
Una
economia
per a les
persones

Cooperatives dedicades a la comunicació, a
la banca, al tèxtil, al camp. Empreses que
donen feina a persones amb discapacitat.
Companyies que persegueixen que comunitats
rurals obtinguin una remuneració justa pels
seus productes. Projectes que impulsen les
energies renovables. Cada vegada hi hamés
iniciatives vinculades a l’economia social i
solidària. El moviment ja témés de 30 anys
d’existència, però és ara quan comença a estar
veritablement en auge

TextCristina Sáez

Si fapocmésdedosanys,quanesvanposaren
marxa, algúelshaguésditqueenpoc tempsarriba-
rienals 10.000socis,potserhaurienpensatquees
tractavad’unadadamoltpocrealista.Compodien
decréixer tanten tanpoc temps?Alcapdavall, es
dedicavena lesenergiesnetes,uncampmésaviat
minoritari.Enunprincipierenunes 150persones
en l’òrbitade laUniversitatdeGirona, idurant
untempsvantreballarperunirconeixements i
esforços.AixívasorgirSomEnergia, laprimera
cooperativadeconsumiserveisd’energiaverda
d’Espanya. “Lanostra intencióerapoderconsumir
energiad’origen100%respectuosaambelmediam-
bient. Iperaixòvamintentarcrearunarèplicade
lescooperativesquedesde feiaanyshihaaEuropa,
on la societat civil s’hamobilitzatperpromoureun
canvidelmodelenergèticapartirde laparticipació
ciutadana”, explicaMarcRoselló, soci fundador
d’aquestaelèctrica.

ASomEnergia, cadamembreque ingressaa lacoo-
perativa faunaaportacióúnicade100euros.Amb
elsdiners, abandadebuscarproductorsd’energia
renovablepercomprarquilowattsnets i injectar-los
a laxarxaelèctricaespanyola,haposatenmarxa
vuitprojectes: set són instal·lacions fotovoltaiques
iun, elmésdestacat,unaplantadebiogàsaLlei-
da. “Volemserelmotorquepropulsi el canvide
modelenergèticalnostrepaís–assenyalaRoselló–.
Podemarribaraunsistema100%renovable,però
això també implica sereficienten l’úsde l’energia,
estalviar i, sobretot, canviarelshàbitsdeconsum
i lamaneradeviure.Nopodemcontinuarambun
consumexacerbatquanvivimenunplanetaamb
recursosfinits”.

SomEnergiaésunexempled’empresasocial em-
marcadaen l’anomenadaeconomiasocial i solidà-
ria. “Enaquestaeconomia, lageneraciód’ingressos
ésnomésunmitjàquepermet la supervivènciade la
companyia iqueaquestacompanyia sigui sostenible
perpodercontinuardesenvolupant l’activitat–ex-
plica IgnasiCarreras,directorde l’Institutd’Inno-
vacióSociald’Esade–.Ladistribuciódebeneficis, a
diferènciade lesempresesconvencionals,noésper
alsaccionistes, sinóqueesreinverteixenen l’objecte
social”.

AEspanyahihamilersd’exemplesdeprojectes
comaquest: el 2012, segonsdadesde laConfe-
deracióEmpresarialEspanyolade l’Economia
Social (Cepes), hihavia42.684entitats vinculades
aaquest sector i la facturacióvadepassar els
145.000milionsd’euros.Aquestaxifra suposamés
d’un 10%delPIB, tal comesdesprènde l’últim
estudipublicatpelCentre Internacionald’Inves-
tigació i Informació sobre l’EconomiaPública,
Social iCooperativa (Ciriec).Éscertqueel feno-
menvasorgir fa tresdècades, peròésaraquanestà
mésenauge.

Algunesveusapuntenqueaixòpotseresdeuen
bonamesuraa lacrisi, que faquemoltespersones
busquinsistemesalternatiusocomplementaris.
Potserperquèaquest tipusd’economia, social, tal
comdemostren lesdadesd’ocupació, semblasupor-
tarmésbé les situacionsdedificultat coml’actual,

teixeixxarxesentreelsciutadans i arrelaeconòmi-
camenten l’àmbit local.

Empreses socialsQuanesparlad’economiasocial i
solidària, sovintesbarregendosconceptes. “D’una
bandahiha l’economiasocial entesacomlabasada
en laparticipaciódels treballadors, comenelcasde
lescooperatives. I, d’altrabanda,hiha lesempreses
socials, entitatsqueprenen la formad’unaempresa i
quepersegueixenunafinalitat socialomigambien-
tal”,precisaCarreras,d’Esade.

Enaquest sentit, dinsd’economiasocial s’inclou-
rien,d’unabanda, cooperativescomelgrup
Mondragón, lídermundial encooperativisme iun
delsprincipalsgrupsempresarialsd’Espanya.La
sevavoluntatés ladedura termeunaactivitat sense
respondreacapdesafiamentsocialomediambien-
tal. Sibéels treballadorsparticipenen l’empresade
maneraactiva, tenenmésprotagonismequeenuna
deconvencional i sóncopropietaris,hi estanmolt
implicats.A l’altrabandasesituarienprojectescom
SomEnergiaoLaFageda,unaempresadedicada
a l’elaboracióde lactisquedóna feinaapersones
ambmalaltiesmentals.Es tractad’entitatsque,per
utòpicquesembli, persegueixenmillorar la societat
i contribuiralbécomúsocialomediambiental.

Aquest tipusd’empreses, consideraIgnasiCarre-
ras, al capdavantde l’Institutd’InnovacióSocial
d’Esade, sónenel fonsuncomplementa les tradi-
cionalsoenagés, fundacions i associacions. “Algunes
d’aquestesentitatshanvistquepodencontribuir
a lafinalitat social autofinançant-seapartirde la
mateixaactivitat.Perexemple, el comerç justprova
de fomentar lescapacitatsproductives i elsmitjans
devidadepersonesvulnerablesques’agrupenen
organitzacionsdebase, encooperatives, enpetites
empresesa totelmónquecomercialitzenels seus
productesencondicions favorables”.Carreras
explicaque“quanunaorganitzaciócomIntermon
Oxfamfomentaaquestaactivitat,ho fademanera
similaraunaempresa:hadedonarunmínimbene-
ficiper funcionar.Peròaquestsbeneficises reinver-
teixenen l’activitat social, queésdonarsuporta tots
aquestspetitsproductors i tambédemostraruna
formadecomerçdiferent”.

“Lanostrafilosofianoésnomésguanyarmolts
dinersacanvidelquesigui, enpoc temps i sensecap
tipusd’escrúpols.Nobusquemnomés la rendibili-
tat econòmica, sinó també la social.Treballemper
mantenirelsnostres llocsde treball, però tambéper
poderajudaraltrespersonesquecreïnel seu”, as-
seguraMaríaJesúsReina.Quanera joveneta (ara
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té60anys)vamuntarambungrupd’amigues
unacooperativadeconfecció tèxtil,Trabajadoras
PedreraSociedadCooperativaAndaluza,queva
funcionardurantduesdècades.Araés lavicepre-
sidentade laFederacióEmpresarialAndalusade
SocietatsLaborals (Feansal) i estàembarcadaen la
creaciód’unabancapúblicaandalusa.

LacooperativaL’Apòstrof,dedicadaaoferir serveis
decomunicació, ésunaltreexempled’empresa
social. “Vamdecidirconstituir-noscomacoope-
rativaperquèensagradapodercontrolar lanostra
vida,decidircomhemdetreballar,dequinamanera
ensorganitzem,quin tipusdeproductesvolemfer
i integrar totaixòenunambientd’igualtat idemo-
cràcia”, explicaJordiGarcía,queamésamésés
membrede laXarxad’EconomiaSolidàriadeCata-
lunya (Xes.cat) i autordel llibreAdéu, capitalisme.
15M-2031 (Icaria, 2012).

I, tot iquedemomental sectorde labanca iels
serveisfinancers, l’economiasocial i solidària tépoc
pes,hihacasosd’èxit, comFiare iCoop57.Aquesta
última,quevanéixer fa 18anys,persegueix impul-
saraltrescooperativesdeserveis.Vancomençar
ambuncapitalde30.000euros i aquestanyacaba-
ranamb20milions.

RamónPascual, coordinadordeCoop57,explicaque
“lagentquehidipositaelsdiners saponva,potdeci-
direnquèvolquees faci servir.Tenimunaestructu-
ra totalmentdemocràticaenquèels socis tenenveu
ivot.Els interessosdelscrèdits ideremuneració
nosegueixen l’Euribor, sinóelscriterisestablerts
a lesassembleesanuals.Nohihani intervencions
enborsa,ni fonsd’inversió.Éspuramenteconomia
productiva: recollir l’estalvi ifinançar.L’ingredient

bàsicperquè tot funcioniés laconfiança”,detalla.
“Volemconstruirunaeconomiadiferent,basada
en lespersones,més justa, senseparadisosfiscalsni
especulacions”, afegeix.

Tenen, amésamés,moltpocamorositat.El crèdit
màximquedonenaunaentitat ésde300.000euros,
laquantitat límitquehanestablertper repartir el
risc ique totes lesentitatspuguinaccedirals seus
fons. I si l’entitatquehademanatelprésteces
declaraen fallida?“Doncsno lapenalitzem.Partim
de labaseques’haactuatdebona fe i l’únicque li
demanemésqueens tornicompuguielsdiners
quese lihandeixat, senseembargaments, judicisni
recàrrecd’interessos.Busquemunafórmulaque li
sigui còmoda, com150eurosalmeso laquantitat
quepugui”, explicaPascual.

Malgrat labonasalutque tenenaquestsprojectes i
quecadavegadaaugmentenméselsprojectesvin-
culatsal tercer sector, el certésqueaquestamanera
d’entendre lavida i la feinaencaraestàcomençant
i s’had’enfrontaraprejudicis: quesi ésmolthippy,
quesi éscosadequatre,quesino funciona.En
canvi, aFrança,Alemanya, elQuebecoelBrasil està
moltestesa i ratificadapelsgoverns.

“A l’Equador,quanRafaelCorreavaserelegit
president, vapromourequees tornésaredactar la
Constitució,peròamblaparticipacióde lapoblació
ivacanviarel sistemaeconòmic,queeraunaecono-
miademercat,perunaeconomiasocial i solidària”,
explicaCarlosdelRey, al capdavantde la secretaria
tècnicadeREAS,xarxadexarxesd’economiasoli-
dària (EconomiaSolidaria.org),unaentitat estatal
vinculadaa l’economiasocial. “AFrança–insisteix
Rey–,FrançoisHollandehacreatunMinisteri
d’EconomiaSocial i Solidària. I l’ONUestà inves-
tigantperpoder incloureel fomentde l’economia
solidàriaenelsObjectiusdeDesenvolupamentdel
Mil·lenniqueestabliràapartirdel2015”.

“Alnostrepaís, encanvi, elGoverncentralhi aposta
moltpoc–indicaIgnasiCarreras–.Esparlad’em-
prenedoria i economiasocial, peròesquedaenmol-
tesparaules ipoquesapostesdecididesper impulsar
aquest tipusd’accions”.Enpart, opina,perquè, al-
menysdemoment, lesempreses socialsnosónuna
panaceadesdelpuntdevistade lesxifresdecreació
d’ocupació. I també“perquèelsgovernsestanmés
interessatsaapostarpelsmodelsquedominen l’eco-
nomia, i l’economiasocialnodomina”.Peraixò,de
moment, lesempreses socialsnosónanecdòtiques,
però tampocrellevants. “Mouenpoc ino tenenun
pessignificatiuensectorsclau, comelfinancer”.

Malgratelspocsajuts i suportquerebenaquests
projectes, elnombredecol·lectiusqueesdecideixen
aemprendre’ls augmenta. “Abans,bonapartdels
objectius socials s’abordavendesde l’administració
pública idesde lesoenagés, fundacionsoentitats.
Ara, amblacrisi, hihamenysgentquedóna [a l’Es-
tatespanyol,nomésel 10%de lapoblaciócol·labora
demaneraregularamboenagés], les subvencions
s’hanretallatdemaneradràstica ipera lesentitats
quebusquenunafinalitat social aquestaés l’única
sortidaquehiha”, explicaCarreras.

Tanantiga comlahumanitatCadavegadasesent
parlarmésd’aquest tipusdeprojectes ipodria
semblarquesónunacosanova, sorgidaarrande
lacrisi.Peròel certésque“n’hihahagut sempre,
en totselsperíodeshistòrics”, asseguraCarmen
Sarasúa,professora titulard’històriaeconòmicaa
laUniversitatAutònomadeBarcelona. “Ésgairebé
consubstancial a l’ésserhumàia totes les societats
queprimersorgeixincrítiquesa l’organitzaciósocial
i econòmica, idesprésalternatives.Al segleXVIII ja
hihadiferentspensadorseuropeusquedesenvolu-
penutopiesdesocietatsmés justes i igualitàries”.

PerJordiGarcia,deL’Apòstrof, “sovintenshan
volgut fercreurequeenaquestmón impera la llei
de la selva ique l’economiaéscompetirelsunsamb
elsaltrespels recursosescassos,peròel certésque
si l’ésserhumàhapogutarribarfinsaquí, teninten
comptequesommoltvulnerablescomaespècie,ha
estatgràciesa la intel·ligència i a lacooperació.En
totes lescivilitzacionshihahagutaquestes formes
d’economiasolidària”, raona.

AEuropa, lesprimerescooperativesdeconsum
i treball vannéixercapel 1830-1840. I fapocmés
de tresdècades, als anysvuitanta, elmovimentva
agafarembranzida i aAmèricaLlatina, elCanadà
ialtrespaïsos jaesvacomençarautilitzarel terme
economiasocial.El2009, lanord-americanaElinor
OstromvarebreelpremiNobeld’Economia (la
primeradonaarebre’l)per la sevadefensa i anàlisi
de l’anomenadaacció col·lectiva, querecull aEl
gobiernode losbienes comunes (FondodeCultura
Económica).

Segons laprofessoraSarasúa, “la teoriaeconòmica
clàssicadiuque lagestiódelsbénscomuns iels
recursosambientals (aigua, terra,bestiar, boscos,
pesca...)noméspot sereficaçsihi intervé l’Estato
si es regeixper l’interèsprivat.Encanvi,Ostrom
mostraquehihahagut ihihacomunitatsarreudel
mónquegestionencol·lectivamentels seusrecur-
sos, ambeficàcia i èxit, i respectantelmediambient.
Aquestagestió–il·lustra– funcionamoltmésbéque
lade les societatsdemercatque tenimara; estem
gestionantels recursosmolt ineficaçment, tantels
socials comelsambientals”. Sarasúasubratlla: “Te-
nimlacapacitatdeproduir infinitament i, tot i així,
hihagentquemenjaelque trobaalscontenidors
d’escombrariesmentreesmalgastenrecursosde
valorgegantí cadadia”.

Quegestionenmésbéels recursos semblaevident,
tenintencompte lesxifresde l’evoluciód’aquest
tipusd’empreses.Enbonamesura, tenenméscapa-
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citatderesistència, cosaque faqueenèpoquescom
l’actual,degrandificultat, resisteixinmillor.

PerJordiGarcia, cooperativistadeL’Apòstrof, “si
formespartd’unaempresacooperativaenquèels
propietaris sónels treballadors, aquestsestanmés
implicats, raóper laqual sónmésproductiusque
unapersonaambcontracte temporal, i el seuobjec-
tiuéscobrarafinaldemes i tenirunescondicions
de feinadignes. I sihihaunasituaciódecrisi, com
l’actual, lespersoness’estrenyeranelcinturóper
tirarendavant”.Garciaconsideraque“encanvi,
unempresari técomaobjectiuobtenirelmàxim
rendimentpossibledel capital invertit. Iperaixò,
quanunnegocinoobtéelsbeneficisesperats, tanca.
I si famílies i treballadorsesquedenalcarrer,no
ésproblemaseu.Elnostre llindardelqueésviable
és inferioralquepotconsiderarunempresari
capitalista. I aquestaésunaraóqueexplicaperquè
tanquenmésempresesde l’economiaconvencional
quede la social i solidària”, assegura.

Peròserunaempresaquepertanyia l’economia
socialnosignificaqueaquestprojectehagide
funcionarmésbé. “Lescooperativesnosempresón
eficients”,diuCarreres,d’Esade. “Solen funcionar
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millorapetitaescala–ambexcepcionscomEroski–
inomésarribenasobreviuresi tenenunaproducció
dequalitat, benespecialitzada, ambmercatsmolt
treballats”. I aixònosemprepassa.

Complementàriaoalternativa?Peralguns, l’economia
social i solidàriapodriaarribararepresentaruna
alternativaal sistemacapitalista, queconsideren
caducoesgotat, cosaque lacrisi, defensen, està
exacerbant. “S’estàacabant–opinaCarlosdelRey,
deREAS–,malgratquenoméssiguiperquè implica
uncreixement il·limitatde laproducció i el consumi
aixòxoca frontalmentambunplanetaqueésfinit”.

PerIgnasiCarrerasésmassaatrevitafirmarque
elcapitalismes’esgota ique l’economiasocialés
l’alternativa. “Éscertquesónuntipusd’empreses
méshumanes,més inclusives,queescolten les
inquietuds i lesvoluntatsdels treballadors ienquè
elcapitalno téelpoder, sinóels treballadors.Però
d’aixòadirquesónunaalternativaalcapitalisme...
Aixòsí, senseaquestesempreses la societat tindria
unacarència importantíssima”.Aparerseu, “pot ser
que l’economiasocialnosigui rellevantquantagrans
números,peròhoés imoltperasectorscomelrural,
i tambéperacol·lectiusquehi trobenuntrampolí
peraccediralmercat laboral, comeldepersonesdis-
capacitades”.JordiGarcia, cooperativistaaL’Apòs-
trof, avalua lasituaciód’unamaneradiferent: “Nohi
hacapcivilitzacióquedurimilanys.Lacapitalista
tampoc.Elmodelde l’economiasocial i solidària
podriaserunaalternativa,perquèestemveientque
funciona.Aquestésel reptequetenimdavant”.

De totamanera,no tothomés tanoptimista respecte
a l’economiasocial.Alguns laconsiderenunmodel
complementari.D’altresenqüestionen la significan-
ça. “Totsaquestsprojectes i iniciatives tenenungran

interès,peròquin impacte real tenen?–espregunta
CarmenSarasúa,professorad’històriade l’eco-
nomiade laUAB–.Lespràctiquesunamicamés
positives i respectuoses impliquendemomentun
percentatgemoltpetitde lapoblació, i els canvisvan
realmentmolt lents.Amésamés, si esvol construir
unapropostaque transformiel sistemadeproduc-
ciódeconsum,no lapodembasarenel fetque tots
ens femunhortambdos tomàquetsa la terrassade
casa ipensarqueaixòcanviaràalgunacosa”.

“Éscert–responGarcia–queaquestesexperiències
embrionàries sónunaminoria,que lamajoriade la
gentno treballaenunacooperativaniconsumeix
productesdecomerç justni téelsdinersenenti-
tatsdefinancesètiquescomFiareoCoop57.Des
d’aquestpuntdevista,quedamolt camíper fer.Ara
bé, tambépodemmirar lescosesdesd’unaaltra
òptica ipensarquedesdelsanysvuitanta,moment
enquèvaarrencaraquestmoviment,finsaras’han
generatmoltíssimes iniciativesambèxit.Tenim
experiènciesquesónmotiud’esperança,peròés
certquecalprendre-lesambcautela”.Potser, com
reclamennombrososagentsde l’economiasocial,
noes tracta tansolsdebuscar solucionsalproblema
financeractual, sinód’analitzar-lodesd’unaòptica
mésàmpliaque incloguiaspectesculturals iuna
revisiócríticadelsnostresvalors.

Pot serque la soluciópassi, enprimer lloc,per re-
plantejar-nosel tipusdevidaqueportemielmodel
deconsumquetenimireproduïm.“Necessitem
unsistemaeconòmicqueesbasi enunconsum
responsable,delqueésnecessari–afirmaCarmen
Sarasúa–.Aprendrequepodemviureambmenys,
respectantelmediambient ipagantdignamentels
qui treballenperanosaltres”.Síqueespot fer, asse-
guren.Elcanvicomença idepèndecadascú.s

BANCS
DELTEMPS

La Blanca cuida nens i gent
gran, i en Bill, que acaba
d’arribar a Espanya, s’ofereix
a ajudar-la amb l’anglès.
Tots dos pertanyen a un
banc del temps, una inicia-
tiva per intercanviar favors
mutus que esmesura en
quantitat d’hores invertides
per fer una determinada
feina. “Els bancs de temps
no són eines econòmiques,
sinó socials, i utilitzen
recursos que normalment
l’economia formal no
valoritza, com ara la feina

domèstica o el voluntariat.
Als bancs del temps, es re-
coneixen i se’ls dóna valor”,
explica Julio Gisbert, expert
en economies alternatives
i autor del llibre i del blog
Vivir sin empleo (Vivirsinem-
pleo.org).
Aquestmoviment fa des de
començaments del 2000
que creix i teixeix xarxes
socials d’ajudamútua.
Generalment, funciona a
les ciutats, on la gent no sol
conèixer els veïns. Avui dia,
a Espanya, hi hamés de 300

bancs d’aquest tipus. En Gis-
bert, a banda de participar
en un deMadrid, assessora i
ajuda amuntar-los. “Són ex-
periènciesmolt locals, que
tenen a favor seu la carta de
la proximitat, que és fona-
mental. Són unmoviment
veïnal, de barri, que ens
permet conèixer els veïns i
després intercanviar serveis.
La riquesa del banc és que
tots aportem a tots. Amb el
que jo aconsegueixi fer de
serveis als altres puc obtenir
favors d’altres persones”.

pregunta
l’eco-
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