau. Tot s’ha de
valorar. Fa vuit anys a la nostra coo-
perativa el director i el president eren
la mateixa figura. El secretari també
ho era de la cooperativa i de l’escola.
Amb tres persones en sortíem. Però
ho vàrem assumir amb la condició

que havia de durar tan poc com fos
possible.

Núria Mora. Es Lledoner. Tothom
hauria d’anar rotant i així sabria de
primera mà com funciona. El proble-
ma que hi ha, si no és així, és que tot
recau damunt la mateixa o les matei-
xes persones. 

Tomeu Llabrés. CIDE. Trob bé que
estigui separada la part pedagògica de
l’econòmica. Cadascú ha de defensar
els seus interessos. 

Enric Pozo, Gorg Blau. Així també
són més persones que pensen i es
plantegen més opcions. I cadascú
intentarà treure el millor de la part
que li pertoca gestionar. La nostra
propera passa és poder aconseguir la
figura del gerent. Fins ara hem estat
en un procés de maduració. 

Joan Core, Mata de Jonc. Pel que sem-
bla la tendència és que d’aquí a dos o
tres anys totes les cooperatives dispo-
sin d’un gerent. 

Tomeu Llabrés. CIDE. Una de les
coses que més valor del fet de no
haver de prendre decisions és quan
tens ofertes de diferents proveïdors
per a la mateixa cosa. Toca dir que no
a tots menys a un: aleshores és més
fàcil i t’escudes dient que no et toca
decidir res. Haver de dir que no d’a-
questa manera sempre és més senzill.

Entre tots els problemes que
poden sorgir, quines són les difi-
cultats amb les quals s’enfronta un
gerent en el seu dia a dia?

Lourdes Payeras, Son Verí Nou. El més
difícil de tot és quan no hi ha doblers
i se t’acumulen tots els pagaments
que cal fer sí o sí. Sincerament, és
molt frustrant i m’angoixa moltíssim. 

Tomeu Llabrés. CIDE. Per mi, és
quan em toca parlar amb pares moro-
sos, quan et deuen bastants de
doblers i has de començar a llevar-los
serveis, com, per exemple, el menja-
dor o el transport. Els ho has de
comunicar, has de negociar. I et fa
molta llàstima quan et conten la his-
tòria que hi ha darrere. Els has de dir
que nosaltres també tenim dificultats
i que no som una ONG. A vegades
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permets certes coses, i si s’hi compro-
meten i veus que hi ha bona voluntat,
aleshores allargues un temps el paga-
ment... Sens dubte és el més desagra-
dable de la meva feina. 

Dolors Talens, Es Liceu. A mi em
costa l’extrema dependència de l’Ad-
ministració. Sovint es fa molt feixuc.
I també la feina del dia a dia: fas una
planificació però sorgeixen altres
prioritats, i això implica que llavors
hagis de treure temps d’on no n’hi ha
per poder fer bé la teva feina. 

Tomeu Llabrés. CIDE. Si un matí
dius «mira que bé que avui no tenc
res urgent», quan has acabat el dia, si
ho analitzes, t’adones que no has atu-
rat. Han arribat coses i potser fins i
tot t’han faltat mans en un moment
donat. 

Enric Pozo, Gorg Blau. Em dóna una
mica de consol veure que no som l’ú-
nic a qui li passa!

Tomeu Llabrés. CIDE. No parlem lla-
vors de la quantitat de telefonades
que et passen i que has d’atendre. 

Enric Pozo, Gorg Blau. Jo hi afegiria
que quan combines la feina amb la de
president, com és el meu cas, les rela-
cions humanes són difícils. Donar a
entendre determinades decisions que
pren el consell rector sovint és com-
plicat, sobretot si afecten companys
de feina. Has de donar a entendre que
no és en perjudici de ningú, sinó en
benefici de tots. Treballes a partir de
documents com el de règim intern,
però és molt clar que per damunt
sempre hi ha les persones. Has de
saber escoltar tothom. 

Joan Core, Mata de Jonc. La meva
presidenta també sempre diu el
mateix.

Es relaxa el discurs. La feina de
gerent, al cap i a la fi, també té la
seva part bona. 

Dolors Talens, Es Liceu. El que m’a-
grada de fer feina en una cooperativa
d’ensenyament és el plus que hi ha i
que no he vist en altres llocs on he fet
feina: l’ambient. Fer feina en una
escola és fer feina en un ambient molt
vital, amb molta energia positiva:

infants, mestres, ensenyament, pro-
jecció... Agraesc molt l’ambient de
l’escola perquè em dóna molta alegria
anímica. M’encanta. 

Tomeu Llabrés. CIDE. Et fa mantenir
jove!

Dolors Talens, Es Liceu. Ah! I les
vacances! No ho oblidem.

Joan Core, Mata de Jonc. Això sí que
és brutal!

Dolors Talens, Es Liceu. En un princi-
pi em molestava perquè quan agafava
un ritme sovint tenia interrupcions.
Però ara ja m’hi he resignat i amb
molt de gust!

Joan Core, Mata de Jonc. Quan vaig
començar en aquesta feina trobava
una mica estrany això d’haver de ser el
cap dels teus caps. Llavors veus que hi
ha familiaritat i bona predisposició.
Això m’agrada. 

Dolors Talens, Es Liceu. Jo pens en el
fet que a mi em tracten com la gerent
i ells són els socis; en definitiva, són
els meus patrons. La manera respec-
tuosa quant al tracte és el que també
m’agrada. També és important la teva
actitud. 

Fa una hora i mitja que parlen i és
hora d’arreplegar veles. Mentre
tanquen les carpetes i assagen els
comiats, surt el tema del grup
intercooperatiu de gerents creat
per posar en comú diferents
aspectes de la seva tasca. És un
al·licient més aquesta nova mane-
ra de treballar? 

Tots a la vegada:A mi m’ha encantat!

Joan Core, Mata de Jonc.Quan jo vaig
començar, el grup ja funcionava, però
m’ha ajudat molt a poder començar
de zero.

Tomeu Llabrés. CIDE. Va molt bé
aquesta feina conjunta. Ajuda a tenir
una visió molt completa. Coneixes el
funcionament de les altres cooperati-
ves per mitjà de la feina de gerència i
t’ajuda a poder decidir també sobre la
teva gestió, perquè has pogut valorar
prèviament models distints. A més,
reforça la feina que tu fas i ajuda a
negociar determinats assumptes, com

ara disposar de millors preus d’algu-
nes comandes i triar proveïdors que
t’arriben recomanats. Això et fa anar
més segur. 

Lourdes Payeras, Son Verí Nou. El
clima que hi ha a les cooperatives és
de no competència directa, i això és
molt positiu. L’esperit de compartir,
de col·laborar, m’anima molt i sé que
no estic limitada i que puc parlar de
qualsevol aspecte perquè rebré també
opinions que cerquen millorar la nos-
tra tasca. Sent que em donen suport
dins el grup.

Tomeu Llabrés. CIDE. Nosaltres no
tenim ningú darrere, cap entitat reli-
giosa, per exemple, i fa que tots els
temes ens els hàgim «d’enviar» tots
solets. El grup t’ajuda molt a...

Enric Pozo, Gorg Blau. ...a crear
marca cooperativa, com deia na
Joana.

Joana Fuster. Aula Balear. Jo em sen-
tia molt sola. Quan no en tens ni
idea, d’economia, ho has de suplir
amb bona voluntat. Llavors has here-
tat una manera de treballar de fa 25
anys... Poder compartir, escoltar, cer-
car models en la tasca de les altres
cooperatives, et fa agafar forces per a
la feina, a part de tot el que aprens, és
clar. I sobretot, la bona relació que
s’ha establert entre nosaltres. És molt
maca. 

Enric Pozo, Gorg Blau. Amb aquest
grup de feina es compleix un dels
principis cooperatius: la intercoope-
ració. D’altra banda, també atorga
cohesió al moviment cooperatiu.
Potser parl des del punt de vista de
representant de la sectorial, però
quan vas a qualsevol banda ja no és
necessari que diguis dos, tres noms,
simplement grups que estan fent
feina. Mirem per exemple també el
grup d’Infocoop i tot el que es fa amb
les noves tecnologies. 

Tomeu Llabrés. CIDE. Estam en una
bona línia de col·laboració que ens du
també a l’enriquiment personal.
Coneixes gent per motius de feina,
però estableixes lligams que van més
enllà.
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