A les companyes i companys d’INCOOP
Terrassa, 7 de maig de 2019

Benvolgudes companyes i companys,
Ara fa un any, us feia arribar la meva candidatura per formar part del Consell Rector de la cooperativa,
qui m’ho havia de dir que a dia d’avui la que ha estat la meva cooperativa durant més de 20 anys em
quedi tant lluny i a la vegada tant a prop...
Soc el Jose Jiménez, acabo de fer els 43 anys, i he fet un gir molt important a la meva vida, i és un bon
moment per fer una mirada enrere a la meva trajectòria. Els que em coneixeu, ja ho sabeu “m’estic fent
vell...”.
Sóc cantera del moviment laic i progressista, nen i jove d’esplai, les meves primeres experiències
laborals, ara fa més de 25 anys van ser a la cooperativa, on em van rebre com a part de la família. Els
més antics, saben el que em dic... Aquells anys, de proximitat, de confiança, d’amistat, de relacions,
d’aprenentatges,... van marcar la meva vida professional, una manera de fer, de ser, d’estar,... en lo bo i
en lo dolent (Gràcies Ramón!! per confiar en mi, vas canviar la meva vida).
Moltes coses han canviat a la cooperativa durant aquests 25 anys, però de tot, absolutament tot ha
estat una experiència irrepetible de la que he après i m’ha fet ser qui sóc en l’actualitat. He tingut la sort
de fer moltes coses diferents; he trepitjat molts projectes i serveis, on he crescut com a persona i com a
professional; He conegut a gent meravellosa, que m’ha fet avançar i aprendre com no hauria pogut
imaginar; he fet amigues i amics per tota la vida; he après a estimar i que m’estimin; he tingut la sort de
treballar fent el que realment m’apassiona, soc educador, hem sento educador,... he pogut
experimentar i aprendre en diferents àmbits d’aquesta professió; ho he passat molt malament i m’he
sentit impotent, desolat,...; m’he equivocat i he aprés a aixecar-me mil i una vegades; però sobretot... he
estat feliç en aquesta cooperativa.
Després de tots aquests anys, he marxat de la cooperativa, després de tota una vida amb tots vosaltres,
les que sou i les que heu marxat... volia deixar un missatge, que intentaré explicar:
Entorn, Encís, Incoop,... i com vulguem dir-li, és molt més que una cooperativa de serveis, és una idea, és
un pensament, són molts sentiments, són tots i totes les persones que han passat i les que hi són
actualment,... reflexa un ideari i un paraigües progressista, un esperit crític, reflexa el canvi, el
moviment, el inconformisme, el replantejament constant, la millora continua,... i moltíssimes coses més.
Volem millorar aquesta societat, volem transformar, volem participar, crear, innovar...
Tot això, depèn dels que hi sou, del vostre posicionament, del que voleu per vosaltres i pels que tingueu
al costat, depèn de la responsabilitat que vulgueu assumir enfront de la cooperativa. No calleu,
impliqueu-vos, posicioneu-vos, la vida és canvi, depèn de cadascú i cadascuna de vosaltres.
Considero que hauria pogut fer molt més per la cooperativa i em vaig amb el cor dividit, però a la vegada
em vaig content i orgullós, per lo que deixo enrere i per tot lo que tinc per davant, conscient que Entorn,
Encís, Incoop, m’ha fet el que sóc. Cuideu i estimeu... la que serà sempre la meva cooperativa.
Moltíssimes gràcies per tot i una forta abraçada,

Jose Jiménez González.

