Octubre 2021

eines per a l’economia
social i solidària

de
transformació

ECOSISTEMES
COOPERATIUS

#11

“Les cooperatives,
per servir millor
els interessos de les
seves membres i
les seves comunitats,
han de col·laborar
per tots els
mitjans amb altres
cooperatives a escala
local, nacional
i internacional”
Sisè dels set principis cooperatius de l’Aliança
Cooperativa Internacional (ACI), 1966

La intercooperació és una altra manera d’anomenar,
la cooperació entre organitzacions de l’economia
social i solidària (ESS).
La intercooperació pot ser amb finalitat econòmica,
social o política. L’econòmica pretén millorar la
posició en el mercat de les organitzacions de l’ESS.
Un exemple és l’acord entre Coop57, Som Energia
i diferents cooperatives del sector energètic per
facilitar l’execució i el finançament de projectes
d’energies renovables i d’eficiència energètica.
La intercooperació social és una expressió pràctica
del valor cooperatiu de la solidaritat. El programa de
la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
(FCTC) de mentorització d’una cooperativa acabada
de constituir per una altra de ja consolidada n’és
una pràctica.
Per últim, la intercooperació política aspira
a defensar els interessos col·lectius de les
organitzacions i augmentar la incidència social
de l’ESS. La constitució de la Xarxa d’Economia
Solidària (XES) n’és un bon exemple.
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Sovint la intercooperació s’interpreta com una
resposta al medi no cooperatiu. L’ESS s’ha de
desenvolupar en un entorn aliè en què predomina
la competència salvatge i l’obsessió per maximitzar
el lucre a costa del que sigui. A més, aquest medi
és cada cop més complex, canviant i incert. Per tot
plegat, compartir recursos i riscos i tirar endavant
projectes conjunts pot ajudar a la supervivència i el
creixement de l’ESS.
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Intercooperació
en clau territorial

XARXA D’ATENEUS
COOPERATIUS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Alt Pirineu i Aran
Baix Llobregat
Barcelonès Nord
Catalunya Central
Coop Maresme
CoopCamp (Camp de Tarragona)
Coòpolis (Barcelona)
Coopsetània (Penedès Garraf)
La Col·lectiva (L’Hospitalet)
Ponent-Coopera
Terres de l’Ebre
Terres Gironines
Vallès Occidental
Vallès Oriental

POLS COOPERATIUS I D’ESS

EN FUNCIONAMENT:
· Barcelona:
- Cooperasec
- Coopoblet
- Impuls cooperatiu (Sants)
- Sant Andreu
- Taula Eix Pere IV
· Sant Cugat
· L’Hospitalet
· Ripollès
· Garrotxa
· Teler cooperatiu (Sabadell)
EN CREACIÓ:
· Barcelona:
- Horta – Guinardó
- Proa a la Mar
- Sarrià- Sant Gervasi Cooperatiu
· Empordà
ALTRES XARXES VINCULADES:
· XESS Manlleu

XARXES D’AGROECOLOGIA

· Aixopluc (La Selva del Camp)
· Associació Agroalimentària de
Cerdanya
· Associació pel desenvolupament
integral de la Vall del Corb (aprop
de Tàrrega)
· Bràfim Coopera (aprop de Valls)
· L’Enllaç de l’Ebre
· Mengem Bages
· Mengem Garrigues
· Mengem Osona
· Mosaic Secà (la Conca de
Barberà, l’Alt Camp i Les
Garrigues)
· Xarxa Pagesa (Empordà)
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· BiciHub (Barcelona)
· Cal Temerari (Sant Cugat del
Vallès)
· Cal Tip (Barcelona)
· Cafè de Mar (Mataró)
· CookingGirona (Girona capital)
· ECOS (Barcelona)
· La Bonne (Barcelona)
· La Comunal (Barcelona)
· La Nau Cooperativa (Sabadell)
· La Politja – Cal Temerari (Sant
Cugat del Vallès)
· La Qperativa (Ripoll)
· Núria Social (Olot)
· MTK Space (Sant Feliu de
Llobregat)
· Uikú (El Prat del Llobregat)

XARXES LOCALS DE LA XES
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Experiències
Centre de Dia Primer de Maig, projecte centre de dia
i casal de la gent gran al Prat de Llobregat impulsat
per la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV) i Suara
Cooperativa.
cdprimerdemaig.wordpress.com
Creixen Educació, xarxa d’escoles amb valors
cooperatius impulsada per tres cooperatives: Escola
Sant Gervasi, Abacus i Suara Cooperativa.
www.creixen.coop
Comissió d’Habitatge de la XES, xarxa de cooperatives
catalanes d’arquitectura (Voltes, LaCol, La Dinamo,
Raons, Celobert, Perviure, Sostre Cívic...). No
tenen estructura, però s’intercanvien informació, es
passen projectes d’habitatge cooperatiu segons la
ubicació geogràfica o les capacitats tècniques, se
subcontracten per a serveis específics, es presenten
conjuntament a concursos i licitacions.
xes.cat/comissions/habitatge
Educoop, una plataforma educativa impulsada per més
de 50 organitzacions vinculades al món associatiu,
cooperatiu i comunitari, que ofereix materials
educatius amb llicències lliures i dona visibilitat a
l’oferta educativa i formativa d’aquestes entitats.
educoop.coop

Els Músics, línia de productes alimentaris on
intercooperen: Llet Nostra, Cooperativa del Baix
Empordà, Cadí, L’Avellanera, Mel Múria i Masachs.
blog.lletnostra.cat/musics-projecte-collaboratiuintersectorial
Escola Lliure El Sol, cooperativa de serveis formada per
Fundació Ferrer i Guàrdia, Esplais Catalans, l’Associació
de Casals i Grups de Joves de Catalunya, Acció Escolta
de Catalunya i la cooperativa Incoop, que impulsa la
formació, el coneixement i el creixement d’entitats i de
persones vinculades a l’educació popular i l’ESS.
escolaelsol.coop
Festival Esperanzah!, cooperativa de segon grau,
mitjançant l’impuls de les cooperatives que formen
part de l’ecosistema de l’economia social i solidària
del Prat de Llobregat (les cooperatives Llobregat 47,
Som Gestió, la Fundació Esperanzah i l’associació
GATS) i fundada per 276 persones sòcies (55
empreses o entitats i 221 persones físiques).
www.esperanzah.es
INDICOOP, cooperativa de segon grau integrada per
les cooperatives valencianes Blaper, Curtitex, Fil a
Fil i Món Mara per dur a terme una nova línia de
producció de mascaretes homologades.
blog.fevecta.coop/INDICOOP
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La Insòlita, una xarxa de cooperatives feministes
integrada per les cooperatives Candela, Col·lectiu
Punt 6, Cooptècniques, Coeducació, La Raposa i Nus.
www.la-insolita.org
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La Zona és un mercat digital on trobaràs productes i
serveis de proximitat, sostenibles i respectuosos amb
el medi ambient i les persones, impulsada per la
cooperativa Opcions, que aplega gairebé un centenar de
productores i prestadores de serveis de l’ESS i gairebé
4.000 sòcies consumidores.
lazona.coop
Les Contrabandistes, cooperativa de serveis que agrupa
sis cooperatives productores de cervesa artesana,
entitats culturals i de l’ESS: Capfoguer, Cornèlia, Rosa de
Foc, la Bordeta, Júpiter i Lo Vilot.
lescontrabandistes.cat
Prescrivim cura digna, espai de reivindicació de
la necessitat d’un model alternatiu de cures que
proporcioni benestar i qualitat de vida tant a les usuàries,
les treballadores i les famílies. Així mateix és un espai
d’articulació i visualització de 8 iniciatives cooperatives i
comunitàries que treballen sota aquest model.
curadigna.bcn.coop
PlataformESS, mancomunació de servidors i eines
digitals de programari lliure per a la retransmissió
d’esdeveniments en directe i per desenvolupar un
repositori públic amb plataformes lliures.
plataformess.org
TEB, grup cooperatiu format per vuit cooperatives (TEB
Barcelona, TEB Vallès, TEB d’Habitatge, TEB Verd, TEB
Solucions, TEB Bellvitge, TEB Gestió, i una cooperativa de
segon grau, Taller Escola Barcelona) que treballa des dels
principis i els valors cooperatius per aconseguir una vida
inclusiva per a les persones amb discapacitat intel·lectual.
www.teb.org

Incentivar la
intercooperació
ECOS ha nascut per potenciar la intercooperació entre
les membres del grup. Aquesta intercooperació ha
permès impulsar nous projectes d’ESS, alguns per a
fer noves activitats dintre les cooperatives ja existents,
d’altres per a crear-ne de noves. Aquestes han estat
algunes de les intercooperacions més destacades:

APPEL LLOC

LABCOOP

Jamgo i Celobert
appel-lloc.perviure.org

Arç, Calidoscoop, Etcèteres,
l’Apòstrof i Hobest
labcoop.coop

CASES AMB ENERGIA
Celobert, l’Apòstrof i Nusos
casesambenergia.
wordpress.com

EMPRENEDORIA
CRÍTICA

OPCIONS
Arç, Celobert, Nusos i
Queviure, entre d’altres
opcions.org

PERVIURE

Labcoop i Crític
elcritic.cat/blogs/
emprenedoriacritica

Celobert, Coopdemà i Fil a
l’agulla
perviure.org

INTERIM EXECUTIVE
EN ESS

UN LLOC PER VIURE
Celobert i Perviure
grupecos.coop/incentivar_
intercoop/9-unllocperviure

SOSTRE CRÍTIC
Sostre Cívic i Crític
elcritic.cat/mes/sostre-critic
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Calidoscoop, Ilabso,
Opcions i l’Apòstrof
grupecos.coop/noticies/
interim-executive-en-ess-unprojecte-dintercooperacioentre-quatre-cooperativessocies-decos
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Què puc fer jo?
FORMAT:
Actualment hi ha poques propostes formatives
centrades només en la intercooperació, però per
començar:
Formacions:
Fórmules d’intercooperació de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya:
www.cooperativestreball.coop/suport/formacions
ECOSISTEMES, formació en intercooperació:
grupecos.coop/noticies/ecosistemes-formacio-enintercooperacio-al-grup-ecos
Lectures:
Informes de l’Estat del Mercat Social català:
mercatsocial.xes.cat/ca/pdf-estat-mercat
Materials d’intercooperació de la Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya:
www.cooperativestreball.coop/tematiques/intercooperacio

CONEIX EXEMPLES:
Einateca agroecològica de Pam a Pam:
einatecagroecologica.pamapam.org
Intercooperacions tecnològiques:
xes.cat/projectes-dintercooperacio-tic/
Videoteca d’intercooperació d’economiasocial.coop:
youtube.com/channel/UClm_2gZmyjFiMip6RGsKipw
25 casos de col·laboració entre/amb cooperatives:
economiasocial.coop/wp-content/uploads/explora-cope_v5.pdf

PROVA D’ACOSTAR-TE
A LES COOPERATIVES
PER INTERCOOPERAR-HI:
FESC:
fesc.xes.cat
Comissió d’intercooperació de la XES:
mercatsocial.xes.cat/ca/eines/intercooperacio/
Programa d’Apadrinament Cooperatiu de la Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya:
www.cooperativestreball.coop/suport/apadrinament-cooperatiu

Ecosistemes
Des del Grup ECOS creiem que la intercooperació és
la millor manera d’enfortir-nos i també de fer créixer
i consolidar el mercat social. A més, enguany ens
hem proposat fer un salt qualitatiu en la nostra tasca
d’intercooperació: volem fer-ne més i de més qualitat,
tant entre les sòcies del grup com a nivell extern amb
altres agents de l’ESS.
El programa formatiu conté quatre blocs de
coneixement: Introducció a la intercooperació;
Instruments de formalització de la intercooperació;
Construir i cuidar la relació; Claus d’èxit i de
fracàs. A més de compartir bones pràctiques,
eines i recursos útils, la formació és un espai on
reflexionar col·lectivament i seguir aprenent a partir
de l’experiència de totes les participants. A més de
la formació, s’ofereix un servei d’acompanyament a
col·lectius o grups que vulguin explorar o consolidar
projectes i relacions d’intercooperació. En els
acompanyaments es posa el focus en la dimensió
estratègica –tot treballant la detecció de necessitats,
la visió, missió i objectius, la construcció del relat
compartit, les oportunitats i el mapa social d’actors
extern– i en la governança, oferint suport en la creació
de l’estructura, la definició de rols dins dels grups, les
relacions, els espais de presa de decisions, els nivells
de participació, les cures i l’atenció al conflicte.

Què és

GRUP ECOS?
ECOS de Transformació és un conjunt de materials i
activitats d’economia social i solidària impulsades pel
Grup cooperatiu ECOS, format per 16 cooperatives, que
volem ser una alternativa al model socioeconòmic actual,
basada en els valors de l’economia social i solidària. La
nostra missió és fer créixer el mercat social, apropant-hi
més organitzacions, sectors econòmics, administracions
públiques i persones, a partir de l’actuació de les
organitzacions sòcies del grup, de la intercooperació entre
elles i de les relacions que es fomentin amb altres agents.
En conjunt, hi treballem més de 150 persones com a
assalariades o com a sòcies de treball i agrupem gairebé
3.000 sòcies de consum.
El Grup ECOS és en si mateix un exemple d’intercooperació
amb 10 anys d’història.
www.grupecos.coop

Ecos Grup Cooperatiu
Casp, 43, bxs.
08010 Barcelona
608 97 15 35
info@grupecos.coop
www.grupecos.coop

Amb el suport de:

