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ENTREVISTA A 
JOSEBA POLANCO

ENTREVISTA

Joseba Polanco és el nou president de la coope-
rativa 70 de Caldes de Montbui. Va néixer l’1 de 
desembre de 1959 a Bilbao i la seva trajectòria 
personal i professional sempre ha estat vinculada 
al cooperativisme. En l’actualitat és director de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya. Du-
rant l’entrevista ens explica que la presidència de 
la cooperativa 70 és més aviat una tasca testimo-
nial i que la feina que es duu a terme a la coope-
rativa es fa de manera compartida, amb un equip 
de persones que tenen cura de l’entitat i que se 
l’estimen.

A quin moment es remunten els teus orígens com 
a cooperativista?

L’any 1984, en acabar la mili, començo a fer el primer 
postgrau d’estudis cooperatius, que es feia a la univer-
sitat de Deusto. Poc després engeguem el projecte de 
la cooperativa Eraginkor, una cooperativa de treball as-
sociat que va néixer amb l’objectiu de donar suport a la 
creació de cooperatives.

Des de quan formes part de la cooperativa 70?

Estic vinculat a la cooperativa 70 des de l’any 2005, que 
vaig arribar a Caldes de Montbui, l’any 2010 vaig entrar 
a formar del consell rector, com a conseller suplent de 
la cooperativa. Caldes de Montbui té molta xarxa asso-
ciativa.

Què creus que el cooperativisme de consum pot 
aportar a les persones consumidores i usuàries i a 
la població en general?

La funció del cooperativisme de consum és que les per-
sones puguin accedir a productes que no tenien o que 
puguin aconseguir a millor preu béns necessaris. En el 
cas de la cooperativa 70, que va néixer com a distribuï-
dora d’aliments, i d’altres cooperatives similars, conti-
nuar amb l’activitat per la qual van néixer ja no té sentit. 
Ara es tracta d’administrar correctament el patrimoni 
cooperatiu i fer les coses que es poden fer.  I treballar 
per tal de resoldre nous problemes de consum, dels so-
cis, en primer lloc i dels pobles on tenim socis, en segon 
lloc.

La cooperativa va deixar el mercat de la distribució 
i va reorientar-se. Quins són els reptes d’aquesta 
nova etapa? 

Primer de tot, s’ha de mantenir el patrimoni i trobar no-
ves línies d’actuació de petita volada que no suposin 
cost per a la cooperativa i que enforteixin el teixit social 
del poble. Actualment, a la cooperativa funcionen di-
verses activitats, com un grup de mares que es troben 
amb criatures petites, el Coopeduca -que són classes de 
reforç per a alumnat del poble-, també hem engegat 
una benzinera. Però encara es poden fer moltes coses 
més. Cal acabar de sanejar les finances de la cooperati-
va i buscar noves activitats, potser centrades en l’habi-
tatge en cessió d’ús  o en l’energia, però sense que la 
cooperativa hagi de córrer riscos. I posant el patrimoni 
al servei de les persones que volen organitzar-se i res-
ponsabilitzar-se per accedir a aquests consums bàsics.
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04NOTÍCIES COOP

LA UNESCO RECONEIX LES COOPERATIVES COM A  
PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT

Les cooperatives, la seva idea i la pràctica dels in-
teressos comuns organitzats en cooperatives, han 
estat incloses en la Llista del Patrimoni Cultural Im-

material de la Humanitat de la UNESCO. La decisió va 
ser adoptada pel Comitè Intergovernamental per a la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, celebrat 
el dia 2 de desembre a la ciutat d’Addis Abeba a Etiòpia.

La Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultu-
ral Immaterial és l’instrument jurídic internacional que 
des del 1992 mira de donar resposta a les possibles 
amenaces sobre el patrimoni derivades de la globalitza-
ció i de les transformacions socials que vivim de manera 
constant.

La importància d’aquest reconeixement no rau en 
la manifestació cultural en sí, sinó en el valor social i 
econòmic d’aquesta transmissió de coneixements, que 
és pertinent per als grups socials d’un estat, tant mino-
ritaris com majoritaris, i té la mateixa importància per 
als països en desenvolupament que per als països des-
envolupats. El Patrimoni Cultural Immaterial és impor-
tant perquè ens imbueix d’un sentiment d’identitat i de 

pertinença vinculat al nostre passat amb el nostre futur 
a través del present.

La UNESCO reconeix d’aquesta manera l’aportació 
mundial i transformadora del moviment cooperatiu en 
el seu conjunt i descriu a les cooperatives com entitats 
que “permeten la construcció de comunitats a través 
d’interessos i valors compartits, creant solucions innova-
dores als problemes socials, generant ocupació i ajudant 
a les persones a construir projectes”.

A principis del 2016 també es va afegir a la Memòria 
del Món de la UNESCO la correspondència de Robert 
Owen, fundador del moviment cooperatiu.

Des d’ara, el moviment cooperatiu forma part de ma-
nera oficial del patrimoni mundial comú, fet que ha 
de traduir-se en una protecció més gran i en la salva-
guarda, per part de governs i agències mundials, de les 
cooperatives i les organitzacions que vetllen per la seva 
continuïtat.

FONT: womenandcooperatives
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05NOTÍCIES COOP

JOSEP VIDAL, DIRECTOR GENERAL D’ECONOMIA SOCIAL, 
TERCER SECTOR, LES COOPERATIVES I L’AUTOEMPRESA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, VISITA LA NOSTRA FEDERACIÓ

El director general es reuneix amb el nostre Con- 
sell Rector a fi efecte de conèixer de més a prop el 
nostre sector. En una llarga reunió li presentem els 

indicadors que visualitzen l’estat actual de les nostres 
cooperatives de consumidors i usuaris tan a nivell socie-
tari, econòmic i patrimonial així com quins són els eixos 
del nostre Pla de Gestió per aquest any 2016 i alguns 
dels projectes a encarar en el proper 2017.

La Direcció General ens explica el seu programa d’ac-
tuació per aquest 2016/2017 pel que fa al programa 
Aracoop, els criteris de subvenció i els projectes nous 
que com els ateneus cooperatius i els projectes singulars 
seran també objectiu de col·laboració i ajuda per part 
del departament.

CONSUM COOPERATIVA: TEAMCONSUM REP UN DELS 5 PREMIS 
D’EDUCACIÓ DIGITAL, DINS DELS GUARDONS “50 MILLORS 
IDEES DIGITALS” D’EXPANSIÓN DIGITAL

El nou Portal Educatiu Teamconsum ha estat guardo-
nat per Expansión Economia Digital, dins dels pre-
mis a les 50 millors Idees Digitals, en la categoria 

d’Educació Digital i pel seu impacte en la societat.
 
Teamconsum, és la iniciativa de la Cooperativa Consum 
que recull la dilatada experiència formativa presencial, 
en matèria d’educació al consumidor petit, jove i ado-
lescent. Des de l’inici d’aquest curs escolar, Teamcon-
sum està a disposició dels docents oferint-los recursos 
per jugar i treballar a l’aula mentre promouen estils de 
vida i d’alimentació sans i responsables entre els seus 
alumnes.
 
La qualitat pedagògica de Teamconsum resideix en la 
promoció de la creativitat dels alumnes, el treball en 
equip i la reflexió en el aula, elements imprescindibles 
per dur a terme les dinàmiques de treball que proposa 
el portal educatiu, amb l’objectiu de promoure actituds 
crítiques i responsables en alimentació i consum.

El disseny responsive de Teamconsum permet al docent 
treballar en l’aula a través del suport que prefereixi i, a 
més, durant el desenvolupament dels jocs s’ha tingut en 
compte la discapacitat visual, amb la voluntat d’integrar 
totes les capacitats, tal i com la Cooperativa ve fent des 
de sempre en els diferents àmbits de la seva activitat.
 
Teresa Bayarri, Carmen Picot i Núria Riba de la Coope-
rativa Consum recullim aquest premi amb molta satis-
facció i amb ganes de seguir treballant pel consum sa i 
responsable.
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06NOTÍCIES COOP

APINDEP-RONÇANA JA TÉ TOTES LES PLACES  
DEL CENTRE OCUPACIONAL PLENES

El president Carles Puigdemont visita l’equipa-
ment, que acull 64 joves amb discapacitat

Santa Eulàlia de Ronçana

Pere Nadal

Segona visita d’un president de la Generalitat al 
Centre Ocupacional que la cooperativa Apin-
dep-Ronçana té al camí de Caldes. La primera, el 

gener del 2012, va ser d’Artur Mas, que va inaugurar 
l’equipament. La segona, dimecres, va permetre a Car-
les Puigdemont conèixer les instal·lacions. Un centre in-
novador que, cinc anys després de posar-se en marxa, 
ja dóna servei a 64 joves amb discapacitat i que, ara 
mateix, té totes les places cobertes. Puigdemont també 
va comprovar què significa disposar d’una cooperativa 
de consum i usuaris de caràcter social i sense ànim de 
lucre, formada per persones amb discapacitat de primer 
i segon i grau, que ofereix servei a la dependència.

L’estada del president de la Generalitat Apindep va 
deixar moltes imatges. Potser tantes com les fotografies 
que es va fer. Carles Puigdemont es va mostrar espe-
cialment pròxim i atent amb els joves amb discapacitat, 
amb els seus responsables i les seves famílies. La visita 
va començar a l’hort que hi ha davant del centre que, 
aquests dies, dóna moniatos. Després de saludar el Ser-
gi, un dels joves més populars a l’equipament, la comi-
tiva va accedir a les instal·lacions, entre d’altres amb la 
presidenta d’Apindep, Mercè Llauradó; la directora del 
centre, Eva Galván; l’alcalde de Santa Eulàlia, Francesc 
Bonet, i el delegat de la Generalitat a Barcelona, Miquel 
Àngel Escobar. Ho van fer per la cuina i després van 
continuar per tots els espais i per totes les aules, inclosa, 
la de fisioteràpia, on Puigdemont va aturar-se una bona 
estona.

El comiat va ser especial. En un menjador ple a vessar, 
el president va explicar per què havia vingut: “Per donar 
les gràcies, a tots, pel que esteu fent cada dia, per la 
manera com ens ensenyeu a ser una societat millor. A 
una cadena de complicitats, a una xarxa de confiances 
que fa possible l’objectiu principal pel qual es fa un país, 
que són les persones.”

Després, Puigdemont va anar fins a l’ajuntament. A 
l’arribada dos joves de la colla de gitanes van donar-li la 
benvinguda amb el ball d’homenatge. Tot seguit, l’an-
tiga Sala de Plens va quedar petita per acollir uns ins-
tants Puigdemont, que va signar el llibre d’honor. Allà, 
el president de la Generalitat va destacar el paper dels 
municipis en la construcció de Catalunya i va tornar a 
mostrar-se molt proper i a sentir l’escalf dels veïns que 
s’hi van aplegar.

La visita de Puigdemont va començar per l’hort del centre ocupacional on 
aquests dies els joves que hi treballen cullen els moniatos que han plantat.
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07NOTÍCIES COOP

Estem ultimant els preparatius per iniciar la nova edi-
ció del programa Aracoop i continuar així renovant, 
enfortint i ampliant l’economia social i cooperati-

va. Mostrar que una altra economia és ja una realitat al 
nostre país, i genera més i millor ocupació.

Aquesta nova edició, a més de donar continuïtat a mol-
tes de les accions que es duien a terme, també aportarà 
interessants novetats per continuar sent un programa 
referent de suport i promoció de l’economia social i 
cooperativa arreu de Catalunya.
 
En la nova edició del programa Aracoop trobarem 
activitats en diversos àmbits:

En “Creació”, oferirem l’acompanyament i suport a la 
viabilitat per a la creació d’empreses, destinat a perso-
nes emprenedores amb menys de dos anys de recor- 
regut professional; l’acompanyament expert per a la 
transformació en cooperatives o societats laborals, des-
tinat a entitats d’economia social, empreses i persones 
emprenedores; i els tallers virtuals de creació de coope-
ratives, dirigits a persones emprenedores, personal tèc-
nic, personal assessor de gestories, assessories, col·legis, 
cambres de comerç, amb l’objectiu final de contribuir a 
la creació de llocs de treball.

Ampliem l’oferta d’actuacions en el “Món educatiu i 
universitari”, amb les visites d’escoles a cooperatives 
per acostar l’economia social, el tercer sector i les coo-
peratives a l’alumnat i professorat dels centres educa-
tius de Catalunya; el programa Fescoop, amb tallers per 
aprendre el model d’empresa cooperativa a l’escola; la 
creació de cooperatives d’alumnes, mitjançant tutories 
i sessions d’acompanyament als centres educatius; i 
les dues novetats d’enguany en aquesta línia, són les 
activitats formatives universitàries, que oferiran crèdits 
optatius en el marc del pla docent sobre economia so-
cial i tercer sector per formar especialistes en gestió de 
cooperatives, i el reconeixement dels millors treballs uni-
versitaris de final de grau (TFG) i tesis doctorals sobre el 
tercer sector i l’economia social.

En “Formació i gestió, s’inclouen els seminaris de mi-
llora de competències professionals específiques en 
l’economia social dirigits a persones que ocupen llocs 
de responsabilitat amb l’objectiu d’augmentar-ne les 
capacitats gerencials de gestió i lideratge col·laboratiu, 
visió estratègica, i comunicació; l’acompanyament ex-
pert per a la innovació col·laborativa, per fomentar la 

cooperació empresarial entre persones emprenedores, 
entitats i empreses de l’economia social i del tercer sec-
tor, i finalment, l’assessorament tècnic a professionals 
d’assessories, gestories, professorat i persones empre-
nedores per a la creació de cooperatives.

En “Creixement i internacionalització” a més de l’acom-
panyament expert en aquest àmbit, destinat a empreses 
o entitats d’economia social i cooperativa i del tercer 
sector, s’organitzaran també com a novetat d’enguany, 
debats oberts al territori, i debats sectorials amb l’objec-
tiu de donar a conèixer noves formes de produir, gestio-
nar i consumir, a través d’experiències rellevants.

Però encara n’hi ha més. Estrenarem nova imatge i mul-
tipliquem els recursos destinats a la comunicació i di-
fusió del programa, per tal de garantir al màxim tant 
l’impacte de les actuacions com la visibilització de les 
experiències i iniciatives dels mateixos participants a 
l’Aracoop 2017, a través de vídeos, presència a mitjans, 
xarxes socials, que serà un reclam més per a la vostra 
participació.

Així doncs, us animem una vegada més a formar part 
d’aquesta nova edició de l’Aracoop, perquè tots som 
necessaris per avançar cap a una societat més autòno-
ma i amb cohesió social, que aposta per l’ocupació, els 
valors i les persones, i que posiciona l’economia social 
i el cooperativisme com a institucions socials de primer 
ordre per a la construcció d’un nou país.

Estigueu molt atents perquè ben aviat es publica-
ran les convocatòries per a totes les actuacions al 
web: www.aracoop.coop

Escrit per Aracoop i publicat per la Confederació 
de Cooperatives de Catalunya 

BEN AVIAT LA NOVA PROGRAMACIÓ DEL PROGRAMA ARACOOP
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08NOTÍCIES COOP

REUNIÓ INFORMATIVA DE DELEGATS I 
DELEGADES D’ABACUS COOPERATIVA

Amb el lema encarant i construint futur, la coope-
rativa Abacus va celebrar el passat 29 de novem-
bre la seva reunió de persones sòcies delegades.

Amb la ponència “Abacus cooperativa, encarant i pro-
jectant futur” per part de la vicepresidenta de la coope-
rativa, Maravillas Rojo  va remarcar que Abacus és un 
gran projecte col·lectiu  que aplega prop d’un milió de 
persones sòcies, amb una xarxa de 47 botigues i una 
facturació que ronda els 90 milions d’euros, i que va 
néixer per facilitar a les famílies i a les escoles l’accés a 
l’educació i a la cultura amb productes de qualitat.

Volem construir el futur amb la participació activa dels 
socis consumidors i dels socis treballadors, compartint i 
intercanviant coneixement, productes i serveis, a través 
de plataformes que estimulin les capacitats i la partici-
pació dels socis, amb espais de botigues amb usos re-
novats i transformant l’experiència del consum educatiu 
i cultural.

Posteriorment el Director General Miquel Àngel Oliva va 
fer un extensa lectura del seguiment del Pla de Gestió 

remarcant el bon moment econòmic de la cooperativa.

La cloenda va anar a càrrec d’en Miquel Cabré presi-
dent que va agrair a tothom el seu esforç i les bones 
sensacions que es viuen per encarar  el futur de la coo-
perativa.

Muntsa Turón (Participació), Miquel Cabré (Presidència) i 
Miquel Àngel Oliva (Director General)

HOMENATGE  
AL COOPERATIVISTA  
JOAN PINTÓ

La Cooperativa Sagrat Cor de Jesús ret homenatge a  
Joan Pintó Balagué pels anys de dedicació i treball coo-
peratiu.

UNIÓ DE  
COOPERADORS 
DE SÚRIA 

En nom del Consell Rector de la Federació de Coopera-
tives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, FCCUC, 
us volem informar de la pèrdua d’en Ramon Massana 
de la cooperativa Unió de Cooperadors de Súria, perso-
na estimada i admi-
rada en tots aquells 
àmbits on va deixar 
la seva empremta 
professional, coope-
rativa i humana. 

Joan Pintó en el centre de la imatge.



D
ES

EM
BR

E 
20

16

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

09NOTÍCIES COOP

COOPERATIVA MINERA OLESANA: ELS RESPONSABLES MUNICI-
PALS D’ANTA - CUZCO (PERÚ) VISITEN LA CMO

Diversos tècnics de la regió peruana d’Anta (Cuz-
co) van visitar recentment les instal·lacions de la 
Comunitat Minera Olesana per conèixer el model 

de gestió de l’aigua de la cooperativa. Els responsables 
municipals van assistir a diverses jornades tècniques per 
a aprofundir en qüestions relacionades amb la gestió de 
l’aigua i el sanejament, i la gerent de Medi Ambient de 
la província d’Anta, Derling Palacios, va afirmar que vo-
len estudiar com aquesta realitat es pot traslladar, amb 
les adaptacions necessàries, a Anta.
 
Els tècnics també van rebre una formació sobre aspectes 
tècnics, econòmics i financers sobre la gestió de l’abas-
tament d’aigua, aplicant l’economia social. Les jornades 
tècniques van finalitzar amb una formació teòrica i visita 
a l’ ETAP de la Comunitat Minera Olesana.
 
La visita és la tercera realitzada pels tècnics mediam-
bientals d’Anta-Cuzco en el marc d’un projecte impul-
sat per la càtedra UNESCO amb la coordinació de la Sra. 

Rosario Pastor, Responsable del Projecte Anta- Cuzco 
Perú Càtedra UNESCO, UPC.
 
Durant la seva estada a Olesa, els responsables d’An-
ta van ser rebuts a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 
per la seva alcaldessa, Pilar Puimedon, i el regidor Jordi 
Martínez.

El passat 14 de novembre ens vàrem reunir a Madrid 
el Consell Rector d’Hispacoop (Confederació Espa-
ñola de Cooperativas de Consumidores y Usuarios). 

Una convocatòria que com sol fer-se pretén fer el se-
guiment del Pla de de Gestió 2016, aquest però amb 
un punt important també a l’ordre del dia que era la 
presentació de la Comunitat Minera Olesana (membre 

del nostre Consell Rector de la federació) per part del 
seu president en Joan Arévalo que es va desplaçar a 
Madrid per explicar la feina feta per la seva cooperativa 
així com el projecte aigua.coop que tant està calant en 
d’altres municipis catalans.

Bona presentació i molt bona acollida per part d’His-
pacoop de cara també a estendre el projecte a d’altres 
territoris de l’estat.

Pel que fa al seguiment del Pla de Gestió d’Hispacoop 
podem dir que aquest segueix les pautes marcades a 
l’inici del curs i que ara, arrel de la presa del nou govern, 
es prendran les mesures necessàries per iniciar la ronda 
de contactes habituals cada cop que hi han eleccions i 
nous governs. 

CONSELL RECTOR D’HISPACOOP

Consell Rector d’Hispacoop
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COOP57, ECAS I ÒMNIUM PRESENTEN
‘LLIURES DE POBRESA, EXCLUSIÓ I DESIGUALTATS’,
UN NOU FONS ECONÒMIC DE SOLIDARITAT

Barcelona, 29 de novembre de 2016

Amb la voluntat de finançar projectes de trans-
formació social en un context d’emergència que 
ens configura com una de les societats més des-

iguals d’Europa, avui dimarts s’ha presentat ‘Lliures de 
pobresa, exclusió i desigualtats’. La iniciativa, impulsada 
per Coop57, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i 
Òmnium Cultural, es fonamenta en l’enxarxament co-
munitari i la recollida d’aportacions econòmiques per 
construir un model socioeconòmic alternatiu que acabi 
amb la precarietat laboral i vital que afecta un de cada 
quatre catalans.
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La V Fira d’Economia Solidària de Catalunya ha tor-
nat a demostrar que existeix un model econòmic 
alternatiu, ètic, sostenible, assembleari i horitzontal 

que posa a les persones al centre. Sota el lema “Terra 
compartida, terra cooperativa”, enguany més de 200 
entitats han participat en la cinquena edició de la fira 
per a demostrar que la quotidianitat de la nostra vida es 
pot resoldre a través de projectes i iniciatives de l’econo-
mia social i solidària. En aquest sentit, l’àrea d’exposició, 
amb 190 expositores, s’ha estructurat en eixos temà-
tics: habitar, vestir-nos, alimentar-nos, reculturitzar-nos, 
educar-nos, comunicar-nos, cuidar-nos, divertir-nos, fi-
nançar-nos èticament i serveis a empreses. 

Durant tot el cap de setmana, prop de 21.000 persones 
han visitat la FESC i s’han desenvolupat una cinquante-
na d’activitats, entre xerrades, tallers i taules rodones. 
Aquestes activitats han implicat un total de 130 perso-
nes ponents.

LA FEDERACIÓ PARTICIPA EN LA 5a EDICIÓ DE LA FIRA DE LA 
XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA

Eticom Som Connexió SCCL
Riu Llobregat, 47 baixos
08820 El Prat del Llobregat
T. 93 131 1728
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40è ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ ROCA I GALÉS 

Amb l’assistència de la federació, el dissabte 5 
de novembre va tenir lloc la Jornada de cloen-
da de les celebracions del 40è. aniversari de la 

Fundació Roca Galès.

La jornada va començar al matí amb dues taules rodo-
nes / debats a l’auditori del Museu d’Història de Cata-
lunya (Palau de Mar de Barcelona):

La primera taula rodona, Arxius: història i transfor-
mació social, va comptar amb la participació de vicenç 
Ruiz (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona i Vicepre-
sident de l’Associació d’Arxivers – Gestors Documentals 
de Catalunya), Elisenda Dunyó (Centre de Documen-
tació Cooperativa de la Fundació Roca i Galès), i Jordi 
Fossas Bonjoc (Arxiu Històric del Poblenou), Josep Fer-
nàndez Trabal (Cap de l’Àrea de Fons Històrics de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya) i Rafael Chaves Ávila (Director 
del CIDEC – Centre d’Informació i Documentació Euro-
pea d’Economia Pública, Social i Cooperativa).

Després d’una pausa cafè va tenir lloc la segona taula 
rodona Cooperativisme: història i futur, integrada 
per Ignasi Faura (advocat), Pere Gabriel (historiador, Ca-
tedràtic d’Història Contemporània de la UAB), Antoni 
Gavaldà (historiador, professor titular de Didàctica de 
les Ciències Socials de la URV) i Ivan Miró (sociòleg).

La cloenda va ser a càrrec de �Jordi Via, Comissionat 
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, i Consum de 
l’Ajuntament de Barcelona, i de Xavier Palos, President 
de la Fundació Roca i Galès.

Posteriorment, a la tarda / vespre va tenir lloc l’acte de 
cloenda del 40è. Aniversari amb una celebració-sopar al 
recinte Fabra i Coats de Barcelona, que va comptar amb 
l’assistència de prop de dues-centes persones. Durant 
l’acte conduït i presentat per l’actor Jordi Muixí, es va 
veure un video de presentació de la Fundació.

Durant la celebració es va comptar amb els parlaments 
de Gerardo Pisarello, Primer Tinent d’alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona, i de Josep Vidal i Fàbre-
ga, Director general d’Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i l’Autoempresa, de la Generalitat de 
Catalunya.

Abans de l’emotiva cloenda de Xavier Palos, President 
de la Fundació Roca Galès que va tenir un record per 
Santos Hernández (que ens va deixar un 5 de novembre 
de fa tres anys.

Fundació Roca Galés

Xavier Palos president de la Fundació Roca i Galés.
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LA NOSTRA HISTÒRIA: LA COOPERATIVA PAU I JUSTÍCIA

Sempre he pensat que entre els edificis que con-
servem de la nostra història hi ha molts palauets 
i fàbriques dels burgesos, i a mi em fa que per 

explicar bé tota la història ens calen també els edificis 
de les cooperatives dels consumidors, dels obrers del 
segles passats, no sigui que el seu esforç  per a l’eman-
cipació social, l’hagim d’explicar des de la imatge dels 
esmentats palauets. Aquests sí que les administracions 
públiques, en moltes ocasions, s’han afanyat a preser-
var buscant-los-hi  usos actuals.

És per això que el recent renéixer d’un d’aquests edificis 
emblemàtics al barri del Poble Nou, com a nova Sala 
Beckett m’ha portat a fixar, negre sobre blanc, alguns 
dels meus records/vivències cooperatius succeïts en 
aquell edifici.

Aquest edifici i tots els locals que han estat cooperatives 
dels consumidors, guarden històries difícils de què es 
produïssin en altres espais dels nostres barris, per això 
avui va de records…

L’escena ens porta als primers anys 80 del segle passat, 
la transició política d’aquest Estat, -(o eren les darreries 
del 70?)-, pel cas tant hi fa. Anàvem a fer la constitu-
ció de la Federació de Cooperatives de Consumidors de 
Catalunya (després de la nostra guerra civil + dictadura 
del segle passat). S’havia triat un dels edificis amb més 

prestigi cooperatiu per fer la trobada, a la seva façana 
l’àbac que el coronava mantenia el nom, un nom im-
pressionant per l’època en què es va construir, també 
pel moment de l’escena i per descomptat per avui, tota 
una declaració de principis: COOPERATIVA PAU I JUSTÍ-
CIA, no es pot dir més en tan poques paraules sobre la 
intenció del que allà es vol fer.

Havien vingut també cooperativistes de l’estat, eren 
moments de represa de contactes cooperatius en de-
mocràcia.

Les cooperatives catalanes dels consumidors, que tenien 
en els seus pobles i barris edificis magnífics com aquell, 
es retrobaven per constituir-se federativament com l’en-
titat representativa d’aquest moviment cooperatiu. Ha-
vien canviat la majoria de les persones que fins 40 anys 
enrere ho feien amb normalitat, però no totes sortosa-
ment, encara hi havien cooperatives representades molt 
diligentment  per persones que havien viscut aquesta  
activitat cooperativa en la Catalunya de la República. 

Recordaré ací dues, els dos patrons de la Fundació Roca 
i Galès, tots dos de Sant Andreu, el president aleshores 
de l’Andreuenca, en Ramon Auleda, i l’Andreu Cortines 
que acabava de tornar de l’exili a França ple d’empen-
ta cooperativa i que el faríem president de la Federació 
que anàvem a refer en aquell acte.
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Tot allò pels joves de 25/30 anys com jo mateix, tenia un 
punt fascinant, i l’edifici a on es produïa la trobada tenia 
un pes decisiu en la fascinació. Sempre m’ha impressio-
nat que els obrers i resta de classe no benestant de finals 
del segle XIX i primeries del XX poguessin autosubmi-
nistrar-se els cigrons a molt millor preu i condicions de 
qualitat, i a la vegada, dels resultats de l’activitat,  socia-
litzar-ne una part en forma d’edificis multifuncions per 
a les necessitats del col·lectiu de persones sòcies, amb el 
principi de porta oberta a tothom que  volgués entrar-hi 
a les regles del joc de la Cooperació. Doncs bé,  aquests 
edificis, com aquell hi eren a qualsevol poble o barri de 
Catalunya. Era possible fer-ho, ho sabem del cert per-
què ho van fer a molts llocs amb èxit, i és per això que 
són tan importants els edificis que queden, perquè la 
nostra societat pugui tenir “proves materials”. Mentre 
quedi un en peu, serà més fàcil explicar  que allò era 
possible.

Però la gran pregunta per mi és: què va determi-
nat l’èxit econòmic d’aquestes cooperatives?

Destaco quatre elements que hi eren pre-
sents:
•	 Van	baixar	els	costos	en	la	distribució	detallista.	Per	

assolir-ho, la clau podia ser per exemple l’autoorga-
nització en torns per a despatxar el gènere o atendre 
els diferents serveis.

•	 El	prestigi	social	que	obté	tota	iniciativa	que	beneficia	
a gran part de la població funciona com un cercle 
virtuós, crida a més persones a afegir-s’hi. 

•	 La	 creació	 d’un	 patrimoni	 col·lectiu	 al	 servei	 de	 la	
qualitat de vida dels que formen l’entitat a través del 
millor proveïment de queviures i altres productes de 
primera necessitat, i el lleure i altres. 

•	 Van	 trencar	 el	 costum/necessitat	 de	 les	 compres	 a	
crèdit (de les persones sòcies a la Cooperativa)

 Però tornem a aquest edifici en concret, i situats a 
l’escena que ens ocupa.

 Recordo que algunes de les converses entre els assis-
tents tenien lloc als balcons de la façana que donen 
a les sales. Tots els edificis cooperatius de l’època te-
nien balconades notables, com si es tractes d’edificis 
d’ajuntaments. En realitat si es pensa una mica allà 
on compraven els cigrons i la cansalada o les espar-
denyes, a on la setmanada donava per cobrir més ne-
cessitats, i a més el seu vot a les assemblees i consells 
tenien un valor real, ben segur se’l sentien tan seu 
com l’ajuntament que més ho fos.

En l’acte jo seia a la primera fila, recordo un dels parla-
ments per la significació del que se’ns estava dient  i per 
qui ho deia. Era el flamant president de la Generalitat, 
en Jordi Pujol, i no va anar amb embuts. . . ara el comerç 
ha canviat molt (respecte a abans de la guerra), els su-
permercats de les empreses mercantils ja s’encarreguen 
de la distribució dels queviures i productes de la llar. . . 
en els edificis de les cooperatives podríeu fer unes de 
les altres activitats que sempre s’havien fet també, va 
esmentar el ball, teatre. . . 

Particularment vaig fer la meva interpretació, d’acord 
amb la meva visió de les coses. Els següents 20 anys em 
vaig dedicar professionalment a fer cooperativisme de 
consum en el sector econòmic dels productes per l’en-
senyament i la cultura, amb l’objectiu que el país dispo-
sés d’una oferta potent en català d’aquests productes.

Aquell dia el president, abans de fer el parlament que 
obria la trobada, va passar per la secretaria de la coope-
rativa, on es va trobar en petit comitè amb dos directius 
de la Federació i el primer Director General de coopera-
tives de la represa Generalitat, en Josep Castanyo. Una 
vegada més va ser directe, adreçant-se a en Castanyo li 
va preguntar: qui omple la sala? de quin “color” són?, 
en Josep (de qui tinc un record Cooperatiu bo) amb el 
seu posat un pèl missaire, li va dir, President no són dels 
nostres…Un dels altres dos assistents a la trobada era 
jovenet, el llenguatge emprat el va impactar perquè no 
era el tarannà amb el qual ens organitzàvem a les nos-
tres entitats. En acabar la trobada a la secretaria, quan 
havien baixat per la llarga escala que la uneix amb la 
llavors sala de billars, amb la imatge fresca, m’ho va ex-
plicar, hi havia confiança érem companys de la represa 
cooperativa, a més de ser el meu germà.

Quan fa unes setmanes la premsa se’n va fer ressò de 
la inauguració de la nova sala, van tenir l’encert de re-
cordar què havia estat aquell edifici originàriament, van 
esmentar també una de les activitats importants que 
allà es feien, escola pels fills dels socis i sòcies (a la part  
darrera de l’edifici, que té la seva façana principal al car-
rer de Pere IV). M’ha semblat que podia ser suggerent 
aportar-hi algun dels records (fixats per aquell edifici) 
que tinc de tot plegat.

Santi Esteban
Novembre 2016
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Obrim aquesta bústia per fomentar els espais col·lectius. 
Us convidem, doncs, a utilitzar-la en el sentit ampli participatiu, del compartir i de l’escoltar.

Feu-nos partícips del que penseu 
i comuniqueu-vos amb nosaltres.

Bústia de suggeriments
cooperativesdeconsum@fccuc.coop

La comunicació es manifesta com element integrador 
de qualsevol activitat humana

Consulta: 
Que t’agrada més del nostre butlletí?
Hi afegiries alguna cosa?

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Versió digital en català: 
http://oikonomics.uoc.edu/divulgacio/oikonomics/ca/numero06/sumari.html

Comunitat Minera Olesana sccl:
www.aigua.coop

Eticom:
https://www.youtube.com/watch?v=RPhbjoMzw_w&feature=youtu.be
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