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Competeixes o Cooperes? 

 

Les repetides crisis econòmiques i financeres que es vénen succeint no són un 

cicle més del sistema, sinó la instauració d'un nou ordre econòmic i laboral 

totalment injust i en oberta contradicció amb l'ideal del que hauria de ser una 

societat més democràtica, més igualitària i més justa. La superació d'aquest estat 

de coses és, per tant, un objectiu legítim, pel qual cercaríem un espai per a una 

nova vitalitat de l'economia des de l'horitzontalitat i la solidaritat. 

Un grup de persones vinculades als moviments socials i al teixit associatiu del 

Poble-Sec proposem engegar un grup de treball destinat a configurar una 

proposta cooperativa i alternativa a l'actual situació econòmica i social del 

barri, que pugui generar alternatives a l'elevat índex d'atur, precarietat laboral, falta 

d'alternatives per als joves, superació de l'economia especulativa, etc. 

El projecte consistiria en configurar un espai de difusió i d'acció entorn els valors 

del cooperativisme i altres pràctiques de l'economia solidària i que podria tenir com 

a objectius l’impuls i el foment de propostes, així com la creació de “la cooperativa 

integral del Poble Sec”. 

Com a proposta inicial i aprofitant l’any internacional del cooperativisme, es 

tractaria de celebrar les Primeres Jornades de Cooperativisme i Economia 

solidària al Poble-Sec per obrir el debat, la reflexió i la formació per tal de 

potenciar el cooperativisme i altres formes d’economia social i solidària.  

Objectius de les Jornades 

 Configurar una variada i completa programació de difusió i formació. 

 Dur a terme tallers de formació, assessorament i tutelatge de projectes 

cooperatius. 

 Difondre models de creació d’empreses ètiques i d’economia solidària. 

 Servir de punt de trobada i difusió per cooperatives de diferents sectors ja 

existents. 

 Afavorir la relació i configuració de xarxes locals d’economia social. 

 Difondre nous models i projectes de finances ètiques. 

 Edició de materials editorials de suport i difusió de projectes d’economia 

solidària 
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Quan i on 

Es proposa celebrar les jornades durant els mesos de Setembre a Desembre del 

2012 i a diferents espais públics i locals socials del barri. Entenem les Jornades 

com un cicle continu i connectat. 

Proposta de Programa de les Jornades 

Cooperativisme en temps de crisi 

Història de les col·lectivitzacions i cooperatives obreres 

Diferents models sectorials de cooperatives i el model d'una cooperativa integral 

Com generar un mercat social 

Sistema d'Intercanvi en Comunitat (CES). L'ús de monedes comunitàries 

Finances ètiques i Consum responsable 

Democràcia econòmica i empreses demòtiques 

Taules rodones de presentació de projectes cooperativistes i d'economia solidària:  

 Coop57, Fiare. Serveis financers ètics i solidaris 

 Engrunes. Gestió i recuperació de residus sòlids urbans 

 Futur. Catering, gestió de bars i de menjadors escolars 

 Tres Turons. Inserció social i laboral de malalts mentals 

 Apòstrof. Edició de llibres, comunicació i disseny gràfic 

 Arç Assegurances. Gestió cooperativa d'assegurances 

 Som Energia. La Cooperativa de consum i producció d'energia verda 

 Barri cooperatiu Sants 

 Cooperativa integral per als moviments socials 

 (...) 

 Taules rodones de Projectes locals cooperativistes i d'economia solidària al 

barri del Poble Sec: 

 Grups de criança 
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 Trocasec, la xarxa d'intercanvi de béns, serveis i coneixements (sense 

diners) 

 Cooperatives de consum ecològic: Germinal Poble Sec i El Carretó 

 Associació d'artistes plàstics del Poble-Sec 

 Acadèmia cultural Shur Dong. Cultura de Bangladesh i Sud Àsia 

 Espai Marabal 

 La Cultura del Seco 

 Associació Fires de Sant Ponç 

 Associació per a la promoció artística 

 Associació teatral Taller 22 

 Cultmusic 

 Zona Sec Comunicació 

 Enmedio. Associació cultural 

 Eurybia. Activitats del mar 

 Associació de comerciants i serveis del Poble-Sec 

 Bona Voluntat en Acció 

 Associació Intercultural Latinoamericana DosMundosMil 

 Psicòlegs sense Fronteres 

 Escola de Ballet Carles Ibañez 

 (...) 

 Organització de Tallers: 

 Taller “Munta’t la teva cooperativa” 

 Taller “El model de les cooperatives integrals” 

 (...) 

 Presentacions de llibres: 

 “Les cooperatives obreres a Sants” 



4 

 

Si vols contactar amb nosaltres: cooperasec@gmail.com 

 

 (...) 

 Cicle de cinefòrum sobre cooperativisme i economia solidària: 

 Homenatge a Catalunya II 

 El diner necessita ser reparat, un fils de Alan Rosenblith 

 (...) 

 Fira d'intercanvis de propostes cooperativistes i d'economia solidària al barri 

del Poble-Sec 

Recursos 

S'haurien de facilitar tots els recursos accessibles a la xarxa, premsa, llibres, etc. 

Així com tots els que les diferents organitzacions participants posessin a la nostra 

disposició. Creació d'una pàgina web de les Jornades. 

Finançament 

Totes les persones que organitzen les jornades, així com les que intervinguin en 

elles, ho realitzaran sense ànim de lucre. En tot cas s'abonarien les despeses de 

desplaçament o dietes. 

El marxandatge es podria fer a través d’una empresa cooperativa (La Ciutat 

Invisible Coop). 

Els materials editats es faran sota llicències no restrictives de Creative Commons 

per afavorir al màxim la seva difusió. De la mateixa manera, els materials editats 

tindran un preu reduït al màxim per tal que siguin el més accessible possible per 

les persones interessades. 

Vies per a l’autofinançament 

Kafetas i sopars de presentació del projecte. 

Samarretes i bosses de la compra amb el logo de les jornades. 

Guardioles d'entrada inversa. 

Organització 

Es crearà un Grup Motor encarregat de dinamitzar / coordinar aquestes Jornades 

en el marc de l'Assemblea de barri, però obert a la participació d'altres persones 

vinculades a altres espais participatius del barri. 

http://laciutatinvisible.coop/
http://laciutatinvisible.coop/
http://laciutatinvisible.coop/
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Cronograma 

Març 2012: 

 Presentació de la proposta a l'Assemblea de barri i a les Comissions 

Trocasec i Economia crítica. 

 Presentació de la proposta al Pla Comunitari del Poble Sec i a altres actors 

de la Coordinadora d'entitats del Poble Sec. 

 Presentació de la proposta a les Cooperatives Germinal Poble Sec i El 

Carretó. 

 Presentació de la proposta a la Xarxa d'Economia Solidària i al projecte 

Barri Cooperatiu. 

 Creació del Grup Motor per treballar aquesta proposta. 

Abril 2012: 

 Disseny del bloc de les Jornades i un espai on line per anar treballant 

l'organització de les Jornades. 

Maig 2012: 

 Primera proposta esborrany Jornades Cooperativisme i economia solidària 

Setembre – Desembre del 2012. 

Juny 2012: 

 Tancament Programa de les Jornades. 

Juliol 2012: 

 Preparació materials de difusió i promoció de les Jornades. Aprofitar les 

Festes Majors del Barri per difondre aquesta proposta. 

(...) 

 

 

 


