
IaCtA scclp

Cooperativa d’assessorament jurídic 
i transformació social



Orígens i objecte social
Transformació de la professió: retorn de conflicte als seus 
protagonistes, traducció enunciats jurídics complexos, 
col·lectivisme vs personalisme, multidisciplinarietat i 
horitzontalitat.

Transformació social:  dret com a eina al servei de les persones, 
de la protecció dels drets, de la denúncia de les desigualtats i 
de protecció de l’exclusió i de les diverses fórmules de 
discriminació.

Transformació de les relacions internes: funcionament 
assembleari, horitzontalitat econòmica i en la presa de 
decisions i cura interna 



Formula Cooperativa
Marc de l’economia social i solidària: posar al centre a les 
persones, primant els valors de l’equitat, la sostenibilitat, la 
participació, inclusió, el compromís amb la comunitat i amb el 
canvi social.

Principis cooperatius:  gestió democràtica, autonomia i 
independència, formació i informació, cooperació entre 
cooperatives, i l'interès per a la comunitat.

Al servei dels fins últims: el fons per sobre de la forma



Missió
IACTA Sociojurídica és una cooperativa de treball sense ànim 
de lucre, amb la finalitat d’exercir l’advocacia amb vocació 
social i de servei a l’interès col·lectiu.

Som un equip d’advocades i altres professionals que lluitem 
per promoure,defensar i garantir l’accés als drets. El nostre 
treball implica defensar a les persones i col·lectius des del seu 
protagonisme mitjançant el rigor, la horitzontalitat i el 
posicionament crític.

Busquem generar pràctiques, discursos i aliances a fi de 
construir una societat més justa i solidària.



Visió
Des de IACTA entenem el Dret com una expressió del conflicte 
inherent a la societat on prima el benefici, i on les estructures 
de poder travessen els discursos i les pràctiques.

Volem transformar l’exercici del Dret des de la construcció 
col·lectiva i cooperativa, amb perspectiva feminista i 
antirrepressiva, dins el marc de l’economia social i solidària.



Valors
- Rigor

- Feminismes
- Suport mutu

- Justícia social



Com? Organització
Assemblea: màxim òrgan decisori i polític

Consell de Cures: òrgan de presa de decisions ordinàries, funcions 
reproductives i cura socies.

Comissions Tècniques: Penal, penitenciari i menors, Migracions, 
Laboral i Seguretat Social, Cooperativisme i Gestió econòmica.

Comissió Projectes: elaboració, coordinació i seguiment projectes 
propis, formacions i serveis a la comunitat.

Comunicació i TIC’s: interna i externa



Àmbits? Dedicacions
Àrees tècniques: torn d'ofici, particular i assessorament integral en 
serveis comunitaris

Formacions: pròpies i en entitats, a professionals de l’advocacia, 
usuaris i d’altres professionals vinculats, des de la lógica de 
l’empoderament i del creative commons.

Projectes propis: OFICANPE, Dret a les Escoles, Emancipa’tics, etc.

Intercooperació: Grup ecos, Diomcop, Dona Empenta, Eix 
migracions Coopolis, etc

Serveis comunitaris: Bayt al Thaqafa, Ajuntament Sant Vicenç dels 
Horts, FEPA.

Xarxes: professionals i polítiques



Cura? Mesures internes
GENEROSITAT, CONFIANÇA I RESPECTE MUTU

Comissions tècniques: de mínim 2 persones.

Cohesió i cura interna: document de somnis, punt reunions, dinars 
plegades, oci compartit, fisió terapèuta, etc

Baixa de maternitat/paternitat: sis mesos amb complement de 
remuneració.

Complement per cura de tercer a càrrec: remuneració de 10 hores 
extres o sou complet amb reducció jornada de 10 hores.

Treball remot i flexibilitat horària: acord necessitats personals i 
cooperatives.



moltes gràcies
www.iacta.coop
info@iacta.coop 

No es permet un ús comercial de l'obra 
original ni de les possibles obres derivades, la 
distribució de les quals s'ha de fer amb una 
llicència igual a la que regula l'obra original. 
Això no treu que la persona que té els drets la 
pugui utilitzar amb finalitats comercials, 
només s'aplica la restricció a la resta de 
persones.  + INFO

Reconeixement - NoComercial - 
CompartirIgual (by-nc-sa)

http://www.iacta.coop
mailto:info@iacta.coop
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

