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L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA  A L’ALTA
SEGARRA. IMPULS D’ALTRES  ECONOMIES
AL SERVEI DE LES PERSONES I EL TERRITORI

Teixint complicitats al territori

SOBRE AQUESTA PUBLICACIÓ

Aquesta revista que teniu a les mans és la 
tercera publicació del programa de Foment 
de l’Economia Social i Solidària a l’Alta Segar-
ra. Durant el 2018 s’han realitzat un seguit 
d’activitats amb la voluntat d’obrir processos 
de reflexió i diàleg entre l’administració i les 
iniciatives de l’economia social i solidària 
(ESS) del territori, l’objectiu no és altre que 
donar eines a l’administració per tal de do-
nar suport al sector i detectar les necessitats 
de les entitats i projectes. La detecció de les 
necessitats dels agents ha permès concretar 
el programa i així encaminar-lo i fer-lo avan-
çar en la direcció que requereix el territori. 
El conjunt d’accions engegades en el si del 
programa, han portat a l’Alta Segarra diver-
sos models i experiències d’èxit en el suport 

PROPERES ACTIVITATS

Durant la tardor d’enguany s’oferirà la se-
gona edició d’introducció a l’ESS (15 hores), 
i dues sessions de debat i coneixement d’ex-
periències de l’ESS en el món dels menjadors 
escolars i la gestió i oferta cultural.

Per a més informació contacteu amb
info@essaltasegarra.cat, o al telèfon
93 869 82 49

a l’ESS de diferents punts del territori cata-
là i a analitzar la seva possible aplicació al 
territori. A tall de resum, en aquesta publica-
ció trobareu entrevistes i articles a diferents 
projectes del territori i propers com ara Tot 
Circ, Viure de l’aire, la Cooperadora o Coop 
de Cap; coneixerem el programa de foment 
del cooperativisme engegat a l’escola Alta Se-
garra; gaudirem d’una entrevista amb Xavier 
Gallofré, que té una llarga trajectòria dins del 
moviment cooperativista a Catalunya i que 
aporta reflexions sobre el passat, present i 
futur de l’ESS; la història del cooperativisme 
a l’Alta Segarra hi tindrà un lloc a través d’un 
breu article sobre l’Equitativa, una cooperati-
va de consum(dècades després convertida en 
agrícola) que va néixer a Prats de Rei a princi-

pis de segle XX; parlarem també del fenomen 
del consum conscient, veient els seus orígens 
i la seva evolució fins a l’actualitat, alhora 
veurem i coneixerem algunes de les iniciati-
ves de consum conscient que han proliferat 
els últims anys; per altra banda trobareu una 
explicació de les guies de contractació públi-
ca social, una iniciativa que alguns ajunta-
ments estan engegant per tal d’incorporar 
criteris socials i ambientals en els contractes 
i concessions públiques; també hi haurà lloc 
per parlar de projectes com la Fira d’Econo-
mia Social i Solidària, la Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social i Solidària i dels bancs 
del temps. Per últim hi trobareu una síntesi 
dels dos actes de formació i debat realitzats 
al territori.
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1.1 PRENENT LA PARAULA
Entrevista a Xavier Gallofré, expert
en economia social i cooperativa

dels seus propis principis i valors.

b) Tres són els aspectes en què hi ha 
capacitat d’avanç o millora:

Primer.- L’ESS segueix tenint presència 
només testimonial en el currículum del 
batxillerat, en la formació professional 
i en els graus universitaris. Per altra 
banda, una part de les entitats pres-
criptores, públiques o privades (asses-
sorament, formació, acompanyament, 
orientació financera, etc.) segueixen 
sense conèixer prou el model, que se 
situa en clar desavantatge enfront del 
mercantil, més conegut. Malgrat els es-
forços realitzats (Municipis cooperatius, 
Ara_Coop, xarxes d’economia solidària 
locals, entitats federatives, etc.), aques-
ta mancança persisteix. 

Segon.- S’ha elaborat un discurs potent 
al voltant de l’economia social i solidària, 
no tan centrat (com en el passat), en 
els avantatges fiscals i legals d’autoocu-
par-se en forma cooperativa. El discurs 
actual, en canvi, posa èmfasi en la capa-
citat de construir un model econòmic 
més just. El missatge circula de manera 
molt eficaç en els canals de comunicació 
freqüentats pels moviments socials i 
per algunes administracions públiques. 
Existeix, per contra, un buit a la resta 
de canals, que pot convertir l’economia 
social i solidària en una alternativa no-
més  “per a iniciats”. Caldria un discurs 
i una estratègia per ampliar el nombre i 
tipologia de destinataris del missatge. 

Tercer.- Hi ha capacitat per entomar amb 
èxit, projectes rellevants d’Economia 

Què consideres que aporta l’Economia 
Social i Solidària (ESS) a la societat?

Un conjunt d’experiències avaluables 
que estan donant resposta eficaç, sos-
tenible i innovadora a les aspiracions de 
transformació social i econòmica d’una 
part de la ciutadania.

Quins són els punts forts de l’ESS Cata-
lunya? I en quins creus que cal millorar 
o avançar?

a) Tres són els punts forts que voldria 
posar de relleu:

Primer.- L’aportació dels projectes d’ESS 
es pot mesurar. A través del balanç social 
es monitoren i avaluen els seus impac-
tes sobre la vida i les aspiracions de la 
gent: ocupació de qualitat, igualtat de 
gènere, economia de les cures, formació, 
empoderament, desenvolupament local, 
cohesió social, sostenibilitat ambiental, 
etc.

Segon.- Ha esdevingut un model de 
referència d’una part de la ciutadania 
activa i dels moviments socials transfor-
madors. Aquesta complicitat afavoreix 
la viabilitat dels diferents projectes, ja 
que pot “enxarxar” al voltant seu els 
diferents agents del mercat social: el 
consum crític, el finançament ètic i 
solidari, els moviments socials transfor-
madors, els projectes d’ESS i una part de 
les entitats formatives i prescriptores.  

Tercer.- L’ESS està present en tots els 
sectors estratègics del país, des d’on 
aporta alternatives transformadores des 

Social i Solidària. Hi ha exemples en el 
camp financer, energètic, d’economia de 
les cures, de la distribució alimentària, 
la comunicació i tants altres. Necessi-
tem que els projectes d’economia social 
i solidària existents inverteixin (invertir 
= aportar capital) una part dels seus 
excedents econòmics i de coneixement, 
en nous projectes rellevants. Implicar-se 
i invertir en nous projectes autònoms i 
independents ha de ser una estratègia 
de sector. Enfortir el conjunt ha de ser 
enfortir el projecte propi.

La Generalitat i les administracions 
locals estan impulsant, més que mai, 
programes de foment del cooperati-
visme i l’ESS. Quins aspectes positius i 
quines perillositats hi veus en aquest 
impuls públic?

Com aspecte positiu, cal remarcar, en 
primer lloc l’aposta política. Fa molts 
anys que des de la Generalitat i des del 
poder local hi ha polítiques de foment 
de l’economia social. Però aquesta volun-
tat mai havia estat tan acompanyada de 
diners, recursos i partners estratègics.

Tanmateix, al meu entendre, potser 
caldria reflexionar sobre com aprofitem 
la conjuntura actual perquè, en un futur 
proper, sigui el propi sector i les seves 
xarxes  (amb suport públic, si cal), els 
qui entomin de manera autònoma i 
independent, la promoció de l’ESS. 

- També molts ajuntaments estan en-
gegant iniciatives per potenciar l’ESS 
en els seus municipis, que creus que hi 
pot aportar l’administració local?



L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A L’ALTA SEGARRA

7

“L’ESS està present en tots els 
sectors estratègics del país, 
des d’on aporta alternatives 
transformadores des dels seus 
propis principis i valors”

Una de les grans aportacions de l’adminis-
tració local hauria de ser cooperativitzar 
una part de l’economia local. Per exemple 
els subministraments energètics, les 
cures, la producció i valorització agroe-
cològica, la gestió dels residus, la gestió 
forestal, el sector cultural, la comunicació, 
el suport a xarxes de petit comerç, etc. És 
una manera d’estendre la gestió democrà-
tica més enllà del consistori. 

Quin és el principal tòpic o etiqueta de 
l’ESS que creus que cal canviar?

“No funciona”. En realitat hi ha instru-
ments i indicadors per valorar si funciona 
o no funciona (balanços econòmics i 
socials). Fins i tot per saber si funciona 

millor o pitjor que l’economia mercan-
til. Cal analitzar, avaluar i exposar els 
resultats.

“La presa de decisions és molt complica-
da”. En aquest cas no hi ha cap evidència 
concreta de què això sigui així. En molts 
casos, el simple coneixement sobre el 
funcionament pràctic dels projectes re-
als, la informació i la formació desmun-
ten aquest estereotip.

“És antiquat”.  El model econòmic de 
l’ESS es construeix sobre valors emer-
gents: les persones al centre de l’acti-
vitat econòmica, solidaritat, sostenibi-
litat, igualtat, cooperació, participació, 
empoderament, reinversió d’excedents, 

etc. Una part important de les persones 
que opten per l’ESS (com a impulsores, 
consumidores, inversores, etc.) ho fan 
perquè creuen que així contribueixen a 
configurar el tipus de societat en el que 
voldrien viure.

Per què en el sector industrial costa 
més trobar empreses amb forma coo-
perativa?

Aquest fet es pot deure a la pròpia es-
tructura industrial de Catalunya. Segons 
l’IDESCAT, el 2017 el 82 per cent de les 
empreses catalanes eren del sector 
serveis; el 12 per cent de la construcció; 
i la resta, el 6% de les empreses era del 
sector industrial. 

Xavier Gallofré
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1.2 EL COOPERATIVISME A L’ESCOLA
Entrevista a Natàlia Baró,
mestra de l’escola Alta Segarra

Parlem del programa «Cultura emprenedora
a l’escola» amb Natàlia Baró mestra de l’escola 
Alta Segarra. Aquest programa ha servit
perquè els i les alumnes visquessin de primera 
mà el procés de creació d’una cooperativa.

Quines van ser les fases del programa 
amb els nens i nenes?

Entendre què era una cooperativa, conèi-
xer algunes cooperatives properes, visita 
i xerrades d’experts, establir l’equip 
directiu i els diferents departaments, po-
sar el capital inicial, anar a l’ajuntament 
a crear el nostre CIF, dissenyar el seu 
prototip del producte que volien vendre, 
fer unes votacions inicials i escollir 5 
prototips, dels escollits fer una enquesta 
a la comunitat educativa de l’escola (fa-
mílies i mestres) per dur a terme l’estudi 
del mercat, dels prototips més votats fer 
els productes finals, comprar el material 
necessari, demanar un préstec al banc 
(en el nostre cas, després de demanar 
informació a diversos bancs van decidir 
no demanar un préstec al banc perquè 
deien que no era just haver de tornar 
més diners dels que demanaves només 
per pagar interessos, els diners els vam 

En què consta el programa?

L’objectiu era crear una cooperativa cada 
classe (els alumnes de cinquè), treballar 
en equip i de forma cooperativa. Calia 
escoltar-se i respectar-se molt. Crear uns 
productes per posteriorment poder-los 
vendre: calia recuperar el capital inicial 
invertit (cada nen va aportar el seu capi-
tal inicial de 3€),  i dels guanys obtin-
guts donar-ne  la meitat a una ONG.

Quins objectius us veu marcar en deci-
dir participar en el programa?

Treballar en equip, respectar, confiar, de-
mocràcia, compromís, ajudar i cooperar. 
Sense aquests objectius escollits entre 
tots els socis/sòcies de la cooperativa 
no podíem funcionar. Tots van acceptar i 
van realitzar el seu rol sense cap proble-
ma. L’autonomia dels nens i nenes i les 
ganes de fer va ser la clau.

demanar a la secretaria de l’equip direc-
tiu, els hi van tornar sense interessos... 
això sí, donant les gràcies!), treballar de 
valent en la producció dels productes, 
creant cartells, flyers amb informació, 
fer una instància a l’ajuntament dema-
nat el material necessari per l’estand i 
preparar un powerpoint amb la informa-
ció del treball realitzat per mostrar-ho 
a la gent. Finalment donar el 50% dels 
guanys obtinguts a una ONG que van 
triar, va ser “Pallassos sense fronteres” 
i amb l’altre 50% fer una activitat tots 
plegats.

Quins valors creieu que pot aportar el 
cooperativisme a l’escola?

Moltíssims! El que més destaquen els 
nens i nenes és que tots podem fer i 
tots tenim dret a decidir, som un equip i 
tots anem a una. Treballar tots junts per 
arribar a un objectiu final no és fàcil, a 
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vegades calia reconduir-los però el tre-
ball que nosaltres com a mestres podem 
observar en el dia a dia durant la seva 
feina és increïble, fan coses increïbles! 
Són increïbles!

Quina va ser la resposta dels nens i 
nenes al programa?

És el segon any que es fa a l’escola, per 
tant els nens i nenes ja sabien una mica 
de què anava la cosa. Però realment un 
cop immersos en el treball de la nostra 
cooperativa va ser quan realment es van 
adonar de tot el necessari i de tota la fei-
na que hi ha darrere. Els hi va encantar, 
ho tornarien a fer amb els ulls tancats!

Quins productes van crear?

Va haver-hi dos tipus de productes; uns 
adreçats a la gent adulta com unes bos-
ses d’olor de lavanda, uns estalvis per la 

taula (“salvamanteles”) i una safateta de 
vidre per decorar. I productes per nens, 
pensats més per ells com una funda per 
guardar el mòbil o la Tablet, uns imants 
per la nevera dels emojis, uns subjec-
ta-mòbil i un penja-fotos. 

Creieu que el fet que el programa hagi 
tingut incidència més enllà de l’escola 
(per exemple vendre a l’Ecofira) ha 
generat més motivació entre els nens 
i nenes?

De motivació els hi sobrava, però si a so-
bre l’objectiu final era la venda molt mi-
llor! Va ser cap al final quan van ser més 
conscients del que havien fet i del que 
les hi quedava per fer. Van crear cartells 
per penjar pel poble i flyers  per repartir 
a la gent el dia de la venda. Aquí ja es 
creien els veritables protagonistes, tot i 
que al llarg de tot el procés ja ho eren. El 
dia abans, estaven ben nerviosos!

Alumnes de l’escola Alta Segarra en el procés de creació d’una cooperativa
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2.1 DEBATS OBERTS SOBRE
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

El projecte de promoció de l’Economia Social i 
Solidària a l’Alta Segarra reuneix ajuntaments, 
entitats i cooperatives per promoure
el territori de forma conjunta

Una desena de representants d’entitats 
locals i empreses i entitats de l’Alta Se-
garra es van reunir el passat 23 de maig 
per debatre les oportunitats que  ofereix 
l’Economia Social i Solidària (ESS) per 
la promoció territorial i social de l’Alta 
Segarra.

La trobada es va organitzar en el marc 
del projecte de promoció de l’ESS, impul-

sat per l’ajuntament de Calaf i la Manco-
munitat de municipis de l’Alta Segarra, 
que enguany celebra la segona edició.
Les entitats i l’administració local assis-
tents coincideixen amb els seus objec-
tius socials: la millora del benestar social 
de l’Alta Segarra, que preval per damunt 
dels interessos econòmics de l’economia 
convencional i capitalista.  Aquest punt 
en comú és la base que dóna sentit a 

l’obertura que es busca des del projecte, 
on entitats i administració pública seran 
els encarregats d’avaluar-ne els avenços i 
d’identificar noves necessitats i volun-
tats. I alhora fer que l’impuls de l’ESS 
sigui transversal i s’integri tant en el pla 
d’activitats de les entitats assistents 
com en les polítiques públiques locals i 
de la mancomunitat.

L’acte va ser dinamitzat per Montse 
Lamata, de la cooperativa Ensó, amb 
el suport de la cooperativa l’Arada, que 
és l’entitat tècnica que desenvolupa 
el projecte. Per començar Lamata va 
introduir diferents models i elements de 
governança público-privada. Segons la 
presentació de la dinamitzadora aquest 
treball público-privat permet resoldre 
conjuntament necessitats de la ciutada-
nia, definir objectius clars compartits i 
quantificables i alhora minimitzar costos 
i maximitzar els beneficis per les dues 
parts. En aquest sentit apunta que a 
l’administració li pertocaria assumir les 
fases més tècniques i econòmiques i al 
teixit de l’ESS aportar un punt de vista 
més transversal i social.

Taller de promoció de l’ESS Alta Segarra amb agents del territori
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Lamata també va aportar alguns con-
sells a l’administració local a l’hora de 
promoure l’ESS als seus territoris. Abans 
de tot va introduir algunes consideraci-
ons prèvies, com per exemple, que a ve-
gades caldrà vèncer la desconfiança que 
les iniciatives de l’ESS poden tenir cap a 
l’administració pública, per altra banda 
va aconsellar a les administracions 
evitar actuacions a curt termini, ja que 
els temps de gestació i maduració de les 
iniciatives sociocomunitàries són dife-
rents dels polítics i administratius. Per 
últim va senyalar que és necessari no fer 
grans actuacions i inversions que forcin 
a les iniciatives de l’ESS a un creixement 
ràpid. Va ser llavors quan  va posar sobre 
la taula un conjunt de passos que cro-
nològicament les administracions locals 
haurien de seguir a l’hora de facilitar la 

implementació de projectes de l’ESS al 
territori. En primer lloc va assenyalar 
que caldria que l’administració local re-
alitzés una diagnosi interna prèvia sobre 
els objectius a aconseguir. En segon lloc 
cal contactar i establir diàleg i detectar 
les necessitats del teixit local existent. 
En tercer lloc va remarcar la importàn-
cia que l’administració ofereixi suport 
tècnic i eines de gestió. A continuació 
cal valorar la tasca de l’ESS, tot fent 
difusió de la seva activitat. Altres passos 
i mecanismes de suport que va proposar 
són la cessió d’espais, la promoció de 
l’emprenedoria col·lectiva i cooperativa i 
la promoció d’espais que puguin generar 
ecosistemes locals de l’ESS.

Seguidament els participants van deli-
berar entorn els sectors més estratègics 

on l’economia social pot generar més 
oportunitats, i es van identificar aquells 
missatges que es van considerar més 
importants de difondre sobre els valors 
i potencialitats de l’ESS com a entorn 
de promoció sostenible del territori. 
Entre altres destaca la capacitat de l’ESS 
d’acollir diversitats i de recuperar-se de 
situacions de crisi, així com la capacitat 
de promoure grups socials i sectors 
econòmics més vulnerables. 

La trobada va marcar el punt d’inici de 
l’edició d’enguany del programa. El pro-
jecte ha de permetre el desplegament 
de l’ESS a l’Alta Segarra i integrar-lo en 
les estratègies de promoció territorial.  
En aquest sentit compta  amb el suport 
de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 
Central i d’Anoia Activa.

EL PAPER DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL:

Projecte público-comunitaris

Fase 1:
Diagnosi

(Reflexió conjunta)

3 nivells de Governança

Convenis, creació de taules o xarxes locals, consorcis, etc.
Han de permetre coordinar-se, definir objectius conjunts,

transparència i comunicació.

Fase 2:
Acordem les
mesures i pla

d’acció conjunt

Fase 3:
Gestió i

Execusió
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 l passat dissabte 7 de juliol la
 jornada de l’Economia Social 
 i Solidària(ESS) de l’Alta Segarra 
va portar a Calaf projectes i iniciatives 
amb l’objectiu de visibilitzar i compartir 
experiències que puguin enfortir a la 
comarca aquest àmbit de l’economia. 

Durant la tarda a la sala d’actes munici-
pal, es va celebrar la taula rodona “Su-
port a l’economia social des de l’asso-
ciacionisme”. En la primera intervenció 
la tècnica de l’Ajuntament de Manlleu, 
Betlem Parés, va explicar la tasca del 
consistori osonenc en matèria de pro-
moció de l’ESS, destacant que aquest 
Ajuntament fa 15 anys que fomenta 
iniciatives per fer créixer el sector, 
convertint-se en un dels referents en 
aquest àmbit. Entre altres projectes, 
Parés va centrar la seva intervenció a 
descriure la tasca de la Xarxa de Mu-
nicipis per l’Economia Social i Solidà-
ria. Una xarxa que compta ja amb 36 

municipis adherits i que té la voluntat 
de compartir experiències i recursos 
entre municipis afins a l’ESS. Per altra 
banda va parlar de la Xarxa de l’Econo-
mia Social i Solidària de Manlleu, una 
xarxa local promoguda per l’Ajuntament 
del municipi i que compta amb 18 
iniciatives que progressivament ha anat 
agafant més autonomia i ha necessitat 
menys dinamització i suport de l’admi-
nistració. En l’àmbit educatiu una de les 
iniciatives que s’han emprès a nivell lo-
cal és la creació d’una guia per introduir 
l’ESS a les assignatures escolars de P3 a 
batxillerat. Parés va parlar també de la 
guia de clàusules socials que han creat 
en el municipi, conjuntament amb el 
Col·lectiu Ronda, destinada a tècnics 
municipals. Més enllà del procés d’ela-
boració, va senyalar, la problemàtica 
més important amb què s’han trobat és 
en la implantació d’aquestes clàusules, 
ja que alguns interventors municipals 
hi posen molts entrebancs.

 ot seguit la membre de la
 iniciativa de mapa col·laboratiu
 Pam a Pam, Laura Muixí, va 
explicar aquesta experiència promoguda 
per la XES i per SETEM. Pam a Pam es 
tracta d’una eina col·lectiva que mostra 
que existeix una economia al servei de 
les persones a Catalunya i que convida 
a participar-hi. S‘hi pot participar com 
usuària, buscant en el mapa aquelles 
iniciatives d’alimentació, habitatge, ser-
veis, energia… que permeten consumir 
d’acord amb uns valors lligats a l’ESS. 
Pam a Pam facilita l’enxarxament entre 
iniciatives i possibilita els diagnòstics de 
les diferents pràctiques transformado-
res que existeixen a Catalunya. Segons 
Muixí, amb el temps Pam a Pam ha 
anat més enllà de ser un referent per al 
consum i actualment diferents projectes 
s’organitzen a escala territorial per crear 
xarxes de suport i foment de l’ESS en 
general. Durant la intervenció també 
va apuntar que Pam a Pam té com a 
política incorporar dins el seu mapa les 
iniciatives no pel seu format jurídic sinó 
per la seva forma de treballar i d’organit-
zar-se.

2.2 DEBATS OBERTS SOBRE
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Xarxes locals de foment de l’Economia
Social i Solidària expliquen la seva
experiència a l’Alta Segarra

E T
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 uixí també va descriure els
 objectius i funcions de la Xarxa
 d’Economia Solidària(XES), una 
organització formada per més de 300 
entitats de tot Catalunya i que és un 
espai de trobada de moltes organitzaci-
ons i persones amb l’objectiu d’enfortir 
el moviment de l’economia solidària a 
tota Catalunya, esdevenint un espai de 
construcció d’alternatives. Entre altres 
accions, la XES promou el Balanç Social, 
una eina que a partir de diferents indica-
dors permet elaborar un informe sobre 
l’impacte i la responsabilitat social dels 
projectes. Per altra banda la XES també 
impulsa la creació de grups locals i l’or-
ganització de la fira de l’Economia Social 
i Solidària de Catalunya, que se celebra 
a finals d’octubre al recinte Fabra i Coats 
de Barcelona.

M
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3.1 ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DES
DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL

La contractació pública socialment
responsable s’obre pas a l’administració local

Les Contractacions Públiques Social-
ment Responsables (CPSR) van ser defi-
nides l’any 2011 per la Comissió Europea 
com “les operacions de contractació 
que tenen en compte una o més dels 
següents aspectes socials: oportunitats 
de feina, treball digne, compliment dels 
drets socials i laborals, inclusió social 
(incloses les persones amb discapaci-
tat), igualtat d’oportunitats, disseny 
d’accessibilitat per a tots, consideració 
dels criteris de sostenibilitat, incloses les 
qüestions de comerç ètic i un compli-
ment voluntari més ampli de la respon-
sabilitat social de les empreses”.

Darrerament a casa nostra ajuntaments 
com el de Barcelona o el de Manlleu 
han publicat guies de contractació que 
inclouen criteris de contractació social. 
Aquestes guies tenen entre els seus 
objectius afavorir la igualtat de gènere, 
vetllar pels salaris dignes, la contractació 
estable i per la protecció de les petites 
i mitjanes empreses. En el cas de Bar-
celona aquesta guia ha estat elaborada 
conjuntament amb una vintena d’orga-
nitzacions i entitats. Així doncs, la guia 
resultant, asseguren des del consistori 
barceloní, és fruit del debat i el consens 
amb els sectors empresarials, sindicats, 
associacions i entitats ciutadanes.

Per altra banda aquestes guies volen ser 
una eina de pressió per a la legislació 
espanyola perquè inclogui en la nova llei 
de contractes del sector públic unes con-
sideracions socials més avançades. 

EL PES DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

El volum de contractació de l’adminis-
tració pública és important, en el cas 
de l’Ajuntament de Barcelona cada any 
adjudica 590 milions d’euros en béns 
i serveis, generant milers de llocs de 
treball i un alt volum de contractes. En 
total hi ha 12830 contractes fets per 
l’Ajuntament de Barcelona.

Cada cop més ajuntaments consideren 
que aquest potencial i volum de contrac-
tació s’ha de posar al servei de la millora 
general de les condicions laborals i 
mediambientals dels sectors productius, 
per tal de promoure el bé comú. Els 
ajuntaments que han impulsat les guies 
asseguren que és important que les 
consideracions socials estiguin presents 
en tot el cicle de contractació i també 
en el procés de selecció de les empreses 
contractistes que ofereixin obres, serveis 
o subministraments. L’objectiu dels 
ajuntaments en qüestió és trobar una 
relació equilibrada entre la qualitat i el 
preu, però al mateix temps potenciant 
els valors i les pràctiques d’un model 
d’empresa amb responsabilitat social.

LES CLÀUSULES

Les guies inclouen diferents mesures, en 
àmbits diversos, per garantir la respon-
sabilitat social de les empreses contrac-
tades. En el cas de la guia elaborada per 
l’Ajuntament de Manlleu, les clàusules 
previstes són les següents:

 Inserció sociolaboral:
Segons aquest criteri es valora positiva-
ment les empreses que contractin un 
major número de persones amb dificul-
tat d’accés al mercat laboral

 Entitats socials i cooperatives:
Segons aquest criteri es valora positiva-
ment la contractació d’empreses socials 
i/o cooperatives i d’empreses d’inserció, 
centres especials d’ocupació, o entitats 
socials o solidàries sense ànim de lucre.

 Foment de l’economia social
 i solidària:
Segons aquest criteri es valora positiva-
ment les empreses que treballin sota els 
principis d’equitat, treball, cooperació, 
sostenibilitat ambiental, manca d’ànim 
de lucre i compromís amb l’entorn. 
Algunes concrecions d’aquests criteris 
són l’aplicació d’una auditoria social en 
l’activitat de l’empresa, la utilització de 
finances ètiques, l’horitzontalitat i la 
participació en la presa de decisions o la 
reinversió social dels beneficis.

 Igualtat de gènere:
Segons aquest criteri es valora positiva-
ment l’empresa que contracti el major 
número de dones, que incorpori un 
pla d’igualtat, que garanteixi mesures 
concretes de conciliació entre la vida 
personal, laboral i familiar, la incorpo-
ració d’un Protocol per a la prevenció, 
la detecció, l’actuació i la resolució de 
situacions d’assetjament sexual i per raó 
del sexe.
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 Persones discapacitades:
Segons aquest criteri es valora positi-
vament l’empresa que es comprometi a 
contractar per executar el contracte un 
major nombre de persones amb discapa-
citat igual o superior al 33%.

 Qualitat de l’ocupació:
Segons aquest criteri es valora positi-
vament l’empresa que es comprometi a 
fer més contractes indefinits, a millorar 
les condicions salarials establertes en el 
conveni, a millorar les condicions labo-
rals establertes en l’estatut del treballa-
dor o establir mesures que afavoreixin la 
conciliació laboral, familiar i personal.

 Responsabilitat social
 dels licitadors:
Segons aquest criteri es valora positiva-
ment les empreses que puguin demos-
trar la seva responsabilitat social, les 
que subcontractin una part del pressu-
post d’adjudicació a través d’empreses 
d’inserció, centres especials d’ocupació, 
o entitats socials o solidàries sense ànim 
de lucre, per últim les empreses que 
financin projectes d’interès social i soli-
dari i/o que es comprometin a subscriu-
re acords de col·laboració amb el teixit 
associatiu local en accions d’interès 
social i comunitari

 Comerç just:
Segons aquest criteri es valora positi-
vament l’entitat que es comprometi 
a contractar un percentatge major de 
productes de comerç just 

LA PARTICIPACIÓ

En el cas de Barcelona l’elaboració de la 
guia ha comptat amb la participació de 
diferents agents socials. A més preveu 
que la participació segueixi per tal de 
revisar l’aplicació pràctica, comprovar-ne 
els punts forts i detectar-ne els defectes 
o les inadequacions, i examinar-ne, si 
escau, la formulació o la redacció per 
adaptar-les a les noves circumstàncies. 
Aquesta participació busca la millora i 
l’adaptació contínua de la guia. Alhora la 
guia inclou també mecanismes de parti-
cipació social en la contractació pública, 
per exemple, en el procés de valoració 
d’ofertes es pot demanar la col·laboració 
d’organitzacions socials representatives.

ELS PRINCIPIS D’IGUALTAT
DE TRACTE I CONCURRÈNCIA

Un dels elements que incorpora la guia 
elaborada per l’Ajuntament de Barcelo-
na, és la consideració de què cal garantir 
els principis d’igualtat de tracte i de 
concurrència. S’estableix que la contrac-
tació pública social “no pot perjudicar 
la concurrència de les empreses en 
les licitacions ni la igualtat de tracte”. 
Tanmateix es considera que la guia es-
tableix “una acció positiva a favor de les 
empreses que demostrin una conscièn-
cia social i unes bones pràctiques”, amb 
l’objectiu que aquests valors s’incorporin 
en l’execució del contracte públic i 
augmenti l’eficiència social, econòmica i 
innovadora.

Font: Guia de contractació pública social de
l’Ajuntament de Barcelona i Guia pràctica de
clàusules socials de l’Ajuntament de Manlleu
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3.2 ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DES
DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL

La Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidària s’estén pel territori

En aquests darrers anys, l’àmbit d’inicia-
tives socioeconòmiques que anomenem 
economia social i solidària (ESS) ha 
crescut, s’ha diversificat, ha exhibit un 
gran dinamisme i ha demostrat la seva 
capacitat per resoldre necessitats molt 
diverses de la ciutadania —del treball 
al consum o al crèdit— i per enfortir la 
qualitat de vida, la justícia social, la par-
ticipació democràtica i la sostenibilitat.

Per aquest motiu la Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social i Solidària, forma-
da actualment per 37 municipis, busca 
fomentar l’economia social i solidària al 
territori.

ELS OBJECTIUS

La finalitat de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) és pro-
moure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària, fixant objectius i estratègies 
comunes, com també fomentar la cooperació i l’acció conjunta entre els seus mem-
bres, i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors. Els estatuts de la Xarxa 
marquen els següents punts a seguir per tal d’assolir l’objectiu esmentat:

1 Ajudar els ajuntaments membres a desenvolupar polítiques d’economia
 social i solidària i enfocaments de desenvolupament local.

2 Ajudar els ajuntaments a promocionar, difondre i enfortir l’economia social i solidària.

3 Incidir en les polítiques públiques d’economia social i solidària i d’altres
 àmbits relacionats, dutes a terme per administracions supramunicipals.

4 Relacionar-se amb els actors i les xarxes referencials a escala nacional
 i internacional de l’economia social i solidària.

5 Fomentar i generar aliances territorials per demarcacions, projectes i realitats.

6 Divulgar les experiències d’economia social i solidària fetes en els municipis.

7 Fixar objectius i estratègies compartides en matèria d’economia social i solidària.

8 Generar recursos i serveis (estudis, metodologies, indicadors, etc.).

9 Intercanviar coneixements i experiències d’economia social i solidària
 entre els ajuntaments i consells comarcals membres de l’Associació.

10 Comunicar i fer visible l’Associació i les seves accions.

11 Formar i assessorar els equips municipals d’economia social i solidària. 
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L’ORIGEN

L’impuls per crear la XMESS arrenca de 
la I Trobada internacional de Municipa-
lisme i Economia Solidària, organitzada 
pel Comissionat d’Economia Cooperati-
va, Social i Solidària i Consum de l’Ajun-
tament de Barcelona el 22 i 23 d’octubre 
de 2015. Durant la jornada es dóna a 
conèixer el manifest titulat “Cap a una 
Xarxa de Municipis per l’Economia Social 
i Solidària”, que ja rep llavors les prime-
res adhesions d’ajuntaments. Alhora, els 
ajuntaments de Badalona, Barcelona, 
Sabadell i Santa Coloma de Gramenet 
es constitueixen en el Grup Impulsor de 
la XMESS. Aquestes administracions es 
comprometen a posar durant el 2016 els 
mitjans tècnics i econòmics per consti-
tuir la Xarxa, incorporant una secretaria 
tècnica que doni suport al procés de 
constitució i organitzant una trobada al 
seu municipi per anar madurant el pro-
cés. Així mateix, l’Ajuntament de Barce-
lona assumeix l’assessoria jurídica per a 
l’elaboració dels estatuts i les tasques de 
comunicació. Per últim, s’acorda celebrar 
una propera trobada durant el primer 
semestre del 2016 i que l’organitzi l’Ajun-
tament de Badalona. El 17 de maig de 
2017 se celebra a Barcelona l’assemblea 
de constitució de la XMESS, que parteix 
inicialment de l’adhesió de 32 ajunta-
ments. Es tanca, així, la fase de constitu-
ció i la Xarxa comença a caminar.

LES LÍNIES DE TREBALL

Durant  període 2017-2019, la XMESS 
s’ha marcat tres línies estratègiques 
d’actuació.

La primera consisteix a ajudar a enfor-
tir l’ESS a cada municipi compartint 
recursos i treballant de manera conjunta 
entre els membres.

La segona persegueix incidir i relacio-
nar-se amb altres actors. La Xarxa vol 
influir en les polítiques públiques d’ESS 
i d’altres àmbits relacionats, que duen a 
terme les administracions supramunici-
pals, i a més relacionar-se amb els actors 
i les xarxes representatives de l’ESS a 
escala nacional i internacional.

Finalment, la tercera línia estratègica 
serà visibilitzar la Xarxa i les iniciatives 
relacionades amb l’àmbit per part dels 
seus membres. Per a això s’han establert 
com a objectius comunicar i fer visible 
la Xarxa i les seves accions; divulgar les 
experiències d’ESS fetes als municipis, i 
disposar del relat de la Xarxa en ESS.
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Com va néixer Tot Circ?

Tot Circ va néixer de l’entusiasme i il·lu-
sió per donar a conèixer el món del circ 
al públic familiar dels seus components 
fundadors: Miquel Montiel i Elisabet 
Tomàs

Per què vau decidir fer l’aposta de
ser cooperativa? Que us aporta?

Bé, després de valorar diverses opcions 
vam optar per una cooperativa perquè 
ens va semblar una bona formula de 
compartir, aprendre i treballar el tema 
del circ amb altres persones també rela-
cionades amb aquest món.

La gestió democràtica és un dels pilars 
principals del cooperativisme. Com es 
prenen les decisions a Tot Circ?

La democràcia ha de ser un pilar princi-
pal en tots els temes i a tot arreu! A Tot 
Circ cada un s’encarrega d’una part de la 
feina, i és ell el que decideix com la fa i 
la portarà a terme, per descomptat tots 
els temes importants es parlen i decidei-
xen entre tots/tes.

La crisi va afectar amb força el món del 
circ, com va afectar la vostra compa-
nyia?

Doncs com tu bé dius... Va afectar amb 
força, molta força! Sobretot a les actua-
cions que es fan per l’administració, es 

van reduir moltíssim i costava molt de 
cobrar! Per sort Tot Circ tenim el “Circ 
a les Feixes” que ens va ajudar molt a 
superar els mals moments, les escoles 
també van reduir les sortides i nombre 
de nens/es que venien... però gràcies 
a la feina ben feta durant molts anys 
seguits vam aconseguir que el nombre 
d’escoles no baixés en èpoques de cri-
sis...com també el públic familiar en cap 
de setmana.

Veu crear un dels primers circs esta-
bles de Catalunya, com valoreu aques-
ta aposta? Què hi aporta al municipi de 
Copons?

Del Circ a les Feixes n’estem molt 
orgullosos, aquest juliol ha fet 18 anys! 
Va ser una aposta valenta i atrevida que 
va funcionar des del primer dia! La idea 
innovadora de fer “Taller de Circ i Espec-
tacle” en una carpa en mig d’un bell pa-
ratge va agradar moltíssim, de seguida 
vam tenir moltes reserves i com ja t’he 
dit al cap dels anys segueix funcionant a 
tot rendiment... Hi ha escoles que fa 18 
anys que venen! És tot un èxit!

Copons es coneix arreu pel poble del 
Circ! Han vingut escoles i famílies de tot 
Catalunya, d’Andorra i Aragó per passar 
un dia al Circ a les Feixes.

Quan el vam muntar ens va ajudar molt 
l’Ajuntament que en aquells moments hi 
havia, no és el mateix amb l’Ajuntament 

4.1 INICIATIVES DE L’ECONOMIA SOCIAL

TOT CIRC: “El cooperativisme és una bona
manera de compartir i donar a conèixer
el circ i la cultura”

actual... però ara no parlem d’això.

A banda de Copons, on més podem 
veure actuar Tot Circ?

Doncs a qualsevol poble o ciutat que 
facin activitats i espectacles per públic 
familiar, hem actuat a molts Festivals i 
Fires de Catalunya, Balears, Canàries i 
Estat Espanyol, també hem anat a actu-
ar per Europa: Irlanda, Itàlia, França...

Agents del cooperativisme cultural 
afirmen que aquest és el millor remei 
contra la globalització en l’àmbit cultu-
ral, com creieu que el cooperativisme 
ajuda a arrelar la cultura als territoris?

El cooperativisme és una bona manera 
de compartir i donar a conèixer el circ i 
la cultura en general entre molta gent, 
això pot fer que s’apuntin més perso-
nes al projecte i així es vagi arrelant al 
territori.

Coopereu amb altres entitats del 
territori? 

En aquest moment poc, hem hagut de 
dedicar-nos plenament a la gestió de la 
companyia i del circ, que ens porta dedi-
cació completa a tots els nivells, però és 
un luxe poder-ho fer!

En el seu moment si, el Miquel i jo 
mateixa vàrem ser socis fundadors de 
l’APCC, Associació de Circ de Catalunya, 
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també de la TTP l’Associació de Teatre 
per a Tots el Públics.

Des de Tot Circ feu una aposta pel circ 
com eina educativa, quins valors cre-
ieu que aporta el circ als més petits?

Ull! Valors de tot tipus i tots bons, el 
Taller de Circ és una gran eina perquè 
els nens/es puguin desenvolupar la seva 
part motriu i artística… De totes les ac-
tivitats de circ ells poden escollir la que 
més els hi agrada, així els nens/es trien 
l’activitat que més els agrada o més 
s’adiu amb les seves destreses, i durant 
l’espectacle amb el pallasso “Tastacirc” 
encarnat per Miquel Montiel a part de 
divertir-se i riure a dojo, aprenen ser 
respectuosos en un espectacle i a com-

partir espai amb altres escoles vingudes 
d’altres indrets.

Quins projectes de futur té Tot Circ?

Tot Circ sempre té projectes al cap, el 
problema sempre és la part econòmica! 
L’administració no ens ha ajudat en el 
projecte del Circ a les Feixes, ha sortit 
tot del treball que s’ha fet, en aquest 
moment el projecte o necessitat més 
urgent és una carpa nova! Porta molts 
anys muntada i ja li toca! Però som gent 
de circ i el nostre lema és: el més difícil 
encara! Per això seguirem endavant amb 
alegria i bon fer com sempre...i el 2020 
celebrarem el vintè aniversari del Circ a 
les Feixes amb carpa nova! Hi esteu tots 
convidats!

Circ a les Feixes a Copons de Tot Circ
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Quan i per què es va crear
Coop de Cap? 

Va néixer el 2015 quan ens vam agrupar 
diverses persones que estàvem posa-
des en iniciatives de l‘ESS d‘Igualada i 
voltants. Veiem que arreu del territori 
s‘articulaven iniciatives per promoure 
l‘ESS, com per exemple les fires, i aquí a 
Igualada no teníem res semblant.

Quins objectius té la vostra iniciativa?

L‘objectiu és promore l‘ESS, però ens 
hem centrat sobretot a fomentar el 
canvi d’hàbits de consum de les consu-
midores.

En aquest estat inicial, també hem cre-
gut convenient generar xarxa entre els 
diferents projectes que hi havia. Que les 
diferents iniciatives ens coneguéssim, 
establíssim relacions i sinergies.

Per què creieu que és important
l’enxarxament d’iniciatives de l’ESS?

A l’Anoia tenim diferents iniciatives, la 
majoria són projectes petits i una mica 
“atomitzats”. El fet enxarxar-nos ens 
permet veure, en un primer moment, 

que no estem soles “lluitant a contracor-
rent”, que hi ha més gent que creu que 
l’economia pot posar la vida al centre i 
ser una eina de transformació social. I, 
partint de la coneixença mútua, la gràcia 
és que els projectes generin sinergies i 
es sumin els esforços.

En quins projectes està treballant 
actualment Coop de Cap?

Enguany hem celebrat la tercera edició 
de la Fira de l‘ESS, aquest any coordi-
nant-nos amb el barri de Xauxa, que té 
un teixit associatiu molt fort i on molts 
projectes de l‘ESS han arrelat allà (La 
Cooperadora, la Cooperativa de Consum 
Naturalment i l‘Ekonomat, el Local 
d‘acció...).

A banda de la fira, enguany hem impul-
sat varies “install partys” per promoure 
el canvi a projectes com Som Energia, 
Som Connexió o donar a conèixer alter-
natives a la banca de l‘IBEX35. Ho vam 
fer arran de l‘escalada repressiva de l‘u 
d‘octubre, on molta gent es va adonar de 
l‘entramat autoritari de l‘estat espanyol i 
les empreses de l‘IBEX35.

Fets com el tancament de webs, les 

4.2 INICIATIVES DE L’ECONOMIA SOCIAL

Coop de Cap: “Veiem que arreu del territori 
s‘articulaven iniciatives per promoure l‘ESS, 
com per exemple les fires, i aquí a Igualada
no teníem res semblant”

amenaces de la gran banca o els canvis 
de seus, ens van fer veure que sense so-
birania econòmica (i sobirania tecnològi-
ca, energètica, alimentària...) difícilment 
podríem decidir democràticament.

SomEnergia és un bon exemple per 
introduir l’ESS més enllà del consum 
responsable, ja que permet parlar de so-
birania, la importància que la ciutadania 
controli els mitjans i la incidència en les 
polítiques energètiques.

Com valoreu les jornades organitzades 
el passat mes juny?

Van anar molt bé i vam programar activi-
tats durant quatre dies. A més, amb tres 
anys hem passat de ser 5 parades a 17!

Valorem molt positivament l‘enxarxa-
ment que vam fer amb les entitats del 
barri de Xauxa, amb el Centre Social 
Delícies, la PAH... i la resta de projectes 
de la ciutat i voltants que treballen per 
la transformació social.

Malgrat aquesta valoració positiva, som 
conscients que el repte ara és arribar a 
més gent i no només amb la gent “més 
conscienciada”.
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Quina diagnosi féu de la situació
de l’ESS a l’Anoia?

Coop de Cap som un grup de persones 
que des de l‘activisme promovem l‘ESS, 
en cap cas en som experts ni prou conei-
xedors, és per això que la nostra opinió 
és molt subjectiva.

En comparació amb les comarques veï-
nes, a l‘Anoia l‘ESS és bastant minorità-
ria, amb poques cooperatives de treball 
i projectes interessants, però que tenen 
un abast bastant petit. Tanmateix, darre-
rament hi ha un creixement de petites i 
diverses iniciatives.

En general les iniciatives a l’Anoia estan 
avocades de ple en el seu funcionament, 
per la seva dimensió no hi ha prou gent 
per fer una veritable feina de coordinació 
o acció conjunta.

Coopereu amb altres entitats
del territori? En quins àmbits?

Com que Coop de Cap com a col·lectiu 
som poca gent, sempre hem intentat 
treballar amb altres col·lectius i entitats. 
Des del Barri de Xauxa, el CSA Delicies, 
el Foment, el CDR... Bàsicament hem 
treballat a Igualada i amb gent de pobles 
del voltant.

No hem volgut entrar formalment en 
xarxes a nivell català com la XES perquè 
creiem que primer cal enfortir l’àmbit 
comarcal. No volem cremar etapes.

Quin paper creieu que han de jugar les 
administracions en l’impuls i promoció 
de l’ESS?

És un debat llarg i que com a col·lectiu 
tenim diversitat d’opinions. En gene-

ral, no hem tingut gaire relació amb 
l‘administració ja que a la ciutat no hi 
ha gaire voluntat política de promoure 
l‘ESS. I nosaltres tampoc els hi hem 
anat a trucar la porta. Veiem que altres 
pobles de la comarca com Argençola o 
a l‘Alta Segarra, l‘administració local té 
més interès i hi posa més ganes que no 
pas a Igualada. Tanmateix, a vegades 
ens ha preocupat que certes polítiques 
per promoure l‘ESS semblin “modes” 
o puguin generar dependències cap a 
l‘administració.

Parleu de la necessitat de què l’ESS es 
tregui l’etiqueta “d’alternativa”, creieu 
que aquesta etiqueta li resta fiabilitat?

No hem debatut gaire sobre si cal conti-
nuar anomenant “alternativa” a l‘econo-
mia que, en lloc de l’hegemònica, posa 
en el centre la vida en lloc de l‘acumula-
ció de riquesa.

A vegades aquesta etiqueta genera que 
la gent la vegi com una cosa estranya i 
poc fiable. Mentre que quasi ningú es 
qüestiona sobre l’eficàcia de les grans 
companyies, quan els hi parles de pro-
jectes d‘ESS a vegades els hi busquen 
tres peus al gat i els generen moltes 
reticències. Però la gent que fa el pas i 
es passa a projectes d‘ESS normalment 
queden molt satisfetes i en valoren 
positivament la gestió, la transparència, 
l‘estalvi econòmic i el model social que 
fomenta.

Quins projectes de futur té
Coop de Cap?

Ara mateix, el debat passa per com arri-
bar a més gent. Veiem que ens cal anar 
més lluny de la gent ja convençuda i tre-
ballar perquè allò que alguns anomenen 
com a “alternatiu” esdevingui la forma 
més comuna. Per això estem explorant 
noves formes de difusió.

Fira de l’Economia Social i Solidària de l’Anoia a Igualada
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4.3 INICIATIVES DE L’ECONOMIA SOCIAL

Viure de l’aire: “Apropiar-se socialment 
de les tecnologies que ens permeten disposar 
d’energia és la clau per a qualsevol mena de 
transformació social”

Jornada inaugural del aerogenerador de Viure de l’aire
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Qui impulsa “Viure de l’aire”?

La idea va sorgir a la celebració del 25è 
aniversari de la posada en marxa del 
primer aerogenerador modern connectat 
a la xarxa, a Catalunya, el març de 1984 
a Valldevià (Vilopriu, Empordà). Alesho-
res, es va llençar la idea que va recollir 
Eurosolar Catalunya, publicitant-la i 
divulgant-la. En rebre moltes adhesions, 
es va constituir una petita societat limi-
tada (Eolpop S.L.), per endegar tota la 
tramitació i tirar endavant el projecte.

Quins objectius té la iniciativa?

Demostrar que, fins i tot amb les pèssi-
mes condicions actuals de la regulació a 
l’Estat espanyol, pel que fa a les reno-
vables, és possible que la ciutadania 
procedeixi a un acte d’apropiació social 
de la tecnologia eòlica.

Parleu de “democratitzar el món de 
l’energia”, què pot aportar això a la 
transformació social?

Apropiar-se socialment de les tecnologi-
es que ens permeten disposar d’energia 
és la clau per a qualsevol mena de trans-
formació social, ja que posar l’energia 
en mans de la gent i treure-la de les 
mans d’aquells que se l’han apropiat, i 
que s’enriqueixen a costa de la societat, 
empobrint-la.

Per què vau apostar per un finança-

ment comunitari del projecte?

Per demostrar la capacitat col·lectiva de 
la societat per poder afrontar un projec-
te que, de forma individual no es podria, 
doncs costa prop de tres milions d’euros.
L’aerogenerador s’ha instal·lat a Pujalt. 
Per què en aquest emplaçament?

A Pujalt hi vam arribar tot cercant 
possibles emplaçaments, que complissin 
tres condicions: no haver de fer mesures 
de vent, disposar d’accés practicable i 
disposar d’una xarxa de distribució a la 
vora.

Com es beneficien els veïns i veïnes del 
municipi de la instal·lació de l’aeroge-
nerador?

Els veïns i veïnes que participen en el 
projecte, reben els mateixos retorns que 
qualsevol partícip. Els veïns i veïnes que 
no hi participen reben indirectament 
beneficis, ja que es paguen els impostos 
a l’Ajuntament de Pujalt.

Qui pot participar del projecte “Viure 
de l’aire” i de quina manera?

Qualsevol persona, família, associació, 
empresa... Per participar aportant la 
quantitat que decideixi, en funció de les 
seves necessitats d’energia.

Els beneficis que pugui generar
l’aerogenerador com es reparteixen?

En les desastroses circumstàncies 
reguladores actuals de les energies 
renovables a l’Estat espanyol, on no hi 
ha ni preus regulats, ni primes per a les 
renovables, s’ha de vendre l’electricitat 
al mercat, que fixa el preu, hora a hora, 
al llarg del dia. Per tant els beneficis de-
pendran del vent que faci al llarg de l’any 
i dels preus que fixi el mercat majorista 
de l’electricitat. De l’ingrés de la venda 
al mercat de l’electricitat generada, es 
descompten les despeses (assegurances, 
manteniment, etc.) i el que queda es 
reparteix proporcionalment als partícips.

Us heu trobat amb obstacles adminis-
tratius en tot el procés d’instal·lació de 
l’aerogenarador?

Si, doncs els procediements administra-
tius vigents a Catalunya són la primera 
barrera que pateixen els projectes de 
renovables, ja que no ho afavoreixen i, 
a més a més, són massa burocràtics i 
massa llargs.

Fa uns anys, el govern espanyol va 
legislar per dificultar l’autogeneració 
d’electricitat. Quins interessos hi ha 
darrere?

Si una bona part de la societat es posa a 
generar electricitat, de forma individual 
o col·lectiva, els oligopolis que han domi-
nat el mercat hi surten perdent, doncs el 
seu negoci s’ha basat en vendre elec-
tricitat, tot extraient riquesa local per 
beneficiar als seus accionistes, que són 
persones o grups forans a la comunitat.

Teniu altres referents arreu del món 
on aquests parcs elèctrics cooperatius 
funcionin?

Si, nosaltres, no hem inventat res, 
simplement hem seguit l’exemple de 
molts projectes d’energia comunitària 
o cooperativa que estan funcionant a 
Dinamarca, Alemanya, Bèlgica, Holanda, 
Anglaterra, Escòcia, Estat Units, etc.

Al món hi ha centenars de milers de per-
sones participant en projectes d’aquesta 
mena.
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Què són els Bancs del Temps
i com van néixer?

Els Bancs de Temps són xarxes d’in-
tercanvis de serveis en què els usuaris 
utilitzen el temps com a valor de canvi. 
Així, quan algú fa alguna cosa per a algú 
altre, guanya hores que pot utilitzar en 
demanar a algú altre que faci alguna per 
a ella.

En el nostre país, el primer Banc de 
Temps va ser el BdT d’Horta de Barcelona 
als anys 90’.

Quins models de gestió hi ha en els 
bancs del temps (públics, ciutadans, 
mixtos...)?

Pel que fa als models de gestió hi ha 
molta diversitat. Hi ha bancs de temps 
que sorgeixen d’un grup de persones 
que volen fer intercanvis entre ells, i a 
partir d’aquí comencen a generar tota 
l’estructura. Altres són iniciatives des de 
l’administració pública, principalment 
ajuntaments. Alguns són promoguts per 

entitats i, fins i tot, n’hi ha que els han 
generat empreses per als seus empleats. 
De fet, un Banc de Temps només és una 
eina i, com qualsevol altra eina, es pot 
gestionar de maneres molt diferents i 
amb finalitats molt diferents. Així tro-
bem des de projectes molt assemblearis 
a altres més jeràrquics. A la vegada, n’hi 
ha d’establerts legalment i altres que 
funcionen sense ser ni tan sols associ-
ació.

Quins productes o serveis
s’intercanvien més freqüentment
en un Banc del Temps?

Tot i que alguns BdTs també fan inter-
canvis de productes, la base d’un Banc 
de Temps és l’intercanvi de serveis. 
Són habituals les demandes i ofertes 
d’idiomes, acompanyament a caminar, 
costura, massatges, ioga, informàtica, 
senderisme i treballs domèstics, entre 
molts altres.

De fet, hi ha molta més diversitat de ser-
veis del que la gent acostuma a pensar.

4.4 INICIATIVES DE L’ECONOMIA SOCIAL

Associació pel desenvolupament dels 
Bancs del Temps: “Els Bancs de Temps el
que aporten és la possibilitat d’expandir la 
teva xarxa de confiança, un lloc on pots
crear nous llaços i perdre prejudicis»

També són habituals els intercanvis 
grupals, en què una persona realitza una 
activitat o taller per a un grup de gent. 
Així per exemple es fan tallers de dansa, 
ioga, manualitats, cuina, etc.

Quants bancs del temps podem
trobar arreu de Catalunya?

A Catalunya hi ha al voltant de 60 Bancs 
de Temps, tot i que és difícil assegu-
rar-ho amb exactitud, ja que no formem 
parts tots d’una sola xarxa. A més a més, 
els Bancs de Temps són projectes que 
neixen amb molta espontaneïtat la qual 
cosa complica tenir-ne un registre ex-
haustiu. Des de la ADBdT ens esforcem 
a mantenir una base de dades el més 
actualitzada possible, la qual reflectim 
al mapa que està disponible a la nostra 
web www.bdtonline.org.

És un model més fàcil d’implantar
a les grans ciutat o també trobem
experiències en el món rural?

Com hem comentat, un Banc de Temps 
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només és una eina, i es pot fer servir 
per a diversos objectius. De l’experièn-
cia que tenim en diferents BdTs veiem 
que cadascun és un projecte únic amb 
moltes singularitats. Sense voler caure 
en generalitzacions, en una gran ciutat 
el BdT facilita que persones que viuen a 
prop es coneguin. En un poble, en canvi, 
molts cops això ja no fa falta, sovint es 
tracta més d’enderrocar prejudicis entre 
veïns que ja coneixen.

Respecte a la dificultat d’implantar, real-
ment no podem afirmar que un entorn 
sigui més favorable que un altre. El que 
fa que sigui viable o no és si hi ha un 
grup de persones que tenen ganes d’im-
pulsar el projecte o no, la resta sembla 
no ser tan rellevant.

Quines van ser les primeres experièn-
cies de bancs del temps al món?
Com van sorgir i quin model tenien?

Normalment es considera que va ser 
Edgar Cahn, a finals dels anys vuitanta 
als EEUU, qui va generar els Bancs de 
Temps, a través del que ell anomenava 
els Time Dollars. Pot ser una manera 
d’establir un inici, però realment podem 
també considerar que és molt anterior, 
fins i tot anterior a la moneda. Pràcti-
ques tradicionals, que ja s’han perdut, 
com el d’ajudar entre tots a algú cons-
truir la casa, no deixen de ser el mateix 
sistema.

Quin és el paper de les dones en
l’impuls dels bancs del temps?

És difícil dir per què, sense caure en 
tòpics, però són les dones les principals 
impulsores i participants dels Bancs 
de Temps. Realment, no hi veiem cap 
explicació convincent pel qual hagi de 
ser així, però si us acosteu a qualsevol 
Banc de Temps podreu observar com la 
majoria de participants són dones.

Què aporten els bancs del temps
en una societat que està perdent
els llaços comunitaris?

Els Bancs de Temps el que aporten és 
la possibilitat d’expandir la teva xarxa 
de confiança, un lloc on pots crear nous 
llaços i perdre prejudicis. Sobretot això, 
perdre prejudicis. Vivim en una societat 
que tendeix a posar etiquetes que ens 
allunyen i generen desigualtats.

Els bancs de temps són un espai on tot-
hom té alguna cosa útil per aportar, ja 
sigui home, dona, jove, vella, estrangera 
o nativa, etc. És un projecte on tothom 
és valorat per igual, i no es creen les 
relacions de desequilibri que trobem per 
exemple en els projectes de voluntariat 
on hi ha una persona necessitada i un 
altre que li fa un favor.

La crisi econòmica va suposar un
impuls per la vostra iniciativa?

Inicialment sí. Va ser un boom quant a 
quantitat de Bancs de Temps i d’usuaris. 
Tot i que, possiblement, va ser més el 
moviment del 15 M que no pas la crisi 
en si el que va ser més revulsiu per a 
aquests projectes. En aquell moment 
es veia com una forma de lluitar contra 
l’ordre establert, una forma d’emanci-
par-se del sistema econòmic que ens 
impedia exercir la nostra llibertat. De 

fet, quan participes de qualsevol Banc 
de Temps, difícilment t’acabes trobant 
persones que fan intercanvis per tal 
d’arribar a final de més o per sortir d’una 
greu situació econòmica. Normalment 
les persones amb qui coincideixes parti-
cipen perquè aspiren a construir un món 
més just.

Quins projectes i reptes de futur tenen 
els bancs del temps?

El gran repte dels Bancs de Temps és que 
siguin realment entesos per la societat. 
Moltes persones confonen el BdT amb 
un voluntariat, en què s’ajuda a aquells 
que ho necessiten. En el nostre cas, és 
tan important oferir serveis com dema-
nar, sinó el projecte no és viable. Tothom 
sap fer coses i tothom té necessitats.

Quant a projectes, podem destacar la 
xarxa global que estem fomentant des 
de l’ADBdT per fer intercanvis entre els 
diferents Bancs de Temps. Aquest projec-
te permet cobrir demandes quan no la 
pots satisfer a través del teu BdT.

També permet tenir una xarxa de perso-
nes quan et desplaces a una altra ciutat, 
com per exemple quan vas de viatge.

Mapa dels bancs del temps
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Impulsada per la Cooperativa Inte-
gral de l’Anoia, neix La Cooperadora, 
fundada a Igualada el gener del 2017 
conforme als principis de l’associacio-
nisme assembleari. Aquesta iniciativa 
ofereix a la ciutat d’Igualada un espai 
habilitat de 200m2, a l’abast de totes les 
persones societàries, on poder preparar 
i presentar propostes culturals, didàcti-
ques i formatives: presentacions de lli-
bres, xerrades, reunions i exposicions. La 

Llibreria associativa i difusora multi-cul-
tural(llibres, premsa, còmics, vídeos i 
cds) d’editorials, distribuïdores, produc-
tores i segells independents i autogesti-
onats. (lamalalletra@gmail.com)

PROJECTES PER LA TRANSFORMACIÓ INTEGRAL A la Cooperadora disposa dels següents serveis propis:

Cooperadora, busca gestionar i mantenir 
espais comunitaris on desenvolupar pro-
jectes laborals i comunals d’Igualada i de 
tota l’Anoia. D’altra banda també pretén 
ser un espai d’intercanvi i socialització 
de serveis comuns pels socis i sòcies.
Per tot això disposa dels següents ser-
veis propis: la difusora cultural LaMaLa-
LLeTRa, l’espai social L’Estoneta, el grup 
de consum de L’ekonomat i el mercat 
cooperatiu Remenanena. Entre els 

4.5 INICIATIVES DE L’ECONOMIA SOCIAL

La Cooperadora d’Igualada,
un projecte laboral i comunal.

principis de La Cooperadora hi trobem la 
difusió i la defensa de “la història oral i 
escrita de les experiències cooperatives 
i comunitàries d’arreu” o de “la cultura 
cooperativa, comunitària i col·lectivitza-
dora, esmerçant-se en l’educació positiva 
del comunal i el bé comú”. També es 
proposa col·laborar amb “qualsevol ini-
ciativa coincident” amb els objectius de 
l’associació i alhora vetllar pel benestar 
de les persones adherides.

Espai de Consum Crític destinat a totes 
les societàries de LaCooperadora amb la 
participació i col·laboració de La-CIA-Co-
operativa Integral de l’Anoia. Aquest 
servei ofereix a les persones societàries 
un servei d’autoconsum ètic, ecològic 
i de proximitat, posant en contacte 
directe als productors i productores 
d’origen amb els clients i usuàries finals. 
El projecte busca trencar la dinàmica 
comercial de les grans corporacions, 
crear xarxes pròpies de distribució i 
abastiment, organitzar el consum de 
forma racional, conscient i sostenible i 
generar una economia de forma circular. 
(lekonomat@gmail.com)

Espai social comunitari de La Coope-
radora d’Igualada per a compartir l’oci, 
l’esbarjo i la cultura alternativa, més 
enllà dels estàndards comercials

Mercadet cooperatiu solidari de 2a mà, 
amb roba, objectes i mobles reciclats i 
tranformats.
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On trobar-la?

Carrer Ignasi, 22, baixos-Barri
de Xauxa-Igualada-Anoia

cooperadoraigualada@gmail.com

La impulsora:
La Cooperativa Integral de l’Anoia

La Cooperativa Integral de l’Anoia (La-
CIA), és una iniciativa d’acció política 
col·lectiva que pretén generar una alter-
nativa viable als processos capitalistes 
de producció i consum, mitjançant el 
cooperativisme, l’associacionisme i el 
comunitarisme. LaCIA no defensa cap 
proposta ideològica finalista concreta ni 
és la pantalla de cap organització ni de 
cap sigles polítiques. Reivindica, des de 
la via pràctica, el dret a una vida plena, 
lluitant contra el treball assalariat i la 
precarietat laboral, a favor d’una educa-
ció popular, una salut natural, un habi-
tatge digne o una alimentació sana. Amb 

tot això busca la transformació integral 
dels valors i pràctiques de les persones 
dins d’una estructura comunitària i col-
lectiva. Durant el mes de juliol del 2018, 
LaCiA ha aconseguit el reconeixement 
administratiu de la seva “cooperativa 
integral de treball associat, consum i 
serveis”, fet que permetrà la definitiva 
dinamització dels projectes cooperatius 
laborals i socials que aquest projecte té 
en marxa a Igualada i l’Anoia en diferents 
rams i serveis professionals.

Espai de la Cooperadora a Igualada
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La Fira d’Economia Solidària de Ca-
talunya (FESC), organitzada per la 
Xarxa d’Economia Solidària(XES), arriba 
enguany a la seva setena edició i és sens 
dubte una cita anual de referència en 
l’àmbit de l’Economia Social i Solidària 
(ESS) de Catalunya. Les dates de la fira 
serà el 26, 27 i 28 d’agost i com en les 
darreres edicions se celebrarà al recinte 
de Fabra i Coats de Barcelona.

La FESC dóna visibilitat a tot tipus d’ini-
ciatives i organitzacions de l’ESS d’arreu 
del territori. A més cada vegada es 
converteix més en un espai on establir 
vincles de coneixement, espais de diàleg 
entre diferents iniciatives de l’àmbit 
català i d’arreu del món.

La Fira, que aglutina desenes d’actes 
durant el cap de setmana que es celebra, 
també serveix per donar visibilitat i 
generar un discurs crític al voltant de 
l’economia social i solidària, un espai 
on replantejar i obrir nous debats que 
permetin avançar al sector. L’edició del 
2017 va servir per aprofundir en temà-
tiques com: la comunitat, el procomú, 
la cosa pública i les relacions amb les 
administracions.

4.6 INICIATIVES DE L’ECONOMIA SOCIAL

La Fira de l’Economia Social
de Catalunya (FESC), un espai de
trobada i aparador que es consolida
any rere any.

DEBATS EN PROFUNDITAT

La FESC va afrontar en la seva passada 
edició un debat molt latent en l’ESS, 
que no és altre que l’anomenada “La 
bombolla de l’ESS”. El fet que en els 
últims anys l’economia social i solidària 
hagi passat d’ocupar un espai d’alteritat 
respecte a l’administració a tenir-hi una 
forta presència, a través de programes 
de promoció per part d’ajuntaments i 
Generalitat, ha posat en alerta algunes 
persones del sector.

Aquesta aposta de l’admnistració, adver-
teixen pot ser a la vegada “una oportuni-
tat, un repte i un perill”. Una oportunitat 
pel fet que permet fer arribar a molta 

gent, inabastable fins fa poc, tant els va-
lors com el discurs de consum responsa-
ble de l’ESS. Això, asseguren, pot portar 
a moltes persones i projectes a repensar 
la seva forma de treballar per acostar-se 
a l’ESS. Les clàusules socials que alguns 
ajuntaments han introduït, també per-
met auditar l’ús del diner públic i alhora 
reforçar les empreses i projectes que 
respecten els drets laborals, socials i el 
medi ambient.

El perill, avisen, pot venir del ràpid 
creixement del sector gràcies a una allau 
d’encàrrecs de l’administració que fins 
al moment no havien existit, assumint 
els tempos i funcionament que aquesta 
marca. La pregunta que es fa el sector 

Fira de l’Economia Solidària de Catalunya al recinte Fabra i Coats
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LA TECNOFEST

Amb el lema “Siguem realistes i progra-
mem l’impossible” arriba per tercer any 
consecutiu, la TecnoFesc, una iniciativa 
que aborda la tecnologia i la informàtica 
des de criteris de l’ESS.

L’espai TecnoFESC agruparà estands 
d’empreses i entitats d’aquest àmbit i 
acollirà tallers relacionats amb la sobira-
nia tecnològica i informàtica. Es donaran 
a conèixer alternatives relacionades amb 
la informàtica, les telecomunicacions i la 
producció en línia per esquivar el control 
monopolístic i frenar la depredació de 
recursos i drets humans lligada al consu-
misme d’aparells electrònics.

és “sabrem aprofitar aquest moment 
per construir una xarxa que ens faci 
més fortes sense crear dependència dels 
encàrrecs de l’administració?”

FESC 2018. D’AQUELLES
LLAMBORDES, AQUESTES
ALTERNATIVES

Enguany l’eix temàtic de la FESC gira 
entorn les sobiranies, les quals afirmen 
des de l’organització “van molt més enllà 
de la construcció d’un estat”. Un dels 
objectius de l’ESS és, de fet, revertir la 
situació actual en la qual els recursos 
naturals, els mitjans de producció o els 
mitjans de comunicació estan en mans 
“d’uns pocs”, afirmen.

Les sobiranies, eix temàtic sobre el que 
gira l’edició d’enguany, són la sobirania 
en la gestió dels recursos, la sobirania 
econòmica i la sobirania relacional. La 
sobirania en la gestió dels recursos té 
com a objectiu que els recursos bàsics 
no siguin controlats per unes poques 
mans que ajusten la seva distribució a la 
maximització de beneficis. La sobirania 
econòmica per tal de reapropiar-se de 
l’economia i avançar cap a l’autogestió 
del treball, la comercialització justa, les 
finances ètiques i el consum responsa-
ble en una dinàmica d’intercooperació i 
enxarxament territorial. Per última la so-
birania relacional per tal que la població 
es reapropiï de la cultura, l’educació, les 
cures o les relacions personals.
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5.1 HISTÒRIA DEL COOPERATIVISME I L’ESS

La cooperativa l’Equitativa
de Prats de Rei

El cooperativisme de consum a
Catalunya a principis de segle XX

Malgrat no arribar als nivells de socis i de vo-
lum de distribució d’altres punts d’Europa, on 
la industrialització havia calat amb més for-
ça, el cooperativisme de consum a Catalunya 
va arrelar amb força durant el primer terç del 

segle XX sent una de les zones de l’Estat on 
més es va estendre. Concentrades, principal-
ment, a les zones urbanes, les cooperatives 
de consum eren associacions de consumidors 
que generalment subministraven produc-
tes als seus socis en petits economats. En 
aquests economats es distribuïen productes 
alimentaris bàsics com pa, oli d’oliva, cereals, 

farines o vi, o altres productes no alimentaris 
com petroli, carbó, roba o calçat. Moltes 
vegades aquestes cooperatives funcionaven 
també com a mutualitats o com a caixes 
de resistència per les situacions en què els 
treballadors necessitaven fons per sustentar 
la convocatòria de vagues o patien malalties. 
Freqüentment aquestes cooperatives també 

Francesc Sendiu Martínez és un antic 
membre de la ja desapareguda Coope-
rativa l’Equitativa de Prats de Rei, que 
molt amablement, ens rep per expli-
car-nos algunes informacions sobre el 
passat oblidat d’un projecte cooperatiu 
que va viure i marcar bona part de la 
història del segle XX a aquest municipi 
de l’Alta Segarra.

Francesc Sendiu ens explica que l’Equi-
tativa va néixer com a cooperativa de 
consum l’any 1914, en un local diferent 
del que va tenir la cooperativa durant 
la seva última època. L’Equitativa va 
disposar durant la seva etapa com a 
cooperativa de consum, entre 1914 i la 
Guerra Civil, d’un economat on es venien 
tot tipus de productes com “bacallà, 
cereals o molts altres productes”. També 
s’hi realitzaven activitats culturals com 
balls o cine mut, i alhora disposava d’un 
cafè. Encara avui es pot veure exposat el 
piano de la cooperativa al Museu muni-
cipal Josep Castellà de Prats de Rei. Antiga seu de la cooperativa l’Equitativa
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disposaven de cafès, teatres, biblioteques 
o sales infantils i organitzaven, alhora, 
diferents formacions per als treballadors, 
com ara classes d’alfabetització. Altres serveis 
de què podien disposar eren forns col·lectius, 
seccions de crèdit o caixes d’estalvi. Els bene-
ficis que podien tenir aquestes cooperatives 
de consum es distribuïen en funció del capital 

social i del consum que cada associat hagués 
pogut realitzar anualment. Els beneficis no 
solien ser gaire elevats, ja que primer s’havien 
de descomptar les despeses ordinàries i les 
despeses dedicades a fons socials que podien 
anar des d’aspectes com les malalties, els 
accidents laborals, l’atur, la invalidesa, la 
jubilació, l’educació o la cultura.

Durant la Guerra Civil la cooperativa es 
va convertir en un dels tres hospitals de 
rereguarda que hi havia a la població. En 
l’àmbit polític la cooperativa estava for-
mada majoritàriament, segons Sendiu, 
per persones de tendència d’esquerres 
tot i que a la cooperativa explicita “no 
s’hi feien activitats estrictament polí-
tiques i tampoc es declarava com una 
cooperativa d’esquerres”. Aquest antic 
membre de l’Equitativa tampoc recorda 
que la cooperativa estigués adscrita a 
cap sindicat o partit polític concret, i de 
fet, detalla que fins i tot algun empresari 
s’hi havia deixat veure en algunes de 
les activitats lúdiques que s’hi organit-
zaven.  Tot i això, després de la Guerra 
Civil l’Equitativa va ser confiscada per 

l’Ajuntament i es va convertir en una 
escola, Sendiu explica que l’edifici no va 
ser ni tan sols desinfectat quan passar 
d’hospital a escola. 
Després del període en què va funcionar 
com a escola, afirma que paradoxalment 
s’hi va instal·lar, per decret, el Centre 
Catòlic.

Sendiu senyala que anys després, 
concretament el 1950, els antics socis 
de la cooperativa van voler recuperar-la 
i van crear una junta gestora per tal 
d’organitzar uns actes per la Festa Major 
del poble, aquest fet no va agradar a les 
autoritats i dos dies abans de la Festa 
Major van ser tots detinguts i empreso-
nats. L’any 1956 la cooperativa va tornar 

a obrir com a cooperativa agrícola, tot i 
això la part cultural es va passar a ano-
menar “el hogar del camarada”. Durant 
aquesta època hi va seguir havent una 
forta activitat cultural, detalla Sendiu, 
que afegeix “s’havien portat les millors 
orquestres de Catalunya i fins i tot de 
l’Estat”

A causa dels problemes econòmics i 
de gestió la cooperativa va acabar sent 
embargada i l’última junta, ja entrats els 
anys 70’ va decidir cedir-la a l’Ajuntament 
amb l’objectiu que fos per sempre més 
“un espai d’ús social per al poble”.

Actualment l’antic edifici acull el Museu 
Municipal Josep Castellà.

Piano de la cooperativa l’Equitativa

Projector de cinema de la cooperativa l’Equitativa
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5.2 HISTÒRIA DEL COOPERATIVISME I L’ESS

L’evolució de les cooperatives de treball 
catalanes del 1975 al 2015

Actualment trobem pocs estudis que fa-
cin una retrospectiva a la història recent 
del moviment cooperatiu a Catalunya, 
per aquest motiu Jordi Garcia Jané, en fa 
una aproximació amb l’objectiu de posar 
llum a quins han estat els factors con-
junturals que han afectat positivament i 
negativament al sector. El període estu-
diat compren de 1975 a 2015, i Garcia ho 
fracciona en quatre grans períodes dife-
renciats, per fer-ho parteix de les dades 
del nombre de Cooperatives de Treball 
Associal(CTA) creades anualment. El pri-
mer període comprèn de 1975 a 1985; el 
segon de 1986 a 1994, el tercer de 1995 
a 2010 i el quart de 2011 a 2015.

PRIMER PERÍODE (1975-1985)
El primer període podem considerar-lo 
com una fase de redescobriment del 
cooperativisme de treball associat. És 
una etapa de creixement. Magrat no es 
disposen de moltes dades, és important 
destacar que entre 1980 i 1981 es passa 
de 250 a 605 CTA. Quins fets tenen lloc 
en aquest primer període que puguin 
guardar relació amb aquesta evolució? 
Com a fets o factors favorables, Garcia 
senyala que són els anys en què es torna 
a bastir la infraestructura de suport al 
cooperativisme desmantellada el 1939 
per la dictadura franquista. Recorda que, 
durant els anys de la Guerra Civil, les CTA 
(dites llavors cooperatives de producció) 
es van multiplicar en les activitats indus-
trials i van passar de ser una seixantena 
el 1936 a unes 300 el 1938. Per altra 
banda apunta al fet que des de l’any 
1978, la Constitució espanyola obliga les 

administracions a promoure les coope-
ratives i altres empreses propietat dels 
treballadors. El 1979, l’Estat traspassa 
a la Generalitat les competències de 
promoció i estímul del cooperativisme. 
El 1980, la Fundació Roca Galès, creada 
el 1976, inicia la publicació de la revista 
Cooperació Catalana. El 1983 s’aprova 
la primera llei catalana de coopera-
tives després de l’etapa republicana, 
que inclou una important novetat que 
probablement incidirà en l’augment 
en la constitució de cooperatives: el 
nombre de persones sòcies per crear 
una CTA baixa de set a cinc. El 1985 es 
constitueix l’Institut per a la Promoció i 
la Formació Cooperativa (IPFC), depen-
dent del Departament de Treball, que 
s’encarregarà, tal com indica el seu nom, 
de la formació de cooperativistes. També 
és l’any que el govern espanyol aprova el 
Reial decret 1044/1985 pel qual aquelles 
persones que vulguin muntar un negoci, 
sigui com a autònomes, sigui constituint 

o associant-se a una cooperativa o una 
societat laboral, tenen dret a capitalitzar 
l’atur per invertir-lo en la nova societat. 
Garcia assegura que aquesta va ser la 
mesura de política pública més efectiva 
que adoptarà el govern espanyol per 
incentivar l’autoocupació. Finalment, 
un darrer factor susceptible d’afavorir la 
creació de CTA és que, en aquells anys, 
el 1983 concretament, veu la llum la 
Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya.

García senyala a que en moments de 
creixement de l’atur també augmenta la 
creació de cooperatives. La pura necessi-
tat de supervivència de moltes famílies 
treballadores en risc d’atur o ja aturades 
propicia que recuperin empreses en 
fallida o en creïn de noves, ajudades, al 
final del període, per la possibilitat de 
capitalitzar l’atur. S’ha de tenir en comp-
te, a més, que les prestacions d’atur no 
apareixen fins al final d’aquesta etapa i, 

Nombre de cooperatives de treball creades a Catalunya (1990-2016)
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per tant, la desprotecció de les perso-
nes aturades encara les empenyia més 
a trobar una feina o a crear-se-la de la 
manera que fos.

SEGON PERÍODE (1986-1994)
Pel que fa a la situació econòmica i 
laboral d’aquests anys, cal distingir el 
període comprès entre 1986 i 1990, en 
què l’economia catalana es recupera 
parcialment i la desocupació baixa fins 
al 16,3%, del període que va del 1991 al 
1996, en què l’atur torna a créixer fins a 
assolir un nou pic el 1996, i sobrepassa 
el 20%.

En el període de 1987 a 1990, la creació 
de noves CTA s’atenua, possiblement 
de resultes de la competència de les 
societats laborals i de la millora de les 
possibilitats d’ocupació assalariada per 
la bonança econòmica.

La majoria de CTA que es constitueixen 
aleshores ja no pertanyen al sector in-
dustrial, com en el període anterior, sinó 
als serveis, un sector que, en el camp 
de l’atenció a les persones, comença a 
ser estimulat per les administracions, 
les quals van desplegant la cartera de 
serveis socials, sobretot, a través de 
subvencions o externalitzant la gestió a 
CTA però també a fundacions i, sobre-
tot, a associacions, les quals s’erigiran 
a partir de llavors en la fórmula jurídica 
“competidora” de les CTA en el camp de 
l’assistència social i la formació ocupa-
cional. Les noves CTA creades en aquest 
període són de menor dimensió −petites 
empreses i microempreses−, el nombre 
de dones és superior al que treballa en 
les CTA industrials i el capital necessari 
perquè siguin viables és modest, ja que 
són intensives en treball.

TERCER PERÍODE (1995-2009)
Aquest tercer període s’inicia amb una 
lleugera davallada en la constitució de 
CTA, en passar de les 1.043 el 1994 a les 
1.014 el 1995, i acaba el 2009, en plena 
crisi immobiliària i financera, un any en 
què el nombre de CTA creades s’enfonsa 

al seu mínim històric fins ara: només 76 
CTA. Durant aquest període es manté la 
possibilitat de capitalitzar l’atur i s’enge-
guen altres mesures actives per afavorir 
l’ocupació com, des de 1994, una línia 
d’ajuts econòmics a la incorporació 
de socis per part del Departament de 
Treball de la Generalitat. El fet que, del 
2003 al 2009, la Generalitat passi a ser 
governada per un tripartit d’esquerres, 
on per primera vegada segons Garcia, els 
màxims responsables de la promoció del 
cooperativisme provenen directament 
del moviment cooperatiu, també s’ha de 
considerar un element afavoridor.

Així mateix, a partir del nou segle el 
cooperativisme de treball enforteix les 
seves estructures de suport. La fusió de 
les dues federacions de treball origina 
la Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya (FCTC). Cal afegir també 
que el 2002 s’aprova una nova llei de 
cooperatives, la qual flexibilitzarà els 
requisits de creació i el funcionament 
de les cooperatives. Totes aquestes 
mesures, assegura   Garcia, s’apliquen 
a costa d’aigualir l’aplicació dels valors i 
principis cooperatius. Entre 1993 i 2008 
el nombre de noves CTA registrades en el 
període baixa any rere any.

QUART PERÍODE (2010-2015)
Segons Garcia aquest període encara 
és molt recent i falten evidències per 
donar-lo per conclòs. Ara bé, el 2016 la 
xifra de CTA va incrementar-se de ma-
nera notable en passar de 89 creades el 
2015 a 155, i perquè durant el 2017 se’n 
van crear 166.

El quart període comprèn els anys més 
durs de la crisi econòmica iniciada el 
2008, una crisi de magnitud només 
comparable a la de 1973 i que s’acosta a 
la de 1929. A diferència d’un any de bo-
nança com va ser el 2006, quan es van 
crear a Catalunya 28.019 empreses mer-
cantils, el 2010 només se’n fan 14.298. 
És un període en què la desocupació es 
dispara: del 2012 al 2014 l’atur sobrepas-
sa el 20% a Catalunya i l’atur juvenil es 

dispara fins a fregar el 40% l’any 2013. 
A partir de 2015 la situació econòmica i 
laboral començarà a millorar.
En aquesta crisi, les reconversions d’em-
preses mercantils a CTA són mínimes, 
a diferència del període 1975-1985. 
Garcia apunta a diverses raons que ho 
expliquen: els concursos de creditors 
són cars i lents, les empreses mercantils 
hi arriben ja molt descapitalitzades i, 
possiblement també, l’empenta i la unió 
dels treballadors afectats ja no és tan 
elevada com la dels seus predecessors.
El 9 de juliol de 2015 s’aprova una nova 
llei catalana de cooperatives, aquesta 
llei apunta Garcia, agilitza els tràmits 
de constitució i puja un esglaó més en 
la mercantilització de les cooperatives, 
rebaixant el nombre indispensable de 
persones sòcies a dues, això sí, amb la 
condició que, al cap de cinc anys, s’incor-
pori com a sòcia almenys una persona 
més.

Són també anys en què el cooperativis-
me i, en general, l’anomenada economia 
social i solidària gaudeix de notorietat. 
La major resistència de les empreses 
d’aquest tipus a la crisi en comparació 
de les mercantils, així com el seu com-
promís social, fan que obtinguin més 
atenció mediàtica i prestigi social que 
mai abans. Hi ajuden les fires d’econo-
mia solidària organitzades per la XES 
des del 2012, l’inici de la promoció del 
cooperativisme per part dels ajunta-
ments a través del programa Municipi 
Cooperatiu de la FCTC, l’èxit d’algunes 
cooperatives que esdevenen referents 
com La Fageda, Som Energia, els grups 
Clade i ECOS, i naturalment el Coop57, 
que a més esdevindrà una eina bàsica de 
finançament de les CTA i d’altres entitats 
de l’economia social i solidària (ESS) 
perquè puguin afrontar la crisi.

Font: Garcia Jané, Jordi (Desembre 2017).
Evolució de les cooperatives de treball catalanes
del 1975 al 2015. Barcelona. Revista Nexe(41).
pp 19-32
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6.1 EL CONSUM CONSCIENT, PASSAT,
PRESENT I FUTUR

El consum conscient, mirar enrere
per mirar endavant

El consum conscient és en boca de tot-
hom, fires, revistes o diaris el promoci-
onen i li dediquen pàgines. Però, què ha 
afavorit aquest creixement d’interès?

Segons la responsable de recerca de 
la revista Opcions, Montse Peiron, ja 
el 1997, les idees d’aquesta forma de 
consum van començar a prendre força a 
partir de llibres que es van popularitzar 
i difondre fortament com Vivir mejor 
con menos. Cómo ser feliz sin agobios 
económicos de Dani Wagman i Alicia Ar-
rizabalaga. En aquest llibre es proposava 
revisar els hàbits de consum en què es 
pot gastar menys. Alhora Peiron apunta 
també a la importància que va tenir la 
traducció del llibre Boycott per part del 
Centre de Recerca i Informació en Con-
sum(CRIC), un centre que més tard seria 
l’embrió de la revista Opcions. Boycott fa 
una retrospectiva a la situació internaci-
onal dels moviments i entitats relaciona-
des amb el consum conscient. Un altre 
fet destacable durant aquells anys és la 
primera edició de la Fira per la Terra, que 
cada primavera se celebra a Barcelona. 
Tot això donava mostres latents de la 
voluntat de de cada cop més persones 
de sumar-se al consum conscient.

A nivell internacional, els Estats Units va 
ser un dels llocs on la promoció i difusió 
del consum conscient va agafar més for-
ça, ja l’any 1969 es va fundar el Council 
on Economic Priorities, que entre altres 

SOM
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CANVI!
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accions, va publicar llibres de la temà-
tica i alhora va començar a publicar un 
butlletí periòdic on avaluava les empre-
ses segons alguns criteris ecosocials. El 
mateix any a Holanda naixia la primera 
botiga de comerç just.

Posteriorment algunes iniciatives impul-
sades per ONG’s van estendre la pràctica 
del comerç just, a casa nostra ho feren 
entitats com ara Oxfam Internacional, 
Alternativa 3, Sodepau, Setem, Intermón 
o Idea. A nivell internacional van prolife-
rar moltes iniciatives que es dedicaven 
a fer campanyes de divulgació dels com-
portaments de les grans multinacionals 
o altres entitats que es centraven en la 
recerca.

A la vegada durant els anys noranta 
es forjava el moviment antiglobalitza-
ció, que compartia molts dels ideals i 
objectius del comerç just. L’aixecament 
zapatista, les grans mobilitzacions 
antiglobalització o els fòrums socials 
mundials van anar aportant en aquells 
anys consciència en l’opinió pública 
sobre la responsabilitat de les instituci-
ons econòmiques i del funcionament del 
mercat en les extremes desigualtats.
L’any 2002 neix a Catalunya la revista 
Opcions, alhora a altres parts de l’Estat 
com Andalusia i Madrid, van proliferar 
iniciatives semblants de divulgació 
del consum conscient. Durant aquests 
anys van créixer les iniciatives transfor-

madores, l’agricultura ecològica anava 
guanyant terreny i s’estenia gràcies a 
l’aparició de cooperatives de consum, 
es forjaven conceptes com sobirania 
alimentària o agroecologia i el comerç 
just va seguir amb el seu camí agafant 
cada cop més incidència social.

Peiron també assenyala com a fites 
importants la publicació, l’any 2008, del 
llibre Consumir menos, vivir mejor, de Toni 
Lodeiro. Durant els anys següents les 
publicacions especialitzades en el con-
sum conscient no van parar de créixer, 
algunes d’elles són Carro de combate, 
Alternativas Económicas, El Salmón 
Contracorriente o Ballena Blanca.

Les dades certifiquen el creixement
del consum conscient

Segons un estudi de 2015 de Forética, 
sobre consum conscient i empreses 
sostenibles,  a l’Estat espanyol hi ha 12 
milions (un 36,2% del total)  de perso-
nes consumidores que declaren incloure 
criteris socials, ambientals i ètics a 
les decisions de compra. Les diferents 
entitats de banca ètica i cooperativa 
tancaven 2016 amb més de 200 mil 
clients, que quadruplicaven les xifres 
de 2011, en part arrel del sorgiment del 
15M que va fer augmentar el nombre de 
demandes en les oficines de les diverses 
entitats de finances ètiques. Aquest aug-

Font: Lodeiro, Toni (27 de juliol de 2017). 2017: 
El salt endavant del consum conscient. Opcions. 
Consultat a www.opcions.org

Peirón, Montse (14 de març de 2018). El trajecte 
del consum conscient. Opcions. Consultat a
www.opcions.org

ment, encara a falta de quantificar, ha 
seguit creixent fins ben entrat el 2018. 
Alhora durant el 2017 van viure un gran 
creixement les cooperatives d’energia 
verda, que caminen ja cap als 100 mil 
contractes (només Som Energia supera 
ja els 50 mil). 

A tots aquests canals provinents de 
l’ESS, cal sumar que el 80% de les 
vendes totals del comerç just es fan en 
canals convencionals com grans super-
fícies, hostaleria, comerç minorista o 
màquines de venda automàtica.

Molt camí a recórrer

Malgrat que l’estudi esmentat afirma 
que nou de cada deu persones canviari-
en els seus hàbits de consum si tin-
guessin la certesa que estan comprant 
productes d’una marca que té un com-
portament irresponsable o malgrat que 
el 80,6% declara preferir el petit comerç 
a les grans superfícies, cal recordar que 
les grans superfícies venen ja el 86% 
de l’alimentació envasada i el 53% del 
producte fresc.
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LLUM INFORMACIÓ

TELEFONIA I INTERNET

Som Energia és una cooperativa de 
consum d’energia verda sense ànim de 
lucre. Les activitats principals són la 
comercialització i la producció d’energia 
d’origen renovable. Es caracteritza pel 
compromís per impulsar un canvi del 
model energètic actual per assolir un 
model 100% renovable.

Crític és un mitjà de comunicació 
especialitzat en periodisme d’investi-
gació, impulsat per una cooperativa 
de periodistes. Edita cada setmana un 
reportatge amb profunditat sobre un 
tema d’actualitat política, econòmica o 
social. També publica continguts diaris 
d’opinió, anàlisi i entrevistes. També 
edita revistes monogràfiques en paper 
sobre temes de gran interès social (de 
periodicitat anual)

El diari Jornada és un periòdic coope-
ratiu generalista i multiplataforma que 
es pot trobar cada dissabte en paper 
als quioscos de Catalunya, Mallorca i el 
País Valencià. La Jornada neix per ser un 
diari que es miri la realitat de manera 
crítica des de les esquerres transfor-
madores, els feminismes i el compro-
mís amb la llengua. Un mitjà que no 
depengui de cap grup empresarial ni 
editorial que en determini la manera de 
veure el món.

Setembre és una publicació digital 
crítica, social i cultural editada per la co-
operativa de comunicació Dies d’agost. 
A través del periodisme reposat i fet des 
de la proximitat busca donar visibilitat 
a punts de vista i temàtiques que costa 
trobar en altres mitjans.

La Directa és un mitjà cooperatiu en 
català d’informació, actualitat, investi-
gació, debat i anàlisi. Amb vocació de 
contribuir a la transformació social, vol 
exercir la funció de denunciar els abusos 
i les injustícies i potenciar les alternati-
ves. Gràcies a l’existència d’una xarxa de 
nuclis territorials i col·laboradores que 
s’ha anat teixint des de 2006, el mitjà 
arriba a més de 2.700 subscriptores que 
donen suport al projecte.

 Som Connexió és una cooperativa 
de telecomunicacions sense ànim de 
lucre amb l’objectiu d’avançar cap a una 
sobirania d’infraestructures i serveis de 
telecomunicacions. Ofereix serveis de 
telefonia mòbil, telefonia fixa i internet.

La Fundació Guifi.net és una ONG 
impulsada des de la ciutadania amb 
l’objectiu de promoure la creació d’una 
xarxa de telecomunicacions oberta, 
lliure i neutral.
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ASSEGURANCES

HABITATGE

ARQUITECTURA

BANCA

Arç cooperativa és una corredoria d’as-
segurances especialitzada en el sector 
de l’economia social i solidària, el món 
associatiu i les energies renovables. 
Aposten per la gestió integral d’assegu-
rances ètiques i solidàries a través dels 
serveis de consultoria i corredoria.

Sostre Cívic: és una cooperativa amb 
més de 570 socis i sòcies, un espai 
col·laboratiu que promou un model 
alternatiu d’accés a l’habitatge, a través 
de la divulgació, l’assessorament, la 
cerca de finançament, promoció i gestió 
d’habitatge cooperatiu en règim de 
cessió d’ús.

SALUT

MOBILITAT

Lacol és una cooperativa d’arquitectes 
que treballa amb l’arquitectura per a la 
transformació social, com una eina per 
a intervenir l’entorn proper de manera 
crítica. Sempre en paral·lel a la societat, 
actuant de manera justa i solidària 
començant per un sistema de treball 
horitzontal.

COS Cooperativa de Salut és un pro-
jecte basat en la participació col·lectiva 
que té com a missió contribuir a la 
transformació de l’ús i consum de la 
salut, tant en l’àmbit personal, com en 
el comunitari, com en els recursos que 
s’hi vinculen.

Som Mobilitat és una cooperativa de 
consum sense ànim de lucre que neix el 
2016 amb l’objectiu d’oferir productes i 
serveis a les persones sòcies per accele-
rar la transició cap a una mobilitat més 
sostenible. Un model social, col·labora-
tiu i cooperatiu respectuós amb les per-
sones, el medi ambient i els territoris i 
que funciona sota criteris democràtics, 
d’horitzontalitat, transparència, equitat 
i participació. El projecte insígnia que 
s’ha posat en funcionament és un servei 
de mobilitat elèctrica compartida i amb 
renovables on a través del mòbil les 
persones sòcies poden llogar i compartir 
vehicles elèctrics de la cooperativa o 
dels mateixos socis (p2p). 

Fiare és una cooperativa de crèdit i es-
talvi ètica que vol ser una eina al servei 
de la transformació social a través del 
finançament de projectes de l’economia 
social i solidària i la promoció d’una 
cultura de la intermediació financera, 
sota els principis de la transparència, 
la participació, la democràcia i el crèdit 
com a dret.

Coop57 és una cooperativa de serveis 
financers ètics i solidaris que té com a 
objectiu principal, contribuir a la trans-
formació social de la nostra economia i 
de la nostra societat.

Caixa d’enginyers és una societat 
cooperativa catalana d’estalvi i crèdit 
que compta amb més de 160.000 socis 
i desenvolupa un model de banca perso-
nal, comercial, institucional i d’empresa 
amb la vocació de donar servei als pro-
fessionals, ja siguin enginyers o d’altres 
professions.

Celobert és una cooperativa d’arqui-
tectes que entén la seva activitat com 
una eina al servei de les persones i de la 
societat. Treballen amb rigor tècnic i de 
manera honesta. L’objectiu principal que 
persegueix és adequar o construir edifi-
cis amb una mínima petjada ecològica i 
consum energètic, i comunitats i barris 
cohesionats socialment. Defensa que els 
habitatges siguin accessibles, ecològics 
i energèticament eficients
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Etiquetes i símbols

Etiqueta ecològica europea

S’atorga en l’àmbit de la Comunitat Eu- ropea 
a productes que demostrin que el seu disseny, 
producció, comercialització i utilització ocasionen 
repercussions re- duïdes sobre el medi ambient 
en tot el seu cicle de vida.

Distintiu de garantia
de qualitat ambiental

El Departament de Medi Ambient i Habi- tatge 
l’atorga a productes i serveis que garanteixin als 
usuaris o consumidors una propietat o caracterís-
tica ambiental per tal d’afavorir la reducció dels 
residus, la recuperació dels subproductes i l’estal- 
vi de recursos, especialment d’energia i aigua.

Certificat d’extracció
sostenible FSC

Segell atorgat pel Forest Stewardship Council, 
que garanteix les fustes extre- tes de forma 
ambientalment apropiada, socialment beneficiosa 
i econòmicament viable. Malauradament, encara 
és difícil trobar aquest segell a casa nostra.

Global Organic Textile Standard

Certifica que els teixits
són naturals o provenen de cultius orgànics i 
que compleix amb requisits ambientals en tot el 
procés de producció (filatura, teixit, rentat, tenyit, 
embalatge).

CCPAE

L’agricultura ecològica està regulada a la Unió 
Europea. A Catalunya és el Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica qui certifica els 
productes ecològics tant d’origen animal com 
vegetal.

Distintiu del sistema de retorn

Aquest símbol identificatiu és el que han de dur 
els envasos per al sistema de di- pòsit i retorn que 
marca la Llei d’envasos i residus d’envasos.

L’Àngel Blau

Distintiu de qualitat ambiental atorgat a Aleman-
ya per destacar els productes respectuosos amb 
el medi ambient.

Distintiu de la Xarxa Catalana 
de Comerços Respectuosos 
amb el Medi Ambient

Les botigues que formen part de la Xar- xa Ca-
talana de Comerços Respectuosos amb el Medi 
Ambient tenen aquest distin- tiu com a comerços 
que garanteixen el dret dels consumidors de 
comprar d’una manera responsable.

Fair Trade

Aquesta imatge sobre un producte ga- ranteix 
que aquest ha estat produït sota les normes 
de comerç just internacionals i que per assegu-
rar-se’n el producte és controlat periòdicament 
per organitzaci- ons independents.
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