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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

Promogut per:

Són diverses les iniciatives del Berguedà
que opten per prioritzar pràctiques
ambientalment i social més justes que
conformen una alternativa al sistema
econòmic tradicional. 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 fins al
consum energètic, passant per projectes d’oci,
esport i cultura. 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.
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

Cooperatives de treball associat

Autogestió

Treball digne

Equitat

Arrelament

Cooperatives de consumidors i usuaris
Cooperatives d’habitatges

Acció comunitària

Cooperació

Cooperatives de crèdit
Cooperatives d’assegurances

Compromís

Interès col·lectiu

Sostenibilitat

Activisme

Feminisme
i cures

Coneixement compartit
i col·lectiu

Cooperatives sanitàries
Cooperatives d’ensenyament

Equitat salarial

Cooperatives marítimes

Horitzontalitat

Cooperatives integrals
Cooperatives rurals

L’Economia Social i Solidària al Berguedà

El moviment d’economia social i solidària es
troba en moment de creixement i consolidació
a nivell català, tendència que també s’ha vist
plasmada a la comarca del Berguedà amb el
sorgiment de diverses iniciatives que tendeixen
cap a un model que s’aparta de la lògica del
mercat. Malgrat que el Berguedà és una comarca
que precisament no es caracteritza per tenir
un passat cooperatiu arrelat al territori, sí que
ha tingut un bagatge social molt important,
amb diverses entitats i associacions, algunes de
les quals compten amb una llarga trajectòria i
arrelament.
Tal i com s’anunciava a l’inici d’aquest desplegable, el ventall de necessitats que es poden cobrir
a la comarca amb iniciatives que es desenvolupen al marge del lucre és ampli. Al Berguedà, a
dia d’avui, hi ha 26 iniciatives socioeconòmiques col·lectives que prioritzen la satisfacció
de les necessitats de les persones per damunt
del lucre, la meitat de la quals són cooperatives
de treball. Al costat de la forma cooperativa hi
trobem les entitats que formen part de l’anomenada Economia Social i Solidària, la majoria
sorgides de la detecció de necessitats socials i
algunes amb una llarga trajectòria i arrelament
al Berguedà.

La naturalesa d’una comarca de muntanya
implica que més de la meitat de les iniciatives
recollides es vinculen directament a la pagesia i producte local. En el cas dels projectes
vinculats a la producció agroecològica, malgrat
no tenir forma jurídica cooperativa, la selecció
s’ha basat en el grau d’intercooperació entre
projectes pagesos. Així, són sis els projectes que
produeixen aliment a la població servint els criteris de l’Economia Social i Solidària. Malgrat que
moltes de les iniciatives detectades s’encaixen
en els marcs de la pagesia i producte local, hi ha
altres sectors amb iniciatives transformadores.
Projectes que sorgeixen des de la vessant cultural, des del món de la indústria i construcció,
passant pels serveis professionals i acabant amb
propostes engrescadores en el camp de l’habitatge i les energies renovables.
Amb aquest material 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.

Confederació de Cooperatives de Catalunya
cooperativescatalunya.coop

Associació de Municipis per
l’Economia Social i Solidària xmess.cat

Federació de cooperatives de Treball de Catalunya
cooperativestreball.coop

Nexe. Quaderns d’Autogestió i Economia Cooperativa
nexe.coop

Programa Aracoop
aracoop.coop

Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
coopcatcentral.cat

XES - Xarxa d’Economia Solidària
xes.cat

Agència de Desenvolupament del Berguedà
adbergueda.cat

Pam a Pam
pamapam.org

Coop57, Serveis Financers Ètics i Solidaris
coop57.coop

Espais de suport i divulgació de l’ESS

Llistat d’iniciatives
PRODUCTE LOCAL I PAGESIA

SERVEIS CULTURALS I ARTÍSTICS

1

Associació de Productors Agroalimentaris
del Berguedà
agroturisme-bergueda.com |
info@agroturisme-bergueda.com

16

Associació Tràfic Teatre

17

Konvent.0
konventzero.com | konvent@konventzero.com

Associació La Pellofa
lapallofa.wordpress.com |
associaciolapellofa@gmail.com

18

Bergedart
berguedart.cat

2

8
25

Bagà

Saldes

11

3

Cal Pauet
calpauet.cat | satcalpauet@gmail.com

4

Cal Roio, SCCL
calroiocatllaras.cat | info@calroiocatllaras.cat

19

Instal·lacions Casserres, SCCL
installacionscasserres.com | info@installacionscasserres.com

4

5

Carnissers de Berga, SCCL

20

6

Coopdedestral, SCCL

Més Habitable
meshabitable.com | info@meshabitable.com

La Nou de
Berguedà

7

Les Druides - Grup de Consum, SCCL

8

Ecoavícola
pollastresecologics.cat | info@pollastresecologics.cat

9
10
11

El rebost de la Victòria, SCCL
carn.victoria@hotmail.com

Alter Sport, SCCL
info@altersport.cat

22

El teix, SCCL
elteix@logiccontrol.es

Associació Pi3b Produccions
pi3b.cat

23

La Creactiva Berga, SCCL
lacreativaberga.com | hola@lacreativaberga.cat

12

Horta de Capolat
hortadecapolat.com | info@hortadecapolat.com

13

Ninkasi, SCCL
ninkasi.cat | cervesa@ninkasi.cat

14

Ramaders de Muntanya del Berguedà, SCCL
ramadersbergueda.com |
ramaders@ramadersbergueda.com

15

Salt del Colom
saltdelcolom.com | turisme@saltdelcolom.com

1

SERVEIS PROFESSIONALS
21

Granja Bufulà
granjabufula@gmail.com

Vallcebre

INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ

24

2

5

Berga

12

Capolat

17
3

Xics entremeliats

15

Cal Rosal

L’Espunyola

7
9

25

Casserres

Cooperativa Energètica Pedraforca
coop@energeticapedraforca.cat

19

Construïm La Llançadora, SCCL
saldescalton@telefonica.net

26

Gironella

13

HABITATGE

27

14

21 22 23 24

ENERGIES RENOVABLES

26

6

16 18 20

27

Puig-reig
10

Vidàlia - La Vidalenca SCCL
vidalia.coop | info@vidalia.coop

Viver i Serreteix

El Berguedà

