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Són diverses les iniciatives de la comarca de
l’Anoia que opten per prioritzar pràctiques
ambientals i socials més justes i que
articulen alternatives al sistema econòmic
capitalista. Parlem d’iniciatives que es
mouen en el camp de l’anomenada Economia
Social i Solidària (ESS). Trobem projectes
que pretenen cobrir un ventall molt ampli
de necessitats, des de l’alimentació, l’accés
a l’habitatge, el consum energètic o el
desenvolupament de projectes educatius
o culturals. Amb la certesa que des del
cooperativisme i les bones pràctiques de
cada projecte enfortim el teixit social i
econòmic de la comarca, des de l’Ateneu
Cooperatiu de la Catalunya Central editem
aquest desplegable divulgatiu per donar a
conèixer aquestes iniciatives i els valors que
les acompanyen.
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Economia
Social i Solidària
L’economia social i solidària és aquella economia que prioritza la satisfacció de les necessitats de les persones més enllà del benefici
econòmic i que és l’única capaç de donar
oportunitats als col·lectius més desfavorits.
És l’economia que es gestiona democràticament
i que és propietat i liderada per les mateixes
persones, que com a treballadors i treballadores
en el seu dia a dia s’empoderen a través de la
implicació en les decisions i accions de la pròpia
vida i de l’economia, beneficiant l’entorn local i
el territori.

L’economia social i solidària (ESS) proposa i
realitza l’economia al servei de les persones a
partir d’uns intercanvis econòmics, socials i mediambientals que repercuteixen positivament sobre el territori on es desenvolupen les activitats
(arrelament). Es construeix de forma col·lectiva i
accessible a través de l’aprofundiment democràtic en l’organització i la presa de decisions
(autogestió, transparència i horitzontalitat). Allò
que genera ha de servir per a la comunitat-societat de la qual forma part a partir de criteris de
responsabilitat social; enfortint les economies
locals (intercooperació), el treball digne (equitat
social, feminisme) i la cohesió social (inclusió
social, apoderament), i criteris mediambientals
que tinguin en compte la gestió i la cura del
medi ambient de forma integral, sostenible i a
llarg plaç.

Principis de l’Economia Social i Solidària

Projectes d’ESS
Parlem de projectes associatius,
cooperatius, de xarxes d’intercanvis,
de sistemes de gestió comunal,
de governança i gestió col·lectiva de
propietats i béns públics. Projectes on la
propietat i la gestió és col·lectiva i que es
basen en l’assemblearisme i el principi
d’una persona un vot. Projectes on la
finalitat és la millora social, ambiental i
col·lectiva, cercant minvar les relacions de
desigualtat, tant locals com del nord-sud.
Hi podem trobar empreses d’inserció,
cooperatives d’iniciativa social,
associacions i fundacions, societats
laborals, iniciatives que promouen el
comerç just, mutualitats de previsió
social, models de finances ètiques
i solidàries, grups d’autogestió
comunitària, mercats d’intercanvi
o bancs del temps.

Cooperativisme
Principis
1r Principi: Participació voluntària i oberta
2n Principi: Gestió democràtica
3r Principi: Participació econòmica dels socis
4t Principi: Autonomia i independència
5è Principi: Educació, formació i informació
6è Principi: Cooperació entre cooperatives
7è Principi: Interès per la comunitat

Tipus de cooperatives
Cooperatives agràries
Cooperatives de serveis

Democràcia

Inclusió social

No-lucrativitat
Comerç just

Consum
conscient
Transparència

Activisme

Feminisme
i cures

Treball digne

Equitat

Arrelament
Interès col·lectiu

Autogestió

Cooperatives de treball associat
Cooperatives de consumidors i usuaris

Acció comunitària

Cooperatives d’habitatges

Cooperació

Cooperatives de crèdit

Compromís

Sostenibilitat
Coneixement compartit
i col·lectiu

Equitat salarial
Horitzontalitat

Cooperatives d’assegurances
Cooperatives sanitàries
Cooperatives d’ensenyament
Cooperatives marítimes
Cooperatives integrals
Cooperatives rurals

El cooperativisme a l’Anoia
L’economia social i solidària està creixent i
arrelant arreu de Catalunya i també, poc a poc,
a la nostra comarca. Tanmateix, aquest model
econòmic que s’aparta de la lògica del mercat,
no és una iniciativa nova a l’Anoia. A principis
del segle XX apareixen diferents cooperatives
de consum a Igualada —La Primavera (1902),
La Económica (1904), La Protegida (1905), La
Igualadina (1912)— inspirades en els principis
del cooperativisme rochdalià [1].

pilars del cooperativisme rochdalià: la protecció mútua, l’habitatge assequible i el foment
de la cultura. La Segona República impulsà el
moviment cooperatiu i, en el cas d’Igualada, La
Económica creà la primera farmàcia Cooperativa
Sanitària «Farmàcia Mutualista» on les classes
populars podien adquirir medicines a uns preus
més ajustats. La dictadura franquista estroncà
tot el moviment cooperativista i les col·lectivitazacions que s’havien produit el 1936.

La Rochdale Society of Equitable Pioneers havia
nascut a Anglaterra l’any 1844 promoguda
per un grup d’obrers del tèxtil que en aquell
moment es trobaven desocupats. Aquest
primer magatzem que venia productes bàsics
d’alimentació i roba, a diferència de les altres
empreses, optava per distribuir equitativament
els beneficis del treball i invertir-los en projectes
que revertissin amb la qualitat de vida dels seus
socis i sòcies. D’aquesta manera es construïen
cases cooperatives per garantir habitatge digne
als seus associats o la compra de maquinària de
fabricació i terres que poguessin ser conreades
quan els socis estaven sense feina.

A l’Anoia hi ha actualment 14 empreses de
treball sota règim coooperatiu i molts altres
projectes d’economia social i solidària. I alguns
d’ells ja tenen una llarga trajectòria com, per
exemple, el Teatre de l’Aurora —que recull el
llegat cultural de la cooperativa La Económica, després rebatejada com La Victoria— o la
cooperativa de consum Naturalment que des
del 1998 opta per consumir productes agroecològics i socialment justos.

La Económica d’Igualada —situada on avui hi
ha el projecte cooperatiu del Teatre de l’Aurora— era un punt de venda de queviures que
revertia l’excedent econòmic generat en els tres

Amb aquest dossier hem volgut visibilitzar els
diferents projectes d’economia social de la comarca. D’entrada demanem disculpes per si ens
hem descuidat d’algun projecte per desconeixement. Si fos així, agraïriem que ens ho féssiu
saber per poder actualitzar aquest mapejat.
Ens ho podeu comunicar a info@larada.coop.
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[1] “El cooperativisme rochdalià a Igualada:
la cooperativa, La Econòmica”. Amador Mas.
Revista d’Igualada. Núm. 43 - Anoia, abril de 2013

Llistat d’iniciatives
PRODUCTE LOCAL I PAGESIA

INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ I TRANSPORTS

EDUCACIÓ

GRUP DE CONSUM

1

Agro Igualada, SCCL
agroigualada.com | info@agroigualada.com

22

Anoia de Vehicles, SCCL
tallers.anoia@gmail.com

40

Atlas Fundació Sociocultural
atlasfundacio.org | atlas@atlasfundacio.org

60

2

Agromasana, SCCL

23

41

3

Agropecuària de Sant Martí de Tous, SCCL

Construgar, SCCL
construgarsccl@hotmail.com

Autoescola Cid, SCCL
grup-cid.com | cid@grup-cid.com

L’Ekonomat
ekonomatigualada.wordpress.com |
lekonomat@gmail.com

Associació Agroecològica de Can Mercaderet
ecomercaderet.cat | ecomercaderet@gmail.com

24

Dropcampers, SCCL
dropcampers.com | info@dropcampers.com

42

El Saüc, SCCL
coop.sauc@gmail.com

61

4

Naturalment
cooperativanaturalment.blogspot.com |
cooperativa.consum.naturalment@gmail.com

5

Bedous – Ous ecològics
ecobedous.cat | granja@ecobedous.cat

25

Rectificadora JS, SCCL
rectificadorajs.com | joan@rectificadorajs.com

43

6

Can Mabres, SCCL
canmabres.com | comandes@canmabres.com

26

Transports Graells, SCCL
miquelgp15@gmail.com

Escola del Bosc de Rubió
lescoladelbosc.blogspot.com |
escoladelbosc@gmail.com

RESTAURACIÓ

44

7

Can Mestre Agricultura Ecològica
canmestre.cat | info@canmestre.cat

La Rita Mola, SCCL
laritamola.cat | contacte@laritamola.cat

62

45

8

Cooperativa de cervesa Subversiva, SCCL
subversiva.coop | info@subversiva.coop

27

Bugaderia Asbi, SCCL

Quatre cantonades
quatrecantonades.cat |
contacte@quatrecantonades.cat

9

Ecoplanter

28

10

Eixarcolant Llavors, SCCL
eixarcolant.cat | info@eixarcolant.cat

EcoSec - Banys ecològics secs portàtils
ecosec.cat | ecosec@riseup.net

29

Gestiotecwork, SCCL

11

Formatgeria Ancosa
ancosa@formatgeriaancosa.cat

30

Hostaletenca de neteges i serveis, SCCL
hostaletenca@gmail.com

12

Formatges Veciana
formatgesveciana@gmail.com

31

Leancat, SCCL
leancat.cat | cviana@leancat.cat

13

Fruits del Secà
fruitsdelseca.cat | info@fruitsdelseca.cat

32

14

Horta Lliure
lhortalliure@gmail.com

SERVEIS TÈCNICS I PROFESSIONALS

COMERÇ

Jaç Roig, SCCL
jacroigcoop@gmail.com

ARTS GRÀFIQUES
63

Plaggi
plaggi.cat | hola@plaggi.cat

46

El forn de Jorba
alimentació@eixarcolant.cat

47

El rebost de Copons
elrebostdecopons@gmail.com

48

Fleca Tascó
flecatasco.com | flecatasco@flecatasco.com

49

Queviures Bé!, SCCL
queviuresbe@gmail.com

HABITATGE

50

Associació Obrint Portes per l’Habitatge Social
associacioobrintportes@gmail.com

Confederació de Cooperatives de Catalunya
cooperativescatalunya.coop

ENERGIES RENOVABLES

33

Scooby, SCCL
scoobymascotes.com | info@scoobymascotes.com

51

Tres Unces

15

Grup local de Som Energia a l’Anoia
somenergia.coop | anoia@somenergia.coop

34

Cooperativa Viure Juntes, SCCL

Federació de cooperatives de Treball de Catalunya
cooperativestreball.coop

16

Viure de l’aire
viuredelaire.cat | eolpop_sl@energiasostenible.org

SERVEIS CULTURALS I ARTÍSTICS
17

Farrés Brothers i cia, SCCL
farresbrothers.com | comunicacio@farresbrothers.com

Social Partners
socialpartners.org | info@socialpartners.org

ESPAI I MOVIMENTS SOCIALS
RECERCA SOCIAL

52

35

Copons inLoft, espai cultural i de recerca contemporània
linktr.ee/inloft | coponsinloft@gmail.com

Aigua és vida. Gestió pública de l’aigua
aiguaesvida.org | aiguaesvida@gmail.com

53

36

Col·lectiu Eixarcolant
eixarcolant.cat | info@eixarcolant.cat

Calafou, SCCL
calafou.org | calafou@riseup.net

54

37

Grup CERCA
grupcerca.cat | info@grupcerca.cat

Casal Popular d’Igualada, El Foment
casalpopularigualada.cat | casalpopularigd@gmail.com

55

Coop de Cap
coopdecap.anoia@gmail.com

56

El local del barri de Xauxa
ellocaldelbarri@gmail.com

57

El Trill. Associació Cultural d’Argençola
eltrill.org | associacioeltrill@gmail.com

58

La Cooperadora
coopdanoia@gmail.com

59

La Teranyina. Moneda social intercanvi

18

Mocart, SCCL
puntmoc.com | info@puntmoc.com

19

Teatre Nu, SCCL
teatrenu.com | teatrenu@teatrenu.com

SERVEI A LES PERSONES

20

Tot circ, SCCL
totcirc.com | info@totcirc.com

38

21

Unicoop Cultural, SCCL – Teatre Aurora
teatreaurora.cat | info@teatreaurora.cat

Àuria Empresa d’Inserció, SCCL
auria.org | cooperativa@auriagrup.cat

39

Taller Àuria, SCCL
auria.org | cooperativa@auriagrup.cat

Espais de suport i
divulgació de l’ESS

Programa d’Economia Social
economiasocial.coop
XES - Xarxa d’Economia Solidària
xes.cat
Pam a Pam
pamapam.org
Associació de Municipis per l’Economia Social i Solidària
xmess.cat
Nexe. Quaderns d’Autogestió i Economia Cooperativa
nexe.coop
Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
coopcatcentral.cat
Coop57, Serveis Financers Ètics i Solidaris
coop57.coop

