
Aterrant en el 
cooperativisme

Taller virtual de 
creació i posada 
en marxa d’una 
cooperativa

u
n

iT
A

T
 1



Unitat 1 
Aterrant en el cooperativisme

 

/ 2

Taller virtual de creació i posada 
en marxa d’una cooperativa

índex
Introducció al cooperativisme 3

Breu síntesi històrica i tendències evolutives del 
cooperativisme català 5

El cooperativisme com a resposta a reptes actuals 10

Les cooperatives a Catalunya en xifres 16

Tipus i classes de cooperatives 20

Experiències cooperatives 24

Oferta de producte o servei vinculada als valors 25

Innovació... social 27

Multiactivitat 29

Cogovernança 30

Intercooperació 31



Unitat 1 
Aterrant en el cooperativisme

/ 3

Taller virtual de creació i posada 
en marxa d’una cooperativa

Les cooperatives neixen a mitjan segle xix, quan la classe obrera, 
els camperols, i els petits empresaris i artesans intentaven millorar 
les condicions laborals i econòmiques en què treballaven, creant el 
seu propi lloc de treball o agrupant persones en condicions simi-
lars; d’aquesta manera, es van anar establint unes pautes pròpies 
de funcionament intern.

Les empreses desenvolupen la seva pròpia cultura, sense que per 
això influeixi la forma jurídica. En el cas de les cooperatives, a més, 
incideixen una sèrie de valors que orienten o marquen la manera de 

ser de l’organització, definint la 
pròpia identitat cooperativa: 
autoajuda, autoresponsabilitat, 
democràcia, igualtat, equitat i 
solidaritat. En la tradició dels 
seus fundadors, els membres 
de les cooperatives creuen en 
els valors ètics d’honestedat, 
transparència, responsabilitat 
social i preocupació pels altres.

Les cooperatives són hereves 
d’una llarga trajectòria històri-
ca, configurades entre la plura-
litat i diversitat d’orígens, però 
totes amb uns valors i principis 
comuns que s’han anat forjant 

amb el pas dels anys: des dels principis i valors formulats pels pi-
oners de Rochdale fins als formulats per l’Aliança Cooperativa In-
ternacional (ACI) al congrés celebrat a Manchester el 1995. Aquests 

introducció al 
cooperativisme

 
«una cooperativa és una 
associació autònoma de 

persones que s’han agrupat 
voluntàriament per satisfer 

les seves necessitats i 
aspiracions econòmiques, 

socials i culturals comunes, 
a través d’una empresa de 

propietat conjunta i de gestió 
democràtica»

Aliança Cooperativa Internacional (ACI)
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principis doten les cooperatives d’un marc ideològic propi, ja que 
esdevenen directrius a través de les quals els cooperativistes s’es-
forcen per desenvolupar les seves organitzacions cooperatives. Són 
inherentment principis pràctics, actualitzats i modelats per genera-
cions d’experiència que enriqueixen amb el seu pensament filosòfic.
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Breu síntesi 
històrica i 
tendències 
evolutives del 
cooperativisme 
català
Text extret del web www.elfuturescooperatiu.coop

Durant el primer terç del segle xix, Catalunya pateix una depressió 
econòmica que frena el progrés industrial i el comerç català. Conse-
güentment, a mitjans de segle, els moviments obrers es troben molt 
arrelats a la realitat catalana, per bé que està prohibit qualsevol 
tipus de moviment col·lectiu, així com les societats de resistència.

Tanmateix, es posen en marxa les primeres associacions d’obrers 
amb la finalitat d’obtenir ajut de tipus mutualista. Aquestes orga-
nitzacions funcionen com a cooperatives, per bé que la idea del co-
operativisme no és coneguda.

El 1840, trobem formes mixtes 
de sindicat obrer, mutualitat i 
cooperativa de producció que 
neixen com a arma de resistèn-
cia activa de la classe treballa-
dora. Un exemple és la Societat 
de Teixidors a Mà i l’Associació 
Mútua d’Obrers de la Indústria 
Cotonera.

El 1842, es crea la Companyia 
Fabril de Teixidors de Cotó de 
Barcelona, societat que ocupa 
dos-cents socis treballadors i 
manté en espera, per oferir-los 

feina, uns set-cents més. Després de les mobilitzacions obreres or-
ganitzades, la majoria en cooperatives de producció, trobem altres 
formes d’organització popular a través de les cooperatives de con-
sum que es configuren en forma de societat secreta i funcionen en 
la clandestinitat. És ja el 1865 quan es funda a Catalunya la primera 
cooperativa de consum, La Económica de Palafrugell; tanmateix, 
alguns autors assenyalen que la primera cooperativa de consum es 
crea a Berga el 1842 i altres daten que a començament del 1840 es 
funda a Barcelona la primera organització de consum amb el nom 
de La Cooperació.

El 1868, la Direcció Central de Societats Obreres de Barcelona, tot 
just constituïda, organitza un congrés en què aposta pel cooperati-

 
Abans dels Pioners de 

Rochdale (Manchester), 
reconeguts i acceptats 

internacionalment com els 
fundadors de la cooperativa 

moderna i els orígens del 
moviment cooperatiu, 

a Catalunya ja existien 
les primeres formes de 

cooperativisme.

http://www.elfuturescooperatiu.coop/
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visme com a fórmula per al desenvolupament econòmic de la classe 
obrera i la seva emancipació social, així com accepta els principis 
de la cooperació. Això no obstant, la majoria de cooperatives de 
producció i de consum, constituïdes fins aleshores per encobrir les 
caixes de resistència, són moviments obrers fortament perseguits.

Malgrat tot, el 1897, el moviment cooperatiu es troba molt estès a 
Catalunya. El 1902, el moviment cooperatiu català es dóna a conèi-
xer internacionalment participant en el congrés de l’Aliança Co-
operativa Internacional (ACI) de Manchester. L’esforç i la tenacitat 
fa que el 1920, Catalunya, a través de la Federació de Cooperatives 
Catalanes, presidida per Eladi Gardó, ingressi a l’ACI com a membre 
de ple dret. Uns anys després, el 1929, ho fa la Federación Nacional 
de Cooperativas de España. El 1942, malauradament, l’ACI dóna de 
baixa les dues organitzacions com a conseqüència de la publicació 
de la franquista Ley de Cooperación, ja que aquesta obliga a complir 
les condicions següents: les federacions, a partir d’aleshores unions 
territorials, han d’estar governades per un cap nomenat per l’Obra 
Sindical de la Cooperación, els membres de la qual han de militar a 
la Falange Española, i és obligatori tenir adscrit un sacerdot consili-
ari nomenat pel bisbe. Aquesta llei oblida els principis cooperatius, 
eradica l’autonomia cooperativa i estableix tot tipus d’intervencions 
administratives discrecionals.

Tots els estudis del cooperativisme coincideixen a determinar que 
Catalunya és precursora del moviment cooperatiu a l’Estat espa-
nyol. Això és perquè es tracta d’una zona amb una forta implanta-
ció industrial i són ser els obrers industrials, agrupats en centres 
de producció, els primers interessats de trobar solucions als seus 
problemes. Posteriorment, el moviment s’estén a la resta de l’Estat 
espanyol, principalment a València, Andalusia, el País Basc i Galí-
cia. Si bé a Catalunya el cooperativisme té un origen indissociable-
ment relacionat amb el moviment obrer, en algunes parts de l’Estat 
espanyol, com també d’Europa, 
l’expansió del moviment coo-
peratiu manté un lligam estret 
amb l’Església i la mutualització 
d’ajudes i serveis en un àmbit 
més agrari i rural, impulsat per 
petits propietaris i fins i tot ter-
ratinents.

Fins a arribar el segle xx, a Cata-
lunya trobem cooperatives tant 
de consum com de producció, 
però a partir d’aleshores Cata-
lunya destaca per tenir alguna 
cooperativa d’habitatge, d’en-
senyament, de pescadors, de 
serveis, de transports i sobre-
tot perquè té una cooperativa 
sanitària, la Quinta de Salut l’Aliança, la més gran d’Europa, que 
és un exemple seguit per la resta de països. També destaca per les 
cooperatives d’electricitat, principalment la Cooperativa de Fluid 
Elèctric de Barcelona, la qual arriba a subministrar, el 1936, fins 
al 20% del consum elèctric de Catalunya. Aquesta cooperativa és 
confiscada per la CNT i UGT. També tenen un paper molt important 

Revista Cooperativa 
Catalana (1904)

Fou la primera publicació del 
moviment cooperativista català.

Extret de: Memòria cooperativa, 
una producció de La Ciutat 
Invisible, SCCL, per al Projecte 
Barri Cooperatiu.

Font: SERVICOOP

http://sants.coop/memoria-cooperativa/exposicio-digital/
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les cooperatives agràries, promocionades per la Unió de Rabassai-
res, que engloben les activitats de viticultura, floricultura, avícola, 
lletera, ramadera... Les cooperatives agràries es troben en quasi 

totes les poblacions i comar-
ques de Catalunya i controlen 
la majoria del tràfic econòmic. 
Per últim, destaca la Fusió co-
operativa per a la matança del 
porc, que és una cooperativa de 
segon grau constituïda a Barce-
lona el 1910 i integrada per di-
verses cooperatives de consum; 
l’objectiu era fixar millors preus 
i lluitar per la qualitat dels ali-
ments, la defensa de la salut i la 
higiene dels cooperativistes. Per 

això, disposaven d’un laboratori per analitzar la qualitat i descobrir 
sofisticacions aplicables a l’alimentació.

Aquest apogeu minva quan, durant el franquisme, 
les cooperatives creades són dissoltes en consi-
derar-les marxistes i «roges», per això molts di-
rigents de cooperatives decideixen exiliar-se. En 
aquest procés de tancament, hi ha una clara man-
ca de col·laboració per part dels cooperativistes 
però la tristesa és que, en tornar la independència 
orgànica, es reclouen a llurs cases i es desente-
nen del treball col·lectiu.

La dictadura de Franco és un cop molt fort per al 
cooperativisme català. Mentre que el 1935 s’esti-
ma l’existència de 300 cooperatives de producció i 
treball, el 1940 només en trobem 90 i el 1942 sols 
en queden 65. La llei estatal de cooperatives re-
flecteix una clara subordinació de la cooperativa a 
la Central Nacional Sindicalista, sindicat de la Fa-
lange Española. Durant el franquisme, els immo-
bles de les cooperatives són confiscats i els seus 
béns són traspassats; se sofreixen tota mena de 
repressions, adulteracions i espolis. En aquest 
període, les poques cooperatives existents, ope-
rant totalment en la clandestinitat, esdevenen re-
fugis populars que ofereixen cultura, oci, treball i 
ensenyament a la classe popular.

Com a preludi de l’anomenada «transició», és a 
partir de la segona meitat de la dècada de 1960 
quan comença un cert despertar en la creació de 
noves cooperatives i la reanimació d’algunes que 
han quedat inoperants. A diferència de les anti-
gues i clàssiques cooperatives de consum, els 
associats de les quals procedeixen bàsicament de la classe obre-
ra, els socis d’aquestes noves entitats abasten tots els estaments 
socials. A més, el concepte o idea del cooperativisme es va estenent 
a tota la societat, ja que s’amplia considerablement l’àmbit d’actua-
ció d’aquestes organitzacions en adaptar-se a les noves necessitats 
que van sorgint.

 
Les cooperatives creen i 
mantenen una ocupació 
sostenible: ofereixen 5,4 

milions de llocs de treball a 
la ciutadania europea i més 

de 100 milions a tot el món, el 
20% més que les empreses 

multinacionals. Cartell de la Generalitat 
de Catalunya fomentant 
la cooperació com a 
forma d’associació entre 
treballadors (1936)

Fou la primera publicació del 
moviment cooperativista català.

Extret de: Memòria Cooperativa, 
una producció de La Ciutat 
Invisible, SCCL, per al Projecte 
Barri Cooperatiu.

Font: Pavelló de la República, 
Universitat de Barcelona

http://sants.coop/memoria-cooperativa/exposicio-digital/
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En aquests moments reprenen importància les cooperatives de ser-
veis com a formes d’organització col·lectiva d’indústries i professio-
nals independents.

Adopten un paper important les cooperatives d’ensenyament com 
a clara alternativa innovadora que utilitza metodologies progres-
sistes desvinculades de la situació política i religiosa. Les coope-
ratives d’habitatge són les principals precursores d’habitatges per 
a les classes socials amb dificultats d’adquirir un habitatge digne 
i les cooperatives agràries reprenen l’activitat, principalment a Tar-
ragona i Lleida.Les noves normatives en matèria de cooperatives 
trenquen el constrenyiment en què havien estat sotmeses, s’hi re-
coneixen aquestes entitats com a autèntiques empreses i declaren 
explícitament que qualsevol activitat legal podrà ser desenvolupa-
da per una cooperativa.

En els darrers trenta anys ha anat evolucionant el concepte que 
es tenia del cooperativisme, particularment al nostre país. Ante-
riorment s’havia partit de la idea que aquestes organitzacions no 
eren pròpiament «societats», sinó meres «associacions» o fins i tot 
«reunions»; en cap cas no s’havien de considerar com a empreses, 
malgrat la seva consideració de «companyies», motivat en part per 
no aclarir en la Llei de 1942 el significat de «sense afany de lucre». 
L’oblit havia portat a percebre el cooperativisme en la idea única 
de la cooperativa de consum creada exclusivament amb la finali-
tat d’alleujar l’economia de la classe treballadora i, com a màxim, 
intentar elevar el seu nivell cultural. Durant uns anys desapareixen 
les cooperatives de producció o treball per subdividir-se en dues es-
pecialitats: artesania i industrials, aquestes últimes orientades a la 
millora tècnica i socioeconòmica de l’explotació.

S’havia oblidat la raó de ser del cooperativisme, 
com a alternativa que escapa del capitalisme 
sense arribar a enfrontar-s’hi. El cooperativisme 
neix perquè el treballador no sigui explotat pel ca-
pitalista, sinó que sigui responsable i beneficiari 
del seu esforç, creant nova riquesa, associant-se 
per assolir els objectius, per tal de remunerar el 
treball i no el capital. Així s’ha entès el cooperati-
visme areu del món i així és com el presenten els 
pioners de la Rochdale.

La mort del dictador, el novembre de 1975, obre 
un procés de transició des de la dictadura cap a 
la reinstauració d’institucions democràtiques que 
comporta, també, la recuperació de la Generalitat 
de Catalunya, en un clima d’esgotament del fran-
quisme i reivindicació de les llibertats ciutadanes. 
A partir de 1980, amb les primeres eleccions auto-
nòmiques i amb l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya de 1979, la Generalitat de Catalunya assumeix plenes competèn-
cies en matèria de cooperatives, una situació que permet que durant 
els anys següents neixin les federacions de cooperatives i la Confe-
deració de Cooperatives de Catalunya. Aquestes organitzacions fan 
possible entre 1982 i 1985 la creació de més de 4.000 cooperatives.

En aquest moment, a Catalunya torna a calar aquesta manera de 
viure i entendre el cooperativisme, ja que es reconeixen les possibi-

Sucursal núm. 2 de la 
Unió de Cooperadors de 
Barcelona

Al servei del poble, a Barcelona 
(1936-1937)

Autora: Margaret Michaelis

Font: Arxiu Nacional de Catalunya 
(2006) Guerra i propaganda. Viena 
Edicions, Barcelona

Extret de: Memòria Cooperativa, 
una producció de La Ciutat 
Invisible, SCCL, per al Projecte 
Barri Cooperatiu.

http://sants.coop/memoria-cooperativa/exposicio-digital/
http://sants.coop/memoria-cooperativa/exposicio-digital/
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litats que ofereixen les cooperatives de formar grans empreses que 
poden abastar multitud d’activitats i que transcendeixen l’àmbit 
territorial, no només local, sinó també nacional. S’adeqüen als nous 
temps donant pas, per exemple, a les cooperatives d’iniciativa social 
que es basen en la inserció social de col·lectius vulnerables o en risc 
d’exclusió sobre la base de l’autoocupació.

Actualment, les cooperatives són reconegudes com a empreses i, no 
per això han perdut en absolut la seva finalitat social ni el seu as-
pecte formatiu, i estant prenent un gran impuls, tant al nostre país 
com a la resta del món. Per bé que han variat les formes de gestió, ja 
que ara són a mans de persones professionals molt qualificades, els 
seus valors, el seu ideari i la voluntat dels seus associats segueixen 
essent els mateixos que els impulsats pels Pioners de la Rochdale 
el 1844.
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El cooperativisme 
com a resposta a 
reptes actuals
Les cooperatives són empreses que posen per davant les necessi-
tats de les persones al capital. De fet, el factor fonamental d’aquest 
model empresarial no és el capital, sinó l’activitat que cooperativit-
zen les persones sòcies. La seva estructura societària, els seus òr-
gans de decisió i participació, el seu funcionament i el repartiment 
de beneficis (en cas que n’hi hagi) no depenen del capital aportat, 
sinó que responen a la màxima d’una persona un vot, i en la propor-
cionalitat de l’activitat aportada a la cooperativa (l’activitat coope-
rativitzada). 

Les cooperatives, com a empreses democràtiques i adaptades als 
nous temps, interactuen en compromís amb la societat, amb la 
sostenibilitat i l’orientació a les persones, al territori, a la inclusió, 
a l’equitat en el treball. Representen una nova oportunitat per a una 
economia més social i solidària.

La propera lectura ens aporta algunes pistes del paper del coopera-
tivisme com a resposta a reptes actuals:

Text extret de l’article publicat per Ivan Miró i Acedo «El quart impuls 
[Cooperativisme_Treball immaterial_ Creativitat_Territori]» a la re-
vista Nexe, núm. 26.

La nova oportunitat cooperativa 
Com hem de pensar el cooperativisme avui? Com, en aquests mo-
ments d’incertesa i també de transició, sustentem i acompanyem la 
creació d’una nova onada d’organitzacions econòmiques autogesti-
onades?

Vivim uns dies on alberguem els més grans dels temors, i a la vegada 
les més sorprenents i positives inquietuds. Oscil·lem entre els efec-
tes perversos d’una vida travessada per les convulsions de la crisi 
capitalista, i a la vegada intuïm aquesta crisi com un territori fèrtil 
on repensar la nostra relació amb el treball i la col·lectivitat.

La crisi és, també, un marc material i cultural propici perquè emer-
geixin experiències innovadores de creativitat i emancipació en l’au-
toorganització de la satisfacció de necessitats, ja siguin de treball, 
consum, proveïment, habitatge, etc. 

Tot depèn de com entenguem una sèrie de fenòmens ja existents 
que apuntalen aquesta nova oportunitat cooperativa.

La centralitat del treball immaterial en el capitalisme cognitiu, les 
formes innovadores de la creativitat social i la dimensió territorial/
espacial del vincle social, són les traces que han de ser recombi-
nades per a la cristal·lització d’una nova generació de cooperatives, 

http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=20%3Ael-quart-impuls&amp;catid=26%3Atextos&amp;lang=ca
http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=20%3Ael-quart-impuls&amp;catid=26%3Atextos&amp;lang=ca
http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=20%3Ael-quart-impuls&amp;catid=26%3Atextos&amp;lang=ca
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per a una nova fornada d’experiències d’autoorganització del treball 
i de la col·lectivitat.

La reapropiació del treball 
immaterial 
Avui, el treball immaterial té un paper estratègic en l’organització 
global de la producció capitalista. (...) En un temps relativament 
curt, s’ha produït una mutació radical en l’organització del treball, 
en les formes de socialització

laboral, en la composició tècni-
ca i política dels treballadors. 
(...) Com pensem, des del coo-
perativisme, aquestes transfor-
macions productives i socials?

En primera instància, seguint 
postulant l’autogestió de l’eco-
nomia com una alternativa a la 
precarietat del treball assalari-
at, immaterial o no. I més enllà: 
entenent que certa dimensió 
cooperativa ja intervé en la re-
definició postfordista de la na-
turalesa del treball.

En el treball postfordista, no no-
més és la «força de treball» la que entra en joc en la relació salarial, 
sinó que s’hi capturen unes capacitats laborals genèriques –relaci-
onals, comunicatives, organitzatives, és a dir, socials– necessàries 
per a la gestió dels processos productius complexos. En aquest sen-
tit, sovint s’hi promouen formes de treball autoorganitzades, des-
centralitzades i cooperatives, no sols per reduir costos i flexibilitzar 
la producció, sinó «per capturar l’externalitat positiva i social que la 
cooperació produeix i organitza espontàniament» (Lazzarato, 1997).

(... Tanmateix) els i les treballadores immaterials, mentre constituei-
xen una força de treball social i autònoma capaç d’autoorganitzar el 
seu propi treball, es troben mancats de capacitat de decisió en els 
àmbits estratègic i global, i mancats de

la propietat dels mitjans de producció. Davant d’aquesta contradic-
ció, i per fer efectiva amb plenitud tota la seva potència, els i les tre-
balladores immaterials requereixen d’un altre mode de producció 
que s’ajusti a les seves qualitats, on es faci efectiva la reapropiació 
del treball a partir d’unes formes jurídiques que atorguin poder de 
decisió estratègica i participació econòmica global.

Requereixen un altre mode de producció basat en la cooperació so-
cial i, sobretot, en l’autogovern d’aquesta cooperació. Requereixen 
del cooperativisme.

Avui, hem de fer arribar el missatge que la cooperativa de treball és, 
també, la fórmula pertinent al treball immaterial. (...) Ho possibiliten 
les capacitats organitzatives i creatives dels seus treballadors, i es 
fa urgent pels estralls de la crisi en aquests sectors i també per la 

Per saber-ne més

MosaicCO «Per què cooperativa o 
economia social?» 

Diverses experiències responen la 
pregunta per què cooperativa?

https://youtu.be/7ykIsO6IQPQ
https://youtu.be/7ykIsO6IQPQ
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crisi com a generadora de nous sentits i valors que reactualitzen el 
cooperativisme. Reeixir en aquesta perspectiva és assentar les ba-
ses no només per a un nou impuls del cooperativisme, sinó per situ-
ar el conjunt de l’economia social i solidària en el centre de la vida 
econòmica d’un nou model postcapitalista (Marcet, 2009).

Les formes innovadores de la 
creativitat social 
Avui, les formes més innovadores de la creativitat productiva de la 
societat s’estan gestant fora del mercat, en els intersticis poc defi-
nits del treball voluntari, la cooperació i l’activisme social. En camps 
com la cultura lliure, en l’elaboració i socialització d’imaginaris, en la 
formació, en la comunicació a través de les noves tecnologies o en la 
intervenció comunitària, es produeixen el que podrien ser les articu-
lacions socials del futur, ja que avui són laboratoris d’experimenta-
ció política, cultural, tecnològica, basats en l’autoorganització de la 
intel·ligència col·lectiva. Podríem dir que són moviments socials no 
fonamentats en la reivindicació, sinó directament en la creació: de 
nous vincles socials, de nous drets, de noves realitats, de nous béns 
i serveis autoproduïts per la comunitat.

Què produeix aquesta creativitat? Programari lliure, música per com-
partir, videoart, tendències estètiques, coneixements teòrics, docu-
mentals, logos, articles periodístics i, entre d’altres, formacions pràc-
tiques en àmbits infinits que van des de la informàtica a la qüestió 
de gènere, des del cinema als idiomes. Com es produeix tota aquesta 
riquesa social? Des de la gratuïtat, l’intercanvi, el peer to peer, la coo-
peració. Si tot procés productiu no només produeix béns i serveis, sinó 
també subjectivació en els qui hi participen, podem afirmar que totes 
aquestes xarxes són sostingudes des d’una subjectivitat cooperativa.

Fins a quin punt aquestes subjectivitats cooperatives, expressades 
en les formes innovadores de la creativitat social, poden articular 
vincles socials perdurables i emancipadors? Tota aquesta riquesa 
productiva s’enfronta, avui, a diferents dilemes, tots ells relacionats 
amb la capacitat de mantenir l’autonomia dels mateixos processos.

En primer lloc, trobem que el capital persegueix mercantilitzar 
aquesta innovació (...). En aquest sentit, èxits comercials com You-
tube han estat precedits per aplicacions tecnològiques en l’àmbit de 
la comunicació política antagonista, com Indymedia (Padilla, 2010). 
La mercantilització, i la salarització, doncs, són horitzons de captura 
possibles i no desitjables d’aquesta productivitat social, captures 
que operen no sense dificultats, ja que aquesta creativitat excedeix 
contínuament, desborda.

En segona instància, trobem que les formes jurídiques emanades 
de l’Estat coarten aquests tipus de processos per reorientar-los 
vers el mercat capitalista. Les lleis de propietat intel·lectual seri-
en el paradigma restrictiu d’aquest tipus de noves enclosures a la 
cooperació social (Rodríguez, 2003). Tant el mercat capitalista, com 
l’Estat, exerceixen, doncs, un control a l’autonomia de les formes in-
novadores de la creativitat social, que es troben mancades d’estruc-
tures internes i col·legiades que promoguin la proliferació continua-
da d’aquests processos d’autonomia creativa.
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La cooperativa podria ser, per tant, l’estructura jurídica que articulés 
l’autonomia d’aquests processos. En l’àmbit intern, a més, la creati-
vitat associada a la cooperació social també requereix estructures 
que garanteixin que aquells que la practiquen ho poden fer d’una 
manera sostinguda, estable i protegida. (...)

S’ha de fomentar el sorgiment de cooperatives en aquests sectors, i 
promoure que aquestes cooperatives s’ajustin a les formes que són 
pròpies a l’autoorganització de la creativitat social: petits grups de 
treball dinàmics,

capaços de reformular-se de manera col·lectiva i permanent, que 
distribueixen el poder i la iniciativa interna, i que intercooperen a 
partir de la xarxa i de l’intercanvi. Promoure la cooperativa autoor-
ganitzada (Garcia, 2009), doncs, com un node constituent de l’emer-
gent creativitat productiva de la societat.

La dimensió territorial de la 
cooperació: barris, pobles, ciutats 
cooperatives 
Finalment, a més de la qüestió del treball immaterial i les noves pro-
ductivitats socials, per possibilitar un nou impuls del cooperativis-
me cal tornar a valoritzar la dimensió espacial/territorial del vincle 
social, com un dels factors clau per al desenvolupament d’estructu-
res econòmiques autogestionades. Invertint les tesis de les «ciutats 
creatives», que defensen l’especialització productiva dels territoris 
com a mitjà per l’eficàcia econòmica, el cooperativisme ha de pen-
sar efectivament la dimensió de l’espai, però no per fomentar-hi l’es-
pecialització

o el monocultiu de determinats 
sectors productius, sinó per 
potenciar una economia plural 
basada en formes econòmiques 
que s’ajustin a les necessitats 
de les comunitats locals.

Això és: l’objectiu no és generar 
valor en un territori a partir de 
l’homogeneïtat respecte de què 
es produeix, sinó articular totes 
i cadascuna de les necessitats 
de les comunitats locals amb 
formes econòmiques que posin 
l’accent en com es produeix. La 
dimensió comunitària i local de 
la cooperació social (...) pot ser 
el substrat per a l’emergència 
de noves cooperatives, que be-
guin de la seva font i alhora la 
rearticulin.

No és únicament, per tant, l’aplicació d’aquell principi del moviment 
cooperatiu assentat en la «preocupació per la comunitat», sinó que, 
més enllà, és entendre que la força de les cooperatives, en tant que 

Per saber-ne més

Nou set i Nou verd

Dues cooperatives que es 
desenvolupen al voltant de tres 
eixos: l’atenció a les persones, 
l’arrelament al territori i la gestió 
col·lectiva

https://youtu.be/uhqYVmoJJwo?list=PLsNbhBoWwstS5sViPCb_E1ceUasgklIJz
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organitzacions de l’economia social i solidària, rau en el seu arrela-
ment en el vincle social (Laville, 2009).

Per la seva naturalesa socioeconòmica, la cooperativa és l’eina 
apropiada per a una intervenció econòmica que constitueixi un es-
pai públic de proximitat (ibid, 2009). (...) L’autoorganització de les ne-
cessitats comunitàries a partir de la fórmula cooperativa obre un 
camp important per a la seva proliferació, tant en el que s’ha entès 
com a serveis de proximitat (no només per veïnatge sinó per la im-
plicació subjectiva dels participants), com en el camp del comerç 
just, la comunicació local, els serveis culturals i professionals, etc. 
Tots ells, a escala local i comunitària, poden ser articulats per «una 
consciència de pertinença col·lectiva a un mateix espai de redistri-
bució i solidaritat» (ibid, 2009).

Les cooperatives ja existents en els espais locals han de valoritzar 
i comunicar aquest arrelament. Han de conceptualitzar-lo, identi-
ficant-se amb els territoris i alhora incidir en la comunitat a partir 
de la comunicació del seu propi fet cooperatiu. I promoure el tipus 
de sinergies no pel que produeixen, sinó per com ho produeixen: de 
forma cooperativa.

Fomentar la intercooperació entre cooperatives en un territori i vi-
sibilitzar aquesta intercooperació local és essencial per enfortir els 
projectes propis i per generar les condicions de possibilitat –sim-
bòliques i materials– per al naixement de noves experiències. Una 
intercooperació local que ha de ser practicada entre les diferents 
classes de cooperatives: de treball, de consum, d’ensenyament, 
d’habitatge, amb els estalviadors locals, així com entre les relacions 
genèriques i no monetaritzades de cooperació social, les entitats 
socials i culturals, i moviments socials d’àmbit local.

Això és, fer «mercat social» amb dimensió territorial, que no vol dir 
altra cosa que «articular nodes de producció, consum i distribució 
en els territoris tenint els moviments socials com a aliats estratè-
gics; significa construir, en definitiva, l’economia solidària com a 
sector econòmic alternatiu postcapitalista» (Via, 2009).

(...) Cap al quart impuls del cooperativisme? Pot esdevenir la crisi 
actual, doncs, el marc material i cultural propici per promoure for-
mes alternatives a l’empresa capitalista i al treball assalariat? Tal 
com recullen alguns autors, l’adveniment de crisis econòmiques és, 
efectivament, un dels factors de les diferents onades de noves coo-
peratives d’ençà del segle xix fins avui (Garcia, 2009).

Més enllà de les provinents del cooperativisme històric, així fou en 
la primera onada de l’actual economia social i solidària, formada per 
aquelles cooperatives de producció industrial que nasqueren amb 
les fàbriques recuperades durant la crisi del model fordista –la re-
estructuració capitalista– dels anys setanta.
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Això no obstant, en altres casos, l’augment de les iniciatives soli-
dàries han anat vinculades a una retirada de les prestacions asso-
ciades a l’Estat de benestar, com foren les cooperatives d’inserció 
laboral, les associacions d’integració (la segona onada, dels anys 
vuitanta), etc., que han tingut un paper ambivalent per produir-se en 
un context d’ofensiva neoliberal de desmantellament i privatització 
del sector públic estatal. La tercera onada de l’economia solidària, 
la formada pels nous grups de consum cooperatius vinculats a l’ali-
mentació ecològica, petites cooperatives de treball del món cultu-
ral, bancs ètics, etc., per contra, han sorgit de les sinergies amb els 
moviments socials, de mitjan anys noranta fins als primers anys del 
nou segle, en un diàleg entre l’autoorganització de les lluites (demo-
cràcia directa) i l’autoorganització del consum, del treball, de l’estal-
vi (democràcia econòmica).

El quart impuls del cooperativisme, el vinculat a la 
crisi actual –econòmica, social, financera, medi-
ambiental– haurà d’aprendre de tots aquests pre-
cedents, però també llegir-los críticament si cal, 
per tal de desplegar les seves potencialitats. Se-
gurament, les noves formes de la cooperació so-
cial requeriran de canvis a les legislacions vigents 
que afecten les cooperatives, obrint-se a formes 
que permetin hibridar treball, consum i serveis 
i que reformulin la naturalesa i l’estructura em-
presarial de les cooperatives per permetre combi-
nar l’estabilitat dels projectes amb la discontinuï-
tat en l’activitat o amb la mobilitat.

En funció de com es resolgui aquest diàleg entre la 
cooperació social emergent i la forma legal de les 
cooperatives, les possibilitats que s’obren són im-
menses. Perquè, a diferència del declinant sector industrial a finals 
dels setanta, el treball immaterial (en els països del capitalisme 
central) és avui ascendent i creixentment sotmès a la precarietat de 
l’explotació postfordista (Tsianos i Papadopoulus, 2006).

A diferència del privatitzat sector públic estatal dels anys vuitan-
ta, les formes innovadores de la creativitat social constitueixen una 
nova esfera pública no estatal. A diferència dels projectes associats 
a l’activisme social dels anys noranta, avui la necessitat de repensar 
la relació amb el treball i l’economia excedeix els límits sectorials 
dels grups militants i, per l’impacte global de la crisi en totes les 
poblacions treballadores, possibilita la seva disseminació territori-
al i per tant una major centralitat en les economies locals. En tot 
cas, serà amb la implicació generosa i col·legiada de la pluralitat de 
l’economia social i solidària que contribuirem a fer realitat aquesta 
nova oportunitat cooperativa.

Per saber-ne més

La Diada internacional del 
cooperativisme de 2016 va 
celebrar la contribució de 
les empreses cooperatives a 
l’assoliment dels disset Objectius 
de Desenvolupament Sostenible 
de les Nacions Unides (ODS), per 
eradicar la pobresa, combatre 
el canvi climàtic i assegurar la 
igualtat i la inclusió global.

http://aracoop.coop/manifest-de-lalianca-cooperativa-internacional/
http://aracoop.coop/manifest-de-lalianca-cooperativa-internacional/
http://aracoop.coop/manifest-de-lalianca-cooperativa-internacional/
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A Catalunya, entorn el 17,5% de la població és cooperativista: més 
d’1,3 milions de catalanes i catalans estan vinculats a les coopera-
tives.

Des de 2009, just l’any següent a l’esclat de la crisi econòmica, el 
cooperativisme ha crescut a Catalunya i s’ha passat de 3.952 em-
preses cooperatives a 4.1931 el 2015. La creació 
de cooperatives a Catalunya segueix una tendèn-
cia moderada però sostingudament creixent, que 
mostra la validesa i utilitat del model cooperatiu. 
Des de 2009 fins a 2016 s’han creat prop de 1.000 
noves cooperatives (987); i des de 2012, de mit-
jana a Catalunya cada dos dies i mig es crea una 
cooperativa.

Les cooperatives representen el 0,8% de les em-
preses catalanes (i el 83% de les empreses d’eco-
nomia social), però generen l’1,4% de l’ocupació a 
Catalunya. Del total de persones sòcies, gairebé 
40.000 ho són de treball. A més, les cooperatives 
catalanes generen ocupació per a 45.414 perso-
nes treballadores i prop de 120.000 llocs de tre-
ball indirectes.

El cooperativisme crea ocupació: el 84,2% (2,4 punts per sobre de la 
mitjana catalana) d’aquestes persones tenen un contracte indefinit.

1 A Catalunya tenen seu 4.808 cooperatives; la diferència de cooperatives respon a 
empreses amb seu a Catalunya i d’abast estatal que, per tant, es regeixen per la llei 
i el registre de l’Estat espanyol.

Les cooperatives 
a Catalunya en 
xifres

Per saber-ne més

La dimensió cooperativa

Un vídeo amè que ens introdueix 
a la dimensió del cooperativisme 
al món

https://youtu.be/5xtCu41fuCM
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La vegueria de Barcelona concentra més de la meitat del coopera-
tivisme català (59%) i el sector serveis també és més de la meitat 
(57%), seguidament de la indústria (16%) i la construcció (16%). Per 

tipologies, la gran majoria (73%) 
de les cooperatives són de tre-
ball, seguides a molta distància 
(11%) de les agràries.

Fonamentalment les coopera-
tives són micro i petites empre-
ses (96%), generen el 2% del PIB 
català amb un volum de negoci 
de 4.752 milions d’euros.

Hi ha cooperatives a tots els sectors d’activitat, 
si bé més de la meitat estan concentrades als 
sectors de serveis a les empreses i les persones, 
construcció i indústria manufacturera.

 
A Catalunya 2 de  

cada 10 persones són  
sòcies cooperativistes: 

1.316.025 catalanes  
i catalans.

Per saber-ne més

Anuari cooperatiu

Observatori de la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya amb 
dades del sector

http://www.cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/observatori/anuari
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Hi ha tants homes com 

dones treballadores a les 
cooperatives catalanes.

 
Les cooperatives són  

presents als principals  
sectors d’activitat
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Per saber-ne més

Busca a l’interactiu Descobreix el 
món CO

Un gran ventall d’activitats 
econòmiques realitzades de forma 
cooperativa

http://aracoop.coop/BuscaCo/
http://aracoop.coop/BuscaCo/
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Segons la Llei de cooperatives de Catalunya, aquestes es classifi-
quen en:

•	 De primer grau, que al seu torn es classifiquen en les classes 
següents:

 − Agràries
 − Marítimes, fluvials i lacustres
 − D’assegurances
 − De persones consumidores i usuàries 
 − De crèdit
 − D’ensenyament
 − D’habitatges
 − Sanitàries
 − De serveis
 − De treball associat
 − Integrals

•	 De segon grau

•	 També hi poden haver convenis intercooperatius i altres formes 
de col·laboració econòmica.

Tipus i classes de 
cooperatives

Per saber-ne més
Marc regulador a Catalunya 
Llei 12/2015, de 9 de juliol, de 
cooperatives de Catalunya

Novetats principals de la Llei de 
cooperatives de Catalunya

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=698366&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=698366&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=698366&language=ca_ES
http://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/normativa/imatges_1/Novetats-principals.ppsx
http://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/normativa/imatges_1/Novetats-principals.ppsx
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Les principals classes de cooperatives a Catalu-
nya són les de:

Consumidors i usuaris: lliurament de béns 
o la prestació de serveis per al consum di-
recte de les persones sòcies.

Habitatge: promoure l’accés a l’habitatge 
de les persones que en són sòcies, amb vo-
luntat d’oferir preus assequibles i diverses 

opcions d’adquisició: propietat, dret d’ús, etc.

Serveis: associen persones físiques o jurí-
diques titulars d’activitats econòmiques, 
professionals o artistes amb la finalitat 
d’adquirir conjuntament subministra-
ments i serveis o d’emprendre operacions 

destinades a la millora econòmica i tècnica.

Treball: associen, com a mínim, dues persones físiques (al 
cap de cinc anys, han de ser almenys 3 persones sòcies) que, 
mitjançant el seu treball, es proposen produir béns o prestar 
serveis per a terceres persones.

Agràries: associen titulars d’explotacions agràries per tal de 
gestionar en comú la seva producció, la maquinària, i la 
transformació i venda de la seva producció.

Ensenyament: tenen com a finalitat organitzar qualsevol 
mena d’activitat escolar o docent. Poden estar formades per 
la lliure associació de pares, mares, alumnat i docents. 

Integrals: quan integren, en una única cooperativa, finalitats 
diferents, per exemple, treball i consum.

Qualsevol activitat eco-
nòmica es pot dur a ter-
me en clau cooperativa, 
malgrat que hi ha sectors 
d’activitat on és més pro-
cliu el desenvolupament 
d’aquest model empresa-
rial, les cooperatives són 
presents en múltiples as-
pectes de la nostra vida 
quotidiana, com ens mos-
tra el vídeo següent:

Qualsevol cooperativa pot, complint uns 
requisits, obtenir la condició de «sense 
afany de lucre»:

•	  no distribució d’excedents, reinversió

•	  gratuïtat dels càrrecs socials

•	  interès limitat de les aportacions

•	  limitació de les retribucions laborals

Les cooperatives sense ánim de lucre reben el 
mateix tractament que qualsevol altra entitat 
amb aquesta condició i en l’accés a concursos i 
convocatòries

Per saber-ne més

Un dia CO-

Les empreses cooperatives 
i de l’economia social també 
conformen la nostra quotidianitat

https://www.youtube.com/watch?v=tRy5IVtVccc
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També podem classificar les cooperatives segons l’objecte i la fi-
nalitat de l’activitat cooperativitzada per les persones sòcies, des 
d’una perspectiva del grup promotor que les impulsa. Així, les coo-
peratives seran d’un tipus o un altre:

OBjECTIU CLASSE/TIPUS DE COOPERATIvA CARACTERíSTICA PRINCIPAL

Realitzar una activitat 
empresarial posada en 
marxa en comú per persones 
emprenedores prestant el seu 
treball.

Cooperativa de treball associat, 
d’ensenyament (mestres), 
sanitàries (personal sanitari).

Empreses formades per 3 
persones físiques (poden iniciar 
amb 2) socòcies) que presten el 
seu treball per produir béns o 
prestar serveis a tercers.

Cooperar entre diferents 
empreses/empresaris.

Cooperatives de serveis, de 
transportistes, agràries o 
marítimes.

Associen persones físiques o 
jurídiques titulars de negocis 
per compte propi, amb l’objectiu 
d’emprendre activitats i 
operacions que millorin les 
seves explotacions o activitats 
professionals.

Compartir activitats de consum, 
ús, compra i aprovisionament 
impulsades per grups de 
persones.

Cooperatives de consumidors 
i usuaris, d’habitatge, 
d’ensenyament (pares i mares), 
de crèdit, d’assegurances o 
sanitàries (usuaris).

Agrupació de persones, amb 
l’objectiu de lliurar béns o 
prestar serveis per al consum 
directe dels socis o familiars. 
En cas d’habitatges, l’objecte 
és procurar a preu de cost 
habitatges als seus socis, 
organitzant-ne l’administració i 
la conservació.

Desenvolupar diverses finalitats 
i activitats unificades en una 
sola cooperativa de primer 
grau, generalment activitats 
de prestació de treball i 
de consumidors i usuaris. 
essencials de les cooperatives 
de les classes corresponents

Cooperatives integrals, que 
poden rebre la denominació de 
cooperatives rurals si l’objectiu 
és la promoció i millora del medi 
rural.

Les diverses activitats han 
de tenir les característiques i 
complir les obligacions

Cooperar entre empreses i 
cooperatives, o només entre 
cooperatives. amb l’objecte de 
completar, reforçar o coordinar 
activitats de les empreses 
membres.

Cooperatives de segon grau 
(que poden rebre també 
la denominació de grups 
cooperatius) o convenis 
d’intercooperació.

En el cas de les cooperatives 
de segon grau: agrupació d’un 
mínim de 2 empreses, una 
d’elles cooperativa,

Dur a terme activitats de 
caràcter social o d’atenció a les 
persones.

Cooperatives d’iniciativa social 
sense afany de lucre.

Aquelles cooperatives que 
tenen per objecte la inserció 
laboral o integració de 
col·lectius amb risc d’exclusió, 
o la defensa de drets socials o 
cobertura de necessitats ateses 
insuficientment pel mercat. 
Poden establir la participació 
de voluntaris en la consecució 
de l’objecte social.
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Per saber-ne més
Vídeos introductoris sobre les principals classes de cooperatives

Agràries

Habitatge

Treball

Consumidors i usuaris

Ensenyament

Serveis

https://www.youtube.com/watch?v=auc5rqWliUQ
https://www.youtube.com/watch?v=mRWkNmxe0Ug
https://www.youtube.com/watch?v=7VrcUl5jAn4
https://www.youtube.com/watch?v=rsdjrzBNQe4
https://www.youtube.com/watch?v=Ab947J1kfOY
https://www.youtube.com/watch?v=T5ve5s-NOQU
https://www.youtube.com/watch?v=auc5rqWliUQ
https://www.youtube.com/watch?v=mRWkNmxe0Ug
https://www.youtube.com/watch?v=7VrcUl5jAn4
https://www.youtube.com/watch?v=rsdjrzBNQe4
https://www.youtube.com/watch?v=Ab947J1kfOY
https://www.youtube.com/watch?v=T5ve5s-NOQU
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Les experiències cooperatives reeixides a Catalunya es caracterit-
zen per compartir tendències emergents en la seva pràctica econò-
mica. No totes les experiències responen a tots els elements, i sovint 
algun d’ells destaca especialment i fa particular aquella experièn-
cia. Aquestes tendències emergents són:

•	 L’oferta de productes o serveis vinculada als valors.

•	 La cogovernança i diversificació de la base social.

•	 La innovació social.

•	 La multiactivitat.

•	 La intercooperació.

No sabem quines d’aquestes tendències han vingut per quedar-se, 
ni en quin grau ho faran i es generalitzaran. Sabem, però, que sus-
citen nous reptes, no sols a l’experiència en particular, sinó també 
a l’economia cooperativa en conjunt. Reptes per oferir-los eines de 
gestió ben adaptades a la seva dimensió reduïda, a les seves fina-
litats i als seus valors, reptes per integrar-les en les estructures de 
participació i representació pròpies del sector, etc. Aquestes i altres 
preguntes poden ser objecte de debat i de reflexions futures. 

Vegem, doncs, en què es tradueixen a la pràctica aquestes tendèn-
cies de l’empresa cooperativa.

Experiències 
cooperatives
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Oferta de producte 
o servei vinculada 
als valors
En el consum, a part de concedir més importància al factor preu 
en les opcions de compra per la disminució de la renda disponible, 
podem apuntar altres tendències. Emergeix un consumidor més in-
format i participatiu que busca relacionar-se amb altres per acon-
seguir productes i serveis sense haver de comprar-ne de nous (reci-
clant, compartint, regalant, intercanviant, adquirint de segona mà) o 
comprant digitalment a l’engròs per abaratir-ne el preu.

A les manifestacions del consum responsable aparegudes fins ara 
(consum ecològic, de proximitat, solidari, cooperatiu...), s’afegeix 
l’anomenat consum col·laboratiu: es comparteixen vehicles en els 
viatges, es bescanvia roba infantil usada o cases per a les vacances.

Aquests comportaments, afavorits per l’extensió de les noves tecno-
logies de la informació i la comunicació, afavoreixen alhora modifi-
cacions en els processos productius i propicien la conversió de pro-
ductes en serveis. En aquests moments es calcula que ja hi ha unes 
500 empreses dedicades al consum col·laboratiu a l’Estat espanyol.

La revolució digital no s’atura tampoc. Som a les portes 
d’una nova onada d’innovació que es caracteritzarà per la 
fabricació digital, la gestió de grans bases de dades i l’ano-
menada Internet de les coses. D’aquí en sortiran tant noves 
activitats econòmiques com el replantejament de moltes de 
tradicionals.

De sempre, les cooperatives han tendit a excel·lir en els pro-
ductes o serveis que ofereixen, fidels a la seva orientació 
cap al servei més que cap al lucre. Amb tot, les expectatives 
que la societat diposita tant en el producte com en el pro-
ductor també han anat evolucionant.

Actualment, a més d’una bona relació qualitat/preu, una franja sig-
nificativa dels consumidors demana al productor que hi afegeixi 
valor en responsabilitat ecològica, solidària, participativa, etc. Cada 
vegada és més natural que un nou projecte cooperatiu comenci in-
tegrant aquests valors i, al revés també, que un projecte empresari-
al que vulgui integrar-los consideri la cooperativa com l’eina adient 
per dur-lo a terme. En tenim exemples a cabassos.

En el camp de l’ecologia i l’alimentació natural recordem les coo-
peratives creades recentment que treballen l’agricultura social (La 
Tavella, Sambucus...), les que es dediquen a l’alimentació ecològica, 
sana i de proximitat (Frescoop, Quèviure, Som Cuina), les coopera-
tives de consum agroecològic...), la sensibilització mediambiental 
(La Copa, Terregada...) i el foment de les energies renovables (Som 
Energia, Celobert...). En el camp de la salut integral pensem en Es-
pai Brotes, de l’Hospitalet de Llobregat, o en COS¸ de Barcelona. Una 
referència en l’àmbit del consum responsable és la línia que marca 

Per saber-ne més

Biciclot

Una experiència d’autocupació 
que va començar en associació i 
es va transformar en cooperativa, 
mantenint la condició de sense 
ànim de lucre

https://www.latavella.cat/
https://www.latavella.cat/
http://www.sambucus.cat/
http://www.queviure.coop/
http://somcuina.com/
http://www.lacopa.cc/
http://www.terregada.net/
http://www.somenergia.coop/
http://www.somenergia.coop/
http://www.celobert.coop/
http://www.espaibrotes.org/
http://www.espaibrotes.org/
http://www.cos.coop/
https://youtu.be/ULa5Y5bLowk
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la revista Més Opcions, publicada per la cooperativa integral de con-
sum i de serveis Consum Responsable. 

En el de la comunicació, recordem Alternativas Económicas, edi-
tat per la cooperativa del mateix nom, Fet a Sant Feliu, diari digital 
editat per Sant Feliu Viu, la primera cooperativa de consumidors de 
comunicació a casa nostra, o el periodisme d’investigació de Crític.

En el terreny de la recuperació de la cultura local, pensem en Idà-
ria, que recupera l’ofici de carboner, amb el seu projecte de carbó a 
l’Ardenya i les Gavarres, així com en una de les línies de Sambucus: 
la recuperació de la cultura de les herbes aromàtiques, avui en vies 
de desaparició.

En l’àmbit de la dinamització comunitària, ens vénen al cap Fil a l’Agu-
lla, que acompanya processos de transformació personal i col·lecti-
va, o Iacta, cooperativa d’advocades amb una clara vocació social.

https://www.mesopcions.coop/qui-som
http://alternativaseconomicas.coop/
http://www.fetasantfeliu.cat/
http://www.fetasantfeliu.cat/
http://www.elcritic.cat/
http://www.idaria.cat/
http://www.idaria.cat/
https://www.sambucus.cat/
http://www.filalagulla.org/
http://www.filalagulla.org/
http://www.iacta.coop/
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innovació... social
Sovint s’assimila abusivament tot el que és innovació amb la inno-
vació de base tecnològica. Tanmateix, hi ha una altra classe, tant o 
més important, d’innovació que sovint s’ignora: la innovació social.

La innovació social consisteix en una idea, un principi, una acció, una 
forma d’organitzar-se o una combinació d’aquests elements que 
canvia les relacions socials i de la societat amb el medi. Diem que 
tota innovació és sempre disruptiva, és a dir, suposa un canvi res-
pecte a una situació anterior. Ara bé, aquest canvi 
pot ser a millor o a pitjor. La necessitat d’advertir 
d’allò obvi, és a dir, del fet que una cosa sigui nova 
no implica que sigui bona ni millor, destorba els 
defensors del capitalisme, que saben que aquest 
és un sistema inherentment expansiu, addicte 
a la innovació empresarial perpètua per poder 
mantenir el procés d’acumulació de capital, amb 
independència que els canvis siguin beneficiosos 
o perjudicials per a la societat. No hi ha criteri 
ètic, sinó crematístic: l’únic que compta és que 
l’aplicació de la innovació trobi demanda solvent; 
qualsevol altra consideració els fa nosa. Doncs bé, 
avui, en plena crisi social, ecològica i energètica, 
hem de ser clars: innovar per innovar no té sentit; 
qualsevol innovació ha de ser socialment útil i 
ecològicament sostenible.

Moltes innovacions fetes per cooperatives giren a l’entorn dels va-
lors. Algunes obren directament camps d’activitat inèdits per al 
món cooperatiu. És el cas de Fent País, una cooperativa manresa-
na de turisme responsable; d’Eticom- Som Connexió, cooperativa 
de consum de telefonia i Internet; de Femmefleur, dedicada a la 
venda en línia de productes alhora ecològics i barats per a dones; 
d’Uikú Coworking, una cooperativa de serveis del Prat de Llobregat 
que ofereix espais de treball i de relació a petites empreses i autò-
noms, sobretot joves; de la Cooperativa Dones Solidàries Pa’lante, 
que agrupa treballadores del sector de la neteja (ecològica), d’aten-
ció a la tercera edat i de reforç escolar, o de Sealeer, una cooperativa 
de serveis sexuals nascuda a Eivissa que vol regular aquest gremi i 
evitar el proxenetisme.

D’altres assagen noves versions d’un determinat tipus de cooperati-
va. Alguns exemples podrien ser L’Economat Social, cooperativa de 
treball que promou el consum responsable i la cultura autogestio-
nada, com una variant de les cooperatives i grups de compra agro-
ecològics.

També hi ha cooperatives que innoven en producte, com la coope-
rativa mixta de treball i consum de serveis a les persones Encís, 
que ha ideat i comercialitza Ergosum, una caixa regal que conté 25 
experiències organitzades per entitats del tercer sector i empreses 
d’economia social de Catalunya; La Tarpuna, una altra cooperativa 
mixta de treball i consum que comercialitza Infinitloop, l’embolcall 
reutilitzable de tela amb una etiqueta QR que permet localitzar el 

Per saber-ne més

Abacus

Apropant la cultura, l’educació i 
el lleure a partir d’una selecció 
acurada de productes

http://www.fentpais.cat/
http://www.somconnexio.org/
http://www.somconnexio.org/
http://femmefleur.net/
http://uiku.es/
http://www.mujerespalante.org/
http://www.eldiario.es/economia/Once-prostitutas-registrar-cooperativa-servicios_0_217678788.html
http://leconomatsocialcoop.wordpress.com/2013/01/28/leconomat-social/
http://www.encis.coop/
http://www.ergosum.coop/
http://tarpunacoop.org/
http://infinitloop.org/
https://youtu.be/GyipgIRkMo8
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regal i conèixer-ne la trajectòria, en col·laboració amb Estel-Tàpia, 
una associació que treballa amb persones en situació d’exclusió al 
Raval barceloní; Abacus que ha ideat l’àbac, una moneda pròpia que 
servirà per recompensar la compra i la participació dels seus so-
cis de consum; o la cooperativa de consum cultural Rocaguinarda, 
que a partir de la iniciativa Mamaguinarda, un projecte cooperatiu 
de criança i educació que ha donar lloc al col·lectiu de mares i pa-
res MamaG. En aquest àmbit també destaca la cooperativa agrària 
del Celler de Capçanes que, amb més de 80 anys d’història, innova 
en mètode i producte, elaborant un dels exclusius vins kosher amb 
denominació d’origen qualificada del Priorat, seguint el ritual tradi-
cional de la comunitat jueva.

Per últim, hi ha cooperatives que innoven en altres aspectes, com 
ara la destinació dels seus recursos. Suara ha dedicat part dels 
seus fons d’educació i promoció cooperatives del 2012 a promou-
re els valors cooperatius a les escoles mitjançant el joc, el conte, 
la música i el debat a través del programa anomenat Un, dos, coop!

Sovint la hibridació entre dos valors genera una nova activitat. El 
grup cooperatiu TEB ha obert a Barcelona Coopmercat, una botiga 
de productes d’alimentació cooperatius, d’entitats d’economia so-
cial i d’empreses locals amb valor afegit, que porten persones amb 
discapacitat intel·lectual. L’Estoc és una nova cooperativa en què 
persones amb discapacitat intel·lectual recuperen mobles en desús 
per fer-ne objecte de disseny.

http://www.esteltapia.org/
http://abacus.coop/
http://rocaguinarda.org/
http://www.cellercapcanes.com/ca
http://www.suara.coop/
http://www.coopmercat.coop/
http://www.coopmercat.coop/
http://lestoc.com/
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Multiactivitat
Per sobreviure, molts projectes cooperatius, en un inici minúsculs i 
fràgils, abasten diverses activitats alhora. Són activitats concebu-
des esprement a fons l’objecte social de la cooperativa. Esmentem 
tres exemples. Un és Sambucus, de Manlleu, que compagina portar 
un restaurant amb el conreu de la terra, la recuperació d’herbes aro-
màtiques i tallers gastronòmics.

Un altre és La Garbiana, una altra cooperativa de treball, radicada 
en un poble de poc més de cent habitants, la Torroja de Segarra, 
que s’organitza en tres seccions: la Garbiana pagesa, dedicada a la 
producció de fruita i verdura, llegums, ous, cereals i farines; la Gar-
biana artesana, que fa pa, coques, rebosteria, conserves, begudes 
naturals, etc., i el Rebost de la Garbiana, punt de venda de tots els 
productes i on es recullen les cistelles ecològiques. 

Valguin com a tercer botó de mostra La Garriguella, una cooperativa 
agrària vitivinícola de l’Empordà que complementa l’elaboració i la 
venda de vi i d’oli d’oliva amb activitats enoturístiques i enogastro-
nòmiques, a part de disposar d’agrobotiga pròpia. I la Cooperativa 
Agrària d’Ivars d’Urgell, una cooperativa centenària i, alhora, pionera 
en el subministrament de carburants, amb benzinera pròpia per a 
les persones sòcies, que combina amb la resta de serveis a les ex-
plotacions agrícoles i comercialització dels productes.

https://www.sambucus.cat/
http://www.lagarbiana.cat/
http://ca.cooperativagarriguella.com/
http://www.coopivars.coop/index.php
http://www.coopivars.coop/index.php
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Cogovernança
Avui dia, els projectes cooperatius requereixen, almenys per arren-
car, més recursos econòmics, relacionals, de coneixement, etc. que 
fa uns anys.

Aquesta necessitat, sovint combinada amb la circumstància que 
molts projectes nous els engeguen persones dels moviments so-
cials acostumades a organitzar-se de manera participativa i que 
conceben la pròpia feina com una faceta més del seu activisme, fa 
que moltes cooperatives ja neixin constituïdes per diferents grups 
d’interès: treballadors, consumidors i usuaris, inversors, entitats de 
suport...

Gràcies a la seva plasticitat, l’estructura cooperativa es presta a in-
corporar diversos grups d’interès en la governança de l’empresa. La 
inclusió dels inversors és important; pot fer-se com a socis col·labo-
radors, o fora de la cooperativa com a titulars de préstecs o de títols 
participatius, o bé com a finançadors en una campanya de microfi-
nançament o de micromecenatge (crowdfunding).

Ho és també, més encara, la implicació dels consumidors i usuaris, 
en especial aconseguir que col·laborin a dissenyar o millorar el pro-
ducte que reben. Pot servir com a exemple Cos, cooperativa de tre-
ball que ofereix serveis de salut combinant les medicines naturals 
amb la medicina general, i que disposa de canals per a la partici-
pació dels usuaris, uns quants centenars. I també la cooperativa de 
recent creació que gestiona el cinema de barri (Sants, Barcelona), 
Zumzeig, una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre 
que compta amb la participació d’entitats i persones usuàries en les 
programacions i les activitats de la cooperativa.

Les combinacions de tipus de soci més habituals fins ara són la de 
socis de treball amb socis de consum i la de socis de treball amb 
socis col·laboradors. Tanmateix, hi ha cooperatives que integren 
encara més grups d’interès, Productes i Serveis de la Vall és una 
cooperativa de serveis (multiactivitat també), radicada a la vall de 
Camprodon, que agrupa el sector hostaler (14 restaurants), l’Associ-
ació de Criadors d’Eugues (54 productors), la Cooperativa Ramadera 
de Molló (26 ramaders) i l’Agrupació de Defensa Forestal, de la qual 
formen part tant ramaders com ajuntaments de la vall.

Per la seva banda, Coa Negra és una cooperativa mallorquina de 
productes agrícoles propietat dels productors pagesos, dels tre-
balladors de la botiga on venen els productes i d’una associació de 
consumidors.

Finalment, la cooperativa basca Esnetik es dedica a la producció i 
consum de productes làctics de la província de Biscaia, segueix els 
principis de la sobirania alimentària, i està formada per vuit pastors 
(els productors), uns vuitanta consumidors i unes quantes entitats 
com el sindicat agrari Ehne de Biscaia, l’impulsor del projecte, Ve-
terinaris sense Fronteres i Fiare, i fins i tot una administració, l’Ajun-
tament d’Orozko. Entitats i administració participen també en el 
consell rector de la cooperativa, però no tenen responsabilitat en la 
gestió ni participen en els resultats.

http://www.cos.coop/es/
http://zumzeigcine.coop/ca/
http://www.coanegra.com/
http://www.esnetik.com/?page_id=85
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intercooperació
La intercooperació, cooperació amb altres cooperatives o entitats 
de l’economia social, permet compartir eines de gestió, multiplicar 
el coneixement, fer economies d’escala o compres conjuntes. Però 
és molt més que tot això. La intercooperació és un pas natural i im-
prescindible per assolir amb eficàcia els objectius propis de la co-
operativa La Martina Marcet Fuentes, en el seu article a la revista 
Nexe, núm. 24, sintetiza en quatre punts el que la intercooperació 
permet a l’economia social i solidària: 

La vehiculació de recursos propis en el sector: l’establiment de re-
lacions d’intercanvi entre les entitats permet vehicular recursos 
econòmics generats en l’activitat de cada una d’elles en un entorn 
comú, retroalimentant-les.

•	 Eines comunes. La col·laboració entre totes les organitzaci-
ons de manera estable permet el desenvolupament d’eines 
per cobrir necessitats essencials del sector, com per exemple 
el finançament ètic i solidari, els mitjans de comunicació o la 
formació.

•	 Efectes de visibilització. Per fer visible l’economia social i soli-
dària (tant cap al conjunt de la població com a les institucions), 
cal presentar una imatge de conjunt, un marc simbòlic que no-
més es pot aconseguir a partir de la posada en comú de les di-
ferents experiències.

•	 Creació de mercat social. L’eix central per desenvolupar un mer-
cat social9 és la intercooperació, que de manera global contri-
bueix al desenvolupament d’un marc global postcapitalista, on 
s’integren organitzacions, institucions i persones.

En parlarem amb més detall a la unitat 5.

Per saber-ne més
Discursos i pràctiques: la 
dimensió dels valors de la 
Intercooperació. 

Martina Marcet Fuentes, Nexe, 24

http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4%3Adiscursos-i-practiques-la-dimensio-dels-valors-de-la-intercooperacio&amp;catid=7%3Atextos&amp;lang=ca
http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4%3Adiscursos-i-practiques-la-dimensio-dels-valors-de-la-intercooperacio&amp;catid=7%3Atextos&amp;lang=ca
http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4%3Adiscursos-i-practiques-la-dimensio-dels-valors-de-la-intercooperacio&amp;catid=7%3Atextos&amp;lang=ca
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