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SEMINARI FRG 2019 
MUNICIPALISME, COOPERATIVISME I SOBIRANIES
PER UNA POLÍTICA ECONÒMICA TRANSFORMADORA 

DIA: dissabte 16 de novembre 2019
LLOC: Fàbrica l’Anònima - Manresa
ORGANITZA: Fundació Roca i Galès
COMISSIÓ ORGANITZADORA del Patronat de la Fundació Roca Galés: 
Bet Tena, Jordi Via, Xavier Palos, Ivan Miró i Gerard Nogués.
AMB EL SUPORT DE: Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i XES Catalunya



Objectius del seminari 
Des de la Fundació Roca i Galès proposem obrir un espai de treball on vincular les 
vessants més transformadores del municipalisme i del cooperativisme del país, refe-
renciant-les en experiències concretes i locals (públiques, cooperatives i/o populars) 
que materialitzen sobiranies en diferents àmbits econòmics, productius i reproductius.

Objectius ESPECÍFICS
El seminari ha de permetre que activistes municipalistes, cooperativistes i populars 
comparteixin experiències pràctiques que materialitzen diferents tipus de sobiranies, 
per tal d’analitzar-les i sistematitzar-les, amb l’objectiu de fomentar la seva replicabilitat a 
escala local i fonamentar una política econòmica transformadora a nivell general. 

Publicació de material sobre experiències pràctiques de sobiranies. Quin grau de re-
plicabilitat i transferència té l’experiència en qüestió? Es podria traslladar a un altre 
municipi? Seria sostenible aquesta experiència en un altre municipi? De quina manera 
es podria replicar, a la pràctica? Quines millores o quins canvis podria aportar aquesta 
experiència en el nou municipi?

Sobiranies 2019
Presentació de 9 experiències concretes que identifiquen 9 sobiranies:

1. Alimentària:  L’Aresta SCCL (Santa Coloma de Queralt). 
D’un forn de pa a una estratègia agroecològica integral.
2. Energètica: Emelcat SCCL (Catalunya). 
Les Comunitats Energètiques Locals
3. Financera: Coop57 SCCL (Catalunya). 
Noves eines pel finançament de l’economia transformadora.
4. Residencial: La Titaranya SCCL (Valls). 
Sòl Comunitari i cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
5. Cultural: Ateneu Popular Coma-cros (Salt). 
L’autogestió d’espais culturals.
6. Agrícola:  Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. 
El desenvolupament rural i el cooperativisme agrícola.
7. Reproductiva i de cures: Ajuntament d’Arbúcies. 
Cooperativa pública de gestió de serveis a les persones.
8. Tecnològica: Som Mobilitat SCCL. 
Tecnologia al servei del cooperativisme de plataforma.
9. Comunicativa: La Directa SCCL (Barcelona). 
Periodisme per la transformació social.



jornada
10.00 - 10.15 Ponència Patronat RG: “Municipalisme, Cooperativisme, Sobiranies” 
10.15 - 11.15 Panel Sobiranies 1, 2, 3 (explicació de 20 minuts per experiència) 
11.15 - 11.45 Esmorzar
11.45 - 12.25 Panel Sobiranies 4 i 5 (explicació de 20 minuts per experiència) 
12.30 - 13.30 Treball per grups: Transferibilitat, Sostenibilitat, Implementació i Impacte
14.00 - 15.30 Dinar 
15.30 - 16.50 Panel Sobiranies 6, 7, 8 i 9 (20 minuts per experiència) 
16.50 - 17.50 Treball per grups: Transferibilitat, Sostenibilitat, Implementació i Impacte 
17.50 - 18.10 Berenar 
18.10 - 19.00 Cloenda amb Iolanda Fresnillo i Josep Manel Busqueta

- Al matí, els inscrits al seminari hauran escoltat les 5 primeres experiències i n’hauran 
d’escollir una per analitzar i treball en grup.
- A la tarda, els inscrits hauran escoltat 4 experiències i n’hauran d’escollir una per 
analitzar i treballar en grup.

L’Aresta SCCL 
(Santa Coloma de Queralt)
D’UN FORN DE PA A UNA ESTRATÈGIA AGROECOLÒGICA INTEGRAL

L’Aresta som un projecte agroecològic, cooperatiu i autogestionari que tenim com 
a objectiu promoure l’agroecologia, la sobirania alimentària, la cooperació social i un 
món rural viu. Tenim quatre àmbits d’actuació principals:

D’una banda, elaborem pans amb ingredients ecològics, llevat mare natural i forn de 
llenya. Treballem cooperant amb altres projectes i pageses properes. Potenciem la 
recuperació de farines locals, mòltes en molí de pedra, de cereals de varietats anti-
gues, locals i tradicionals. També elaborem altres productes de fleca, com coques, 
panadons, magdalenes, carquinyolis, galetes o pastissets.

A més, realitzem activitats i tallers a escoles, instituts i altres centres formatius per 
donar a conèixer i experimentar, mitjançant dinàmiques participatives, l’agroecologia, 
el cooperativisme i l’autogestió.

També desenvolupem recerca en els mateixos àmbits per tal de recollir i difondre 
experiències i aprenentatges col·lectius i contribuir al desenvolupament pràctiques 
crítiques i transformadores.

Per últim, com a membres de CoopCamp, promovem el cooperativisme a través de 
la dinamització local en el territori del Tarragonès, fent formació, assessorament, xe-
rrades, etc.



Emelcat SCCL
LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS

Empresa cooperativa amb l’objectiu d’explotar el vector emmagatzematge elèctric per 
afavorir la transició energètica cap a un model més sostenible social i ambientalment. 
Sorgida de la UPC, ideada el 2012, constituïda el 2014 i activada el 2015. La nostra 
tasca és la definició, desenvolupament, instal·lació i gestió de sistemes d’emmagatze-
matge elèctric dotant-los d’un sistema de gestió i control òptim des del punt de vista 
de durabilitat, eficiència i integració al sistema energètic i mercat elèctric.

Coop57 SCCL
NOVES EINES PEL FINANÇAMENT DE L’ECONOMIA TRANSFORMADORA

Coop57 és un instrument financer que està inserit en un marc més ampli de les fi-
nances ètiques i solidàries. Estem convençudes que hem d’articular un sistema fi-
nancer ètic que pugui oferir el major número de respostes possibles a les diferents 
necessitats financeres de la ciutadania i l’economia social i solidària. Per aquest motiu 
treballem en xarxa amb altres entitats emmarcades dins del moviment de les finances 
ètiques.

Coop57 treballa en xarxa amb altres entitats, xarxes i federacions per articular estratè-
gies de construcció conjunta de l’economia social i solidària amb les que promouen la 
intercooperació i la creació de mercat social per una construcció integral i alternativa 
del cicle econòmic dins les lògiques de l’economia social i solidària.

La Titaranya SCCL 
(Valls)
SÒL COMUNITARI I COOPERATIVES D’HABITATGE EN CESSIÓ D’ÚS

La Titaranya és una cooperativa d’habitatges i locals socials en cessió d’ús que té 
per objectiu revitalitzar el centre històric de Valls, un dels centres més degradats de 
Catalunya, impulsant habitatges, locals i espais amb alt contingut social i transforma-
dor en benefici de la comunitat i de l’economia social i solidària. La Titaranya impulsa 
una promoció d’habitatges i locals a través del cooperativisme, però sobretot planteja 
una gran intervenció comunitària  recuperant més de 2.400m2 per a l’activitat social, 
econòmica, cultural i habitacional. 

La participació de Coop57, Fundació La Dinamo i el Casal Popular la Turba en el projec-
te ha permès desenvolupar un nou model de desmercantilització del sòl que anome-
nem Sòl Comunitari.



Ateneu Popular Coma-cros 
(Salt)
L’AUTOGESTIÓ D’ESPAIS CULTURALS

La gestió comunitària d’allò públic i comú reclama la posada en marxa de projectes 
socials, econòmics i culturals autoorganitzats i gestionats de forma directa per la ciuta-
dania. Allò municipal (equipaments, recursos, serveis) ha de ser vertaderament públic, 
defugint la privatització de determinats espais cedint-los a usos exclusius, així com 
evitant l’ús que en fan determinades administracions públiques que es demostren 
ineficaces, distanciades de les necessitats reals, i responent a interessos econòmics 
o electorals. Per avançar cap a formes democràtiques de gestió de la vida compartida, 
la gestió directa  comunitària d’equipaments municipals i de recursos públics, en pot 
garantir la proximitat, la participació, la transparència i la creació de vincles cooperatius 
als barris.

La gestió ciutadana d’equipaments públics es caracteritza per:
 - La necessitat que la ciutadania participi en l’objecte de l’equipament
 - El compromís de promoure canals de participació oberts i transparents en la  
   presa de decisions i la realització d’activitats
 - La formalització d’algun tipus de conveni i/o acord amb l’administració titular  
   de l’equipament.
 - Gestió sense ànim de lucre
 - Implicació i corresponsabilitat en els afers públics i socials

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
EL DESENVOLUPAMENT RURAL I EL COOPERATIVISME AGRARI

A principi dels anys ’80, un grup de persones van creure en la necessitat d’articular una 
entitat que conferís representació a l’històric moviment cooperatiu agrari català. Així 
va néixer la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, constituïda formalment 
l’any 1983 a l’empara de Llei de cooperatives de Catalunya. Des d’aleshores, la Fede-
ració ha esdevingut l’òrgan de representació i defensa del cooperativisme agrari amb 
la finalitat de reforçar l’activitat econòmica i social d’aquest sector, i ha fet extensiu 
el seu compromís al conjunt de la població agrària i el món rural. Així mateix, contri-
bueix al desenvolupament de les empreses cooperatives amb recursos per potenciar 
el creixement, la millora constant i la competitivitat de les seves associades.



Ajuntament d’Arbúcies
COOPERATIVA PÚBLICA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES

L’Ajuntament d’Arbúcies fa temps que impulsa projectes econòmics o de gestió pú-
blica des de l’òptica de l’economia social, cooperativa i transformadora. L’aposta per 
aquest àmbit econòmic ha fet possible la creació de la primera cooperativa pública en 
l’àmbit municipal. Des de l’Ajuntament s’ha estructurat aquest projecte per aconse-
guir un doble objectiu: seguir millorant la qualitat dels serveis públics i crear nous llocs 
de treball en millors condicions laborals, més ètiques i sostenibles.

La cooperativa pública de serveis a les persones d’Arbúcies té encarregada la millora 
i ampliació del SAD (Servei d’ajuda a domicili) i la creació d’un centre de dia públic. La 
creació d’una cooperativa pública ve avalada, en l’àmbit jurídic, per un estudi elaborat 
conjuntament pels ajuntaments d’Arbúcies i Barcelona.

Som Mobilitat SCCL
TECNOLOGIA AL SERVEI DEL COOPERATIVISME DE PLATAFORMA

L’objecte de Som Mobilitat és impulsar totes aquelles accions o projectes que contri-
bueixin a que tots els desplaçaments dels seus socis siguin més sostenibles i conta-
minin menys el medi ambient, reduint el número de vehicles acumulats a les nostres ciutats.

Per això la seva activitat es centra en:

 1. Dissenyar, produir i finançar nous serveis i productes tecnològics
 2. Treballar en xarxa amb altres cooperatives
 3. Contribuir i facilitar la creació de comunitats i noves cooperatives fora   
     de Catalunya
 4. Contribuir a la creació de grups locals i al finançament de projectes locals
 5. Implicar els organismes públics

Sempre en base als sis principis fundacionals:

 1. Mobilitat. Ampliem les alternatives en transport sostenible
 2. Comunitat. Construïm junts altres opcions de mobilitat
 3. Sostenibilitat. Apostem per una mobilitat menys contaminant
 4. Ciutat. Compartim vehicles i reduïm el nombre de cotxes
 5. Qualitat. Millorem la qualitat de l’aire de les ciutats
 6. Estalvi. Reduïm despeses en la mobilitat individual



La Directa SCCL 
(Barcelona)
PERIODISME PER LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

La Directa és un mitjà de comunicació en català d’actualitat, investigació, debat i anàli-
si. Amb vocació de contribuir a la transformació social, vol exercir la funció de denun-
ciar els abusos i les injustícies i potenciar les alternatives. 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 unes 3.000 subscriptores que donen suport al projecte. Al llarg de més de tret-
ze anys d’existència, el projecte s’ha anat cuinant a foc lent en un sector d’importància 
estratègica com és el dels mitjans de comunicació.

En definitiva, la Directa vol ser una eina comunicativa per fer visibles les pràctiques 
dels moviments socials, els projectes polítics, socials i culturals que plantegen un mo-
del alternatiu a l’actual i els col·lectius invisibilitzats per molts mitjans de comunicació.

Després de deu anys, el 2016, vam creure que era el moment de fer una passa enda-
vant. Per això, vam constituir juntes una cooperativa de consumidores i usuàries amb 
la participació de tots els grups de suport que ens han acompanyat des del principi.

10.00 - 10.15   Presentació del Seminari a càrrec del Patronat. 
10.15 - 11.15   Sobiranies Alimentària, Energètica i Financera 
11.15 - 11.45   Esmorzar
11.45 - 12.25   Sobiranies Residencial i Cultural
12.30 - 13.30   Treball per grups: Transferibilitat, 
            Sostenibilitat, Implementació i Impacte
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14.00 - 15.30   Dinar  
15.30 - 16.50   Sobiranies Agrària, Reproductiva 
            i de cures, Tecnològica i Comunicativa  
16.50 - 17.50   Treball per grups: Transferibilitat, 
            Sostenibilitat, Implementació i Impacte 
17.50 - 18.10   Berenar 
18.10 - 19.00   Cloenda amb Iolanda Fresnillo 
            i Josep Manel Busqueta
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SOBIRANIES:

Alimentària: L'Aresta SCCL (Santa Coloma de Queralt). D’una fleca a una estratègia agroecològica integral.

Energètica: Emelcat SCCL (Catalunya). La transició energètica des de les Comunitats Energètiques Locals.

Financera: Coop57 SCCL (Catalunya). Eines pel finançament de l’economia transformadora.

Residencial: La Titaranya SCCL (Valls). Sòl Comunitari i cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

Cultural: Ateneu Popular Coma-cros (Salt). Cultura autogestionada des de la comunitat.

Agrària: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (Catalunya). Desenvolupament rural i cooperativisme agrari.

Reproductiva i de cures: Ajuntament d’Arbúcies. Una cooperativa pública per gestionar els serveis a les persones.

Tecnològica: Som Mobilitat SCCL (Catalunya). Tecnologia al servei del cooperativisme de plataforma.

Comunicativa: La Directa SCCL (Barcelona). Periodisme cooperatiu per la transformació social.
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