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APINDEP INAUGURA LA SEGONA I TERCERA 
FASE DELS SEUS EQUIPAMENTS

NOTÍCIES COOP

El passat dia 17 d’octubre es va inaugurar la sego-
na i tercera fase de l’edifici APINDEP amb aquesta 
inauguració APINDEP Ronçana SCCL celebra haver 

acabat amb gairebé tota la infraestructura necessària 
per dur a terme les activitats programades i obrir la pos-
sibilitat a la implementació d’altres.

Aquestes fases consisteixen la construcció i equipament 
de dues aules noves, nous despatxos, un aula polivalent 
i l’aula de fisio, en la primera planta, en el semisoterrani 
s’ha adequat l’equipament d’oli net i rentat de gossos i 
una part es farà servir per magatzem. 
 
També es va celebrar els 20 anys de l’associació i els 10 
de la cooperativa. Es va comptar, entre altres, amb la 

presència de Xavier López, director d’economia social i 
cooperativa i treball autònom, Carmela Fortuny, secre-
tària del SISPAP,  Salome Adroher, directora general de 
la Direcció General d’Atenció a las Famílies i a la Infàn-
cia, Meritxell Budo, Vicepresidenta quarta de la Diputa-
ció de Barcelona, membres del Consell Comarcal i de 
varis Ajuntaments de la Comarcal. 

Apindep Ronçana Sccl és una Cooperativa de consum i 
usuaris de caràcter social i sense ànim de lucre. S’ofe-
reixen serveis a la dependència, i està formada per per-
sones amb discapacitat de primer i segon grau.

ABACUS COOPERATIVA 
OBRA NOVA BOTIGA A BARBERÀ DEL VALLÈS I ABRERA

Abacus cooperativa ha obert dues noves boti-
gues, una al centre comercial Baricentro de Bar-
berà del Vallès i l’altre al municipi d’Abrera, que 

ha suposat una inversió de 350.000 euros i la creació de 
19 llocs de treball.

Pel que fa a la línia de productes, les botigues disposa-
ran de les seccions de joguines, puericultura, manua-
litats, papereria i material escolar i d’oficina, així com 
llibreria infantil i d’adults, llibre de text i tecnologia.

Marcè Llauradó, presidenta d’Apindep amb el director general d’economia 
social i cooperativa i treball autònom, Xavier López

Usuaris de la cooperativa al dia de la inauguració

Botiga Abacus centre comercial Baricentro, Barbrà del Vallès



N
O

V
EM

BR
E-

D
ES

EM
BR

E 
20

15

Seu FCCUC Premià 15, 2a planta, 08014 Barcelona, T 93 301 20 20, cooperativesdeconsum@fccuc.coop, www.fccuc.coop,             @CoopsConsum 

03

 ACTE DE CLOENDA ARA COOP

NOTÍCIES COOP

En el segon trimestre d’enguany, l’ocupació ja és 
de 43.983 persones, amb un augment del 7,7% 
respecte al trimestre anterior, assolint la major xifra 

d’ocupació en cooperatives des de l’any 2007.

La Generalitat impulsa, en col·laboració amb la Confe-
deració de Cooperatives de Catalunya i la participació 
de 90 entitats col·laboradores, el programa aracoop per 
posar en valor l’economia social i cooperativa com un 
model empresarial que aporta valor econòmic i social.

En les 300 activitats han participat més de 6.600 perso-
nes i 200 empreses i entitats i s’han elaborat 77 eines i 
productes.

L’ocupació a les cooperatives torna a créixer el 2015 re-
cuperant els nivells d’abans de la crisi. En aquest sentit, 
en el segon trimestre d’enguany, l’ocupació ha arribat a 
43.983 persones, amb un augment interanual de 1.780 
(+4,2%). Amb aquest nou increment, s’assoleix un any 
més la major xifra d’ocupació en cooperatives des de 
l’any 2007.

Actualment a Catalunya hi ha 4.201 cooperatives i un 
miler de societats laborals, que conjuntament generen 
49.927 llocs de treball directes. A aquests llocs de treball 
cal afegir-hi els 42.000 socis en cooperatives de serveis, 
els 34.420 agricultors vinculats a cooperatives agràries i 
al voltant d’un milió de persones sòcies de cooperatives 
de consum.

Entrega dels reconeixements Ara Coop amb el Conseller Felip Puig Mercè Botella, membnre del consell rector de la cooperativa de consumidors 
ETICOM, Som connexió

Assistents a l’acte de cloenda Xavier López, director general d’economia social i cooperativa i treball autònom 
de la Generalitat de Catalunya

https://www.youtube.com/watch?v=550w21NhajY&feature=youtu.be
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ELS EXPERTS REIVINDIQUEN MÉS PRESÈNCIA 
A LA UNIVERSITAT DE L’ECONOMIA SOCIAL I EL COOPERATIVISME

NOTÍCIES COOP

Els experts reunits el passat 15 d’octubre a Blan-
querna-URL, amb motiu de la I Jornada Interna-
cional Interuniversitària sobre Economia Social i 

Cooperativisme: Universitat, Emprenedoria i Economia 
Cooperativa, van reivindicar més presència en l’entorn 
universitari de l’economia social i el cooperativisme, ate-
ses les enormes oportunitats que planteja per als joves. 
D’altra banda, van ser els mateixos participants els qui 
van reconèixer que encara els falta un llarg camí per re-
córrer, sobretot en termes de comunicació, per donar a 
l’economia social el lloc que li pertany dins de la nostra 
societat.

L’objectiu d’aquesta trobada, organitzada conjuntament 
amb el programa Aracoop del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, era debatre i 
conèixer com s’està tractant el tema de l’economia so-
cial i el cooperativisme dins les universitats catalanes, els 
casos d’èxit en aquest àmbit i quins reptes de futur es 
plantegen davant la presència cada vegada més impor-
tant d’aquesta nova manera de treballar i organitzar-se 
empresarialment.

Entre els ponents, hi havia representants del moviment 
cooperativista del Quebec i Mondragón, territoris amb 
una llarga trajectòria en aquest àmbit. El president de Le 
Chantier de l’Économie Sociale del Quebec, el Sr. Patrick 
Duguay, va destacar la necessitat “d’asseure en una ma-
teixa taula una àmplia diversitat d’actors per conèixer 
tots els punts de vista” i reforçar d’aquesta manera el 
paper de l’economia social dins la societat. Una opinió 

compartida per la Dra. Marguerite Mendell, que, a més, 
va encoratjar les universitats del nostre país a treballar 
conjuntament amb organitzacions que treballen pel bé 
comú.

Per la seva part, el Dr. Andreu Ibarz va subratllar l’esforç 
que s’està fent en l’àmbit universitari, i en particular a 
Blanquerna, per fomentar aquest coneixement des de 
quatre punts diferents: els valors, les metodologies i els 
instruments de treball, i els vincles amb les empreses. 
Així mateix, el Dr. Josep Maria Carbonell, degà de la 
FCRI Blanquerna, va remarcar l’important paper que ha 
de tenir la universitat per formar professionals que aju-
din a impulsar aquests nous projectes. 

Els experts a la I Jornada Internacional Interuniversitària

Més informació: https://jiiesc.wordpress.com/

ETICOM SOM CONNEXIÓ 
CELEBRA LA SEVA  ASSEMBLEA GENERAL

El passat 17 d’octubre la cooperativa de consumi-
dors ETICOM Som Connexió, ha celebrat la seva 
assemblea general al Prat de Llobregat.

Amb una important participació en el conjunt dels punts 
de l’ordre del dia, l’assemblea ha aprovat els punts de 

l’ordre del dia i ha renovat el seu Consell Rector. La inter-
territorialitat, la intercooperació, la prestació de serveis, 
noves contractacions, la capitalització de la cooperativa, 
etc… varen ser punts que varen comportar un extens 
debat participatiu i enriquidor al conjunt d’assistents.

El nou Consell Rector està format per:

•	Guernica	Facundo
•	Quim	Sicília
•	Xavier	Palos
•	Pere	Rusiñol
•	 Joan	Manel	Torres

•	Oscar	Rando	(presidència)

•	Mercè	Botella
•	Clara	Soler
•	 Joan	Subirats

Celebració assemblea general de la cooperativa ETICOM

"M�s informaci�: https://jiiesc.wordpress.com/"
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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA RENOVA L’ÀREA MATERNOINFANTIL 
DE L’HOSPITAL DE BARCELONA

NOTÍCIES COOP

Amb l’objectiu de seguir impulsant un àmbit 
de summa importància, Assistència Sanitària i 
SCIAS han aprovat destinar una ambiciosa parti-

da del seu pla d’inversions a la remodelació de la planta 
d’obstetrícia, que millorarà la dotació d’equips i reno-
varà espais; totes les habitacions i zones comunes seran 
objecte d’una transformació a fons per actualitzar l’ar-
quitectura d’interiors. Així, als 2,5 milions d’euros d’in-
versió anual en la millora de l’Hospital de Barcelona s’hi 
sumaran 2 milions d’euros més amb aquesta finalitat.

El concepte de cures centrades en la família ha forjat un 
nou enfocament en el maneig del nadó que reconeix 
els pares i la família com una referència permanent en 
la vida del nen, fins i tot en el període d’hospitalització. 
És per aquesta raó que la reforma estructural de la uni-
tat tindrà en compte l’adaptació als canvis que es pro-
dueixen en les cures d’aquests pacients nounats.

D’altra banda, la incorporació del diagnòstic per tomo-
síntesi i la implantació del servei de puericultura a do-
micili per a les assegurades d’Assistència Sanitària tam-
bé contribuiran a potenciar l’àrea maternoinfantil. Junt 
amb iniciatives com la posada en marxa de la Consulta 
de l’Embaràs de Risc, la creació del centre de reproduc-
ció assistida Gravida, la implantació de les urgències pe-
diàtriques a l’Hospital de Barcelona, la millora tecnolò-
gica en l’assistència neonatal i la celebració anual de 
la jornada sobre patologia de l’embaràs, aquesta nova 
aposta mostra el compromís d’Assistència Sanitària de 

proveir atenció mèdica de la màxima qualitat en l’àrea 
maternoinfantil.

Prop de 250 ginecòlegs treballen a l’Hospital de Bar-
celona que, des de la seva obertura, compta amb una 
potent àrea maternoinfantil dedicada a les cures de la 
dona embarassada i els seus nadons. Durant aquests 
més de 25 anys s’ha consolidat un equip professional 
altament especialitzat en l’atenció de tots els aspectes 
relacionats amb l’àmbit de la perinatologia: a partir del 
moment en què la gestant ingressa a l’hospital per qual-
sevol problema relacionat amb el curs de l’embaràs, un 
equip format per obstetres, llevadores, neonatòlegs i 
infermeres activa el protocol per atendre la pacient i tre-
ballar de forma coordinada per garantir la màxima qua-
litat assistencial a la gestant i al nounat. L’Hospital de 
Barcelona registra mes de 1.000 naixements cada any.

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora 
mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un parti-
cular model d’autogestió ideat pel Dr. Josep Espriu fa 
més de cinquanta anys i basat en la igualtat de metges 
i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, 
l’entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre 
facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva 
disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Bar-
celona.

El grup sanitari cooperatiu inverteix 
4,5 milions d’euros i reforça una àrea 

estratègica.

A l’Hospital de Barcelona, que realitza 
més de 1.000 parts a l’any, treballen al 

voltant de 250 ginecòlegs.

Hospital de BarcelonaHospital de Barcelona
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LA CESSIÓ D’ÚS, UNA ALTERNATIVA COL·LECTIVA D’HABITATGE

NOTÍCIES COOP

L’antic complex fabril de Can Batlló, recuperat fa 
quatre anys pels veïns de Sants, s’ha convertit en 
un dels referents més robustos de l’autogestió 

ciutadana a Barcelona. El recinte, dinamitzador del teixit 
associatiu al barri i bressol de projectes socials, lúdics i 
culturals, acull diferents espais que inclouen, entre d’al-
tres, una biblioteca popular, sales de tallers, un auditori 
i fins i tot, la primera cooperativa d’habitatge en règim 
de cessió d’ús.

El model de cessió d’ús com a aposta 
pionera al territori
Aquesta expressió genuïna d’habitatge protegit es fo-
namenta en el fet que la propietat dels immobles és 
sempre col·lectiva i per tant, els seus habitants tenen el 
dret a viure-hi i poden ser usuaris de forma indefinida. 
En conseqüència, “l’especulació i el lucre” queden al 
marge de la relació que l’inquilí estableix amb el domi-
cili.

La cooperativa d’habitatges La Borda ha engegat un 
projecte d’edifici que té la voluntat “d’actualitzar” el 
model alternatiu de cessió d’ús. La iniciativa va néixer 
fruit de la identificació que existeix una mancança his-
tòrica de pisos protegits al barri de la Bordeta i ho va fer 
de forma molt vinculada a la Plataforma Can Batlló és 
pel barri, el col·lectiu assembleari que empeny les activi-
tats que es desenvolupen al recinte. “Dins el conjunt de 
reivindicacions que hi ha a Can Batlló, impulsar aquest 
model d’habitatge era un dels principals objectius”, ex-
plica Elba Mansilla, membre de la cooperativa.

L’Ajuntament de Barcelona va cedir a La Borda una par-
cel·la de sòl de titularitat municipal, ubicat en el com-
plex industrial, perquè hi pogués edificar. La cessió és a 
75 anys vista, tot i que els promotors del projecte tenen 
la voluntat que aquest es perllongui per generar refe-
rencialitat i precedents, ja no només en el camp de la 
gestió dels habitatges, sinó també en la promoció de 
formes diferents de convivència.

L’estructura de l’edifici
Així, el plantejament de l’edifici incorpora 28 “unitats 
de convivència” privades –els domicilis– que comparti-

ran l’espai amb algunes zones comunitàries. D’aquesta 
manera, “intentarem col·lectivitzar les esferes que mol-
tes vegades queden recloses dins la intimitat de les ca-
ses”, apunta Mansilla. Malgrat que els pisos seran més 
reduïts de la mida convencional, perquè la part que es 
treu passa a ser comuna, tindran tres mides diferents i 
els usuaris els ocuparan en funció de les seves necessi-
tats. La idea és que tot l’immoble, i no només les unitats 
de convivència, sigui percebut com una gran llar. 
 
Esquema del projecte de La Borda
Així mateix, la voluntat és que guardi una estreta rela-
ció amb el context on s’emmarca: Can Batlló. “Si són 
cases dins una gran casa, també és un projecte dins un 
gran projecte”, afirma Lluc Hernàndez, soci de La Borda 
i membre de la cooperativa d’arquitectes LaCol, enca-
rregada del disseny de l’edifici.

La relació entre el privat i el comunitari
 Hi haurà dos blocs que estaran comunicats a través 
d’una “corrala”, un pati comunitari que connectarà tots 
els pisos i que a criteri de l’arquitecte, “és una primera 
manera de potenciar la vida conjunta”. Els tècnics, jun-
tament amb les altres persones que estan implicades en 
el projecte, han decidit el tipus de relació que volen que 
hi hagi entre els àmbits comuns i els privats.

Laura Aznar, Barcelona
www.naciodigital.cat

L’Ajuntament de 
Barcelona cedeix un solar 

de l’antiga fàbrica de 
Can Batlló de Sants per 

tal que la cooperativa La 
Borda hi construeixi un 

edifici de pisos

Aquest model de 
propietat col·lectiva 
“vol deixar al marge 

l’especulació i el lucre”

L’immoble barrejarà 
espais privats i comuns

Vista del complex de Can Batlló de Sants | FOTO: Adrià Costa
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4110 DE NOVEMBRE DEL 2015
DIMARTS

Més BCN. Sector immobiliarib
Pàgina d’informació de la ciutat en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona

Diàleg. Dos moments en una de les reunions de la 
taula i maqueta de la promoció de La Borda.

Darío Reina II MONOGRÀFICS

E
n una ciutat com Barcelona, 
amb una pressió urbanística 
de les més grans d’Espanya, 
és urgent replantejar els pro-

cediments pels quals es distribueix 
l’allotjament entre la població, una 
necessitat que hauria de ser bàsica, 
fonamental i inalienable per a qual-
sevol persona. Però durant anys, el 
foment de la vivenda en règim de pro-
pietat i l’endeutament generalitzat van 
afavorir una dinàmica alcista del valor 
del sòl, així com l’especulació amb 
els immobles, que en va disparar els 
preus. Tot i que la recessió econòmica 
ha matisat en certa mesura aquesta 
tendència, el problema de l’accés a 
la vivenda segueix sent una de les 
carències fonamentals de la nostra 
societat. 

Per intentar resoldre aquesta situa-
ció, el mes passat el govern municipal 
va constituir la Taula d’Habitatge Coo-
peratiu, un nou grup de treball dins 
del Consell de l’Habitatge Social de 
Barcelona. La taula està formada per 
representants del món de les finan-
ces ètiques i cooperativistes, com 
la Fundació Coop 57, Fiare Banca 
Ética, Triodos Bank, Caja Laboral, 
Caixa d’Enginyers i Caja Mar. Tam-
bé en formen part representants de 
les cooperatives de vivendes Sogeur: 
Portfort-Proha-Projecte Habitat2000, 
Habitatge Entorn, Llar Catalònia, Fun-
dació Seira, així com membres de 
noves cooperatives com són Sostre 
Cívic, La Borda o Celobert.

MODELS. Aquesta iniciativa busca 
eines per impulsar la promoció de 
diferents tipus de vivenda coopera-
tiva a la ciutat, així com nous mo-
dels d’ús, amb la finalitat de millorar 
l’accessibilitat de la ciutadania a la vi-
venda. En concret, la taula treballarà 
en la promoció de vivenda de lloguer 
assequible a través de la construcció 
per part de constructors sense ànim 
de lucre o ànim de lucre limitat; pro-
mocions en dret d’ús; la promoció 
de la rehabilitació energètica a través 
d’empreses cooperatives; i l’impuls de 
nous règims de tinença diferents de la 
propietat privada i el lloguer (com per 
exemple la cessió d’ús).

Aquests objectius responen, així 
mateix, a una de les línies prioritàries 
del nou govern municipal, que és re-
forçar el moviment cooperatiu solidari 

en sectors estratègics com la vivenda, 
i oferir a les cooperatives acompanya-
ment tècnic i jurídic, així com canals 
per fer possible el finançament, sobre-
tot aval i garantia. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Barcelona està estu-
diant la disponibilitat de solars de la 
seva propietat distribuïts als diferents 
districtes de la ciutat, en zones urba-
nes ja consolidades, on es puguin fer 
promocions de mida mitjana.

Un dels projectes més importants 
que s’estan desenvolupant actual-
ment a la ciutat és el que porta a ter-
me la cooperativa La Borda. El seu 
objectiu immediat és construir viven-
des cooperatives per garantir l’accés 
a una vivenda digna als veïns del barri 
de la Bordeta (al districte de Sants-
Montjuïc). 

La proposta –que s’engloba dins 
del  procés de transformació de 
l’antic recinte industrial de Can Bat-

lló– s’articula al voltant d’una forma 
de tinença i gestió de la vivenda poc 
habitual a Espanya: la cooperativa 
de vivendes en règim de cessió d’ús. 
Segons aquest model, la propietat és 
col·lectiva, sense poder ser mai indivi-
dualitzada, mentre que els associats, 
organitzats en unitats de convivència, 
disposen d’un dret d’ús indefinit so-
bre els pisos. Segons aquest sistema 
–comú a l’Uruguai i Dinamarca– es 
protegeix la vivenda dels abusos es-
peculatius consubstancials al mercat 
immobiliari. Les vivendes no podran 
mai ser venudes ni comprades al mer-
cat, ni cedides a una tercera persona.

L’edifici comptarà amb una tren-
tena d’unitats de convivència, amb 
tres tipus de vivendes, de 40, 60 i 
70 metres quadrats. La quota d’ús 
serà susceptible de variar en funció 
del grau d’ocupabilitat de les vivendes 
i les rendes associades. 

EL DRET A UNA LLAR

Barcelona posa en marxa la 
Taula d’Habitatge Cooperatiu

Aquest grup de treball estudia com fomentar 
alternatives al règim de propietat o lloguer
b Una experiència d’aquesta mena ja s’està 

portant a terme al barri de la Bordeta 
b

A més de les aportacions econò-
miques inicials acordades, els socis 
faran una aportació en forma de tre-
ball, tant en la fase de construcció o 
rehabilitació de la promoció, com en 
el manteniment ordinari futur. Tots 
els socis hauran de fer una apor-
tació mínima de treball i de capital 
i s’haurà d’elaborar un pressupost 
que tingui en compte els dos tipus 
d’aportacions. Hi ha un límit màxim 
de renda per poder accedir a les 
vivendes, així com el compliment 
dels criteris de vivenda de protec-
ció oficial. 

Però l’aposta de La Borda va més 
enllà del cas concret. El seu objectiu 
a llarg termini és plantejar la reproduc-
ció d’aquesta tipologia de cooperativa 
a tot el territori com un nou model de 
gestió de vivenda social i pública, que 
faci accessible l’allotjament a perso-
nes amb rendes baixes.M

bEl consistori 
estudia la 
disponibilitat de 
solars municipals 
on portar a terme 
promocions
d’aquesta mena

ANÀLISI

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.



N
O

V
EM

BR
E-

D
ES

EM
BR

E 
20

15

Seu FCCUC Premià 15, 2a planta, 08014 Barcelona, T 93 301 20 20, cooperativesdeconsum@fccuc.coop, www.fccuc.coop,             @CoopsConsum 

08

LA FEDERACIÓ ES REUNEIX  AMB EL 
NOU COMISSIONAT D’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA 
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

NOTÍCIES COOP

El passat 25 d’agost a petició del nou comissionat 
d’Economia Social i Cooperativa de l’Ajuntament 
de Barcelona, Jordi Via, es va celebrar una reunió 

amb el president de la nostra federació, en Quim Sicília.

En aquesta reunió es va poder copsar d’entrada la bona 
predisposició de l’ajuntament i en particular d’aquest 
comissionat pel que fa a compartir nous projectes i no-
ves experiències amb el cooperativisme a la ciutat Bar-
celona.

En la reunió el Quim Sicília va exposar la realitat del coo-
perativisme de consum organitzat i les seves necessi-
tats i la voluntat de la nostra federació a col·laborar, 

compartir i participar en tot allò que se’ns sol·liciti i que 
expressi a la vegada una voluntat dinamitzadora i trans-
formadora.

En Jordi Via ens expressa la seva voluntat i la del seu 
equip de fer front a alguns projectes que en aquests 
moments encara estan en fase d’estudi, ressaltant la 
creació d’un Pla Director territorial, inclusiu i transversal.

Quedem en seguir parlant en la mesura que es vagin 
concretant els projectes i ens expressa el comissionat 
que agraeix la voluntat de la federació en donar suport 
als projectes de ciutat. 
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L E S  X I F R E S

A Barcelona hi ha actualment 
2.421 pisos que són propietat 
d’entitats bancàries i que fa 
més de dos anys que estan 
buits. Així ho va concretar el 
regidor d’Habitatge de 
l’Ajuntament, Josep Maria 
Montaner, en l’última 
comissió municipal de drets 
socials.

MERCAT DE MERCATS: 
TAPES I GASTRONOMIA

L ’ I M P E R D I B L E

Paradistes dels mercats de 
Barcelona, restauradors i 
vitivinícoles. Tot això i més és 
el que trobareu al Mercat de 
Mercats aquest cap de 
setmana a l’avinguda de la 
Catedral. Es tracta d’una 
iniciativa de l’Institut de 
Mercats que aplega activitats 
gastronòmiques –hi haurà 
l’Aula Gastronòmica i l’Aula de 
Tast– i que compta amb la 
presència de 23 comerciants 
en representació de la xarxa 
de mercats barcelonins. 
L’entrada a l’esdeveniment és 
gratuïta, però les tapes i les 
racions elaborades pels 
restauradors tenen un preu 
de 4 euros. 

2.421 
PISOS BUITS,  
EN MANS DE BANCS

Els resultats de la ronda de 
contactes que ha mantingut 
l’Ajuntament amb les entitats 
bancàries per aconseguir 
pisos han sigut, de moment, 
“minsos”, com reconeix el 
mateix regidor d’Habitatge. La 
Sareb –o banc dolent– només 
ha cedit, de moment, sis 
habitatges per a ús social, i 
CaixaBank, al seu torn, n’ha 
habilitat tres més. 

6 
PISOS DE LA SAREB

Jordi Via

Quan Barcelona en Comú 
va arribar al govern, un 
dels primers canvis que va 
incorporar en l’organigra-
ma municipal va ser la 

creació del comissionat d’Economia 
Social i Cooperativa. La nova àrea de-
pèn de la primera tinença i l’encapça-
la Jordi Via, que entre d’altres, és 
membre del Consell de Treball Eco-
nòmic i Social de Catalunya. El co-
missionat pretén reivindicar una eco-
nomia plural per a la ciutat i fugir dels 
paràmetres econòmics tradicionals.  

Per què es crea el comissionat d’Eco-
nomia Social i Cooperativa? 
Barcelona té antecedents històrics 
molt importants de cooperativisme 
de consum i de producció. És una re-
alitat que no és nova. A més, actual-
ment l’economia cooperativa ja és 
una realitat quantitativa i qualitativa 
a la ciutat. L’economia cooperativa té 
valors que permeten construir reali-
tats empresarials i econòmiques dife-
rents. A Barcelona hi ha més de 4.100 
empreses i entitats a la ciutat, més de 
30.000 llocs de treball i més de mig 
milió de persones que formem part 
de cooperatives de consum. 

La creació d’aquest comissionat 
també és una manera de marcar el 
perfil del govern.  
El comissionat també existeix per vo-
luntat política. Un govern municipal 
que guanya amb un programa trans-
formador ha de posar en primera lí-
nia política la feina de l’economia co-
operativa. El nou municipalisme vol 
dir aprofundiment de la democràcia, 
i això té a veure amb la construcció de 
democràcia econòmica.  

Què pot fer l’Ajuntament per cons-
truir-la? 
De moment estem començant amb el 
desplegament d’una voluntat políti-
ca transformadora cap un nou model 
socioeconòmic. I seguim una estratè-
gia d’economia diversificada i plural. 
En aquest sentit, estem treballant per 
promocionar una visibilització 
d’aquesta manera de fer empresa, de 
l’activació de noves pràctiques em-
presarials i reforçar el que ja existeix.  

Com valora la feina feta fins ara?  
Estem raonablement satisfets. Quan 
es va entomar políticament el comis-
sionat ja érem conscients que no seria 
fàcil. És una gestió que té certa com-
plexitat. Si la nostra voluntat fos dei-
xar l’economia social com un àmbit 
marginal i amb una funció pal·liativa 
seria relativament fàcil perquè era el 
que ja estava més o menys assumit per 
l’anterior govern. Ara bé, si es consi-
dera amb la potencialitat  transforma-
dora com ho fem nosaltres comporta 
un problema que s’ha de gestionar. 

Amb quina problemàtica s’estan tro-
bant? 
Ens estem trobant dificultats i con-
tradiccions. Ens plantegem com fer 
front a determinades inèrcies. Tot i 
que aquesta dinàmica està comen-
çant a canviar, els moviments socials, 
que fan molt bé, estan més dedicats 
a la mobilització i a la denúncia que 
no a la proposta proactiva. També 
hem de fer front a les mateixes dinà-
miques d’estructura de govern d’un 
Ajuntament com el de Barcelona. És 
un govern majoritari però minorita-
ri. A més, l’economia cooperativa és 
un àmbit que cal dotar-lo d’un pres-
supost adequat perquè funcioni. I els 
condicionants de la llei Montoro no 
ho faciliten.   

¿L’oposició es mostra receptiva a 
l’economia cooperativa?  
Tots hi mostren predisposició. Hi ha 
una transversalitat prou assumida 
per diferents formacions. Els més 
conservadors posen accent en el ca-
ràcter pal·liatiu. Els més progressis-
tes posen accent en un caràcter post-
capitalista. Aquesta situació ens per-
met fer una feina a curt i a llarg termi-
ni prou harmoniosa.    

Quins són els barris que estan aban-
derant l’economia cooperativa a la 
ciutat? 
Perquè es pugui estendre l’economia 
cooperativa a la ciutat cal que es tre-
balli des de la territorialització. És a 
dir, des dels districtes, des dels barris. 
A Barcelona hi ha molts barris que 
han encetat i s’han endinsat en 
aquest tipus de dinàmiques. El barri 
de Sants –amb la Ciutat Invisible, en-
tre moltes altres iniciatives–, el Po-
blenou o Sant Andreu, per exemple, 
són alguns dels barris que ho estan 
abanderant amb èxit.❚ 

L ’ E N T R E V I S T A

Comissionat d’Economia Social i Cooperativa

“Per ser un govern transformador cal posar 
l’economia cooperativa a primera fila”

FRANCESC MELCION

Núria Martínez

E L  L E C T O R  O P I N A

■ S Í  ■ 

Si teniu fills i no sabeu què fer 
aquest cap de setmana, 
porteu-los al Parc de 
l’Oreneta. Aquesta és la 
recomanació de Maite Juan, 
que explica que hi va anar la 
setmana passada i es va 
sorprendre “gratament”. “És 
un bon espai per anar en 
família. Tens el bosc a tocar”, 
explica. 

■  N O  ■ 

Els embussos que es generen 
a la Diagonal a la sortida de la 
plaça Francesc Macià. Aquesta 
és la queixa de Toni Roig, que 
denuncia que en aquell tram 
sempre es generen taps. “Es 
tracta d’un tram molt cèntric i 
utilitzat de la ciutat. No pot ser 
que s’hi generin sempre 
aquests embussos”, diu. 

L ’ E N Q U E S T A

¿ET SEMBLA BÉ RESTAR 
CARRILS DE CIRCULACIÓ  

A LA DIAGONAL I  
IMPULSAR-HI EL TRAMVIA?

LA PREGUNTA  
D’AQUESTA SETMANA

¿ET SEMBLA UNA MESURA 
ÚTIL QUE BARCELONA 

IMPULSI UNA  
MONEDA LOCAL?

52% 

48% 

Sí 

NO 

 Entra a l’Ara.cat i participa-hi
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EL PRESIDENT DE LES CHANTIER 
DE L’ECONOMIE SOCIALE DEL 
QUEBEC, PATRICK DUGUAY,  ES 
REUNEIX AMB COOP’57 I LA 
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES 
DE CONSUMIDORS I USUARIS DE 
CATALUNYA

NOTÍCIES BREUS

El president de Le Chantier de l’Économie Sociale 
del Quebec, el Sr. Patrick Duguay,  ha mantingut 
una reunió de treball amb la M. Antònia Esteban, 

directora i Quim Sicília, president de la nostra federació. 
En aquesta primera reunió conjuntament amb membres 
de Coop’57 s’ha destacat la importància de l’economia 
social i cooperativa en l’àmbit internacional pel que fa a 
construir un teixit associatiu que consolidi la presència 
de l’economia social i enxarxi els diferents agents en la 
mesura de promoure la intercooperació internacional, 
aquest treball  finalitzaria amb la celebració d’un con-
grés en el 2016/2017.

A més a més cal destacar d’aquesta reunió  l’intercanvi 
d’experiències que de ben segur es traduiran en projec-
tes de futur.

Patrick Duguay, president de les Chantier de l’Economie Sociale del Quebec

LA FEDERACIÓ S’ADHEREIX 
AL MANIFEST 

MANIFEST 2015
12 FRONTS EN LA LLUITA CONTRA 
LES DESIGUALTATS

Un de cada cinc habitants del planeta viu en situació de 
pobresa, la mateixa proporció que a casa nostra. Da-
vant aquesta realitat inadmissible, els nous Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides, agenda de treball internacional fins el 
2030, insten tots els països a complir amb determina-
des metes. El primer objectiu és posar fi a la pobresa 
arreu del món i el desè defensa l’adopció de noves 
polítiques fiscals, salarials i de protecció social per 
aconseguir progressivament una major igualtat. 

Davant la necessitat d’un canvi de model econòmic 
i social orientat a la justícia global, Pobresa Zero 
reivindica la responsabilitat dels poders públics de des-
plegar polítiques predistributives i redistributives 
per reduir les desigualtats i eradicar la pobresa. Per 
aconseguir-ho reclama a les institucions que s’apun-
tin a l’agenda les propostes en 12 fronts per fer de 
Catalunya un país més just, on totes les persones 
tinguem les mateixes oportunitats per a una vida digna 
i plena, i que alhora contribueixi a fer-ho possible 
també arreu del món.
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