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EDITORIAL

L’ECONOMIA SOCIAL: UNA ALTRA ECONOMIA
POSSIBLE PER A UN ALTRE MODEL ECONÒMIC
David Abril Hervás

Amb la Covid-19 hem comprovat que jugar-s’ho tot a una sola carta com la del turisme és un risc econòmic (i social) massa
alt per a qualsevol territori, com ho és voler
tornar a la situació prèvia a la pandèmia a
marxes forçades, tot generant episodis de
saturació com hem comprovat aquest estiu. Aquesta aposta pel monocultiu turístic
en les darreres dècades ha contribuït a alimentar alts nivells de pobresa, desigualtats
i precarietat estructurals, mentre alhora importam constantment població i consumim
territori per alimentar la maquinària del
creixement. Bé està que si més no, es reconegui una realitat que es considerava gairebé una traïció quan era denunciada des de
l’ecologisme, mentre la gallina dels ous d’or
funcionava.

i treballadors a les Illes Balears que d’ençà
de fa dècades depenen de cooperatives,
societats laborals, entitats del tercer sector
social, i més recentment empreses d’inserció, entre altres iniciatives. Unes iniciatives
que, per cert, varen ser molt més resilients
davant l’anterior crisi i, a diferència d’altres,
varen mantenir el gruix dels llocs de feina,
en la seva majoria dignes i estables.
I és que com el feminisme -que amb la defensa la visibilització i el reconeixement dels
treballs de cures, qüestiona la lògica sobre
la qual es sustenta el capitalisme-, l’economia social no agrada als gurús de l’economia
perquè posa en entredit la responsabilitat
social de moltes grans empreses que allò
«social», «solidari» o «sostenible» només
ho empren en l’àmbit de màrqueting i rentada d’imatge. Però sobretot, allò que emprenya de l’economia social és que malgrat
les traves, funciona, essent portadora d’una
racionalitat ben diferent a la de l’economia
convencional: enfront a la fal·làcia de l’homo oeconomicus, que només cerca el benefici immediat i a costa del que sigui (com
si això fos una qüestió natural, aliena a tota
ètica o moral), l’economia social i solidària
es fonamenta en el treball cooperatiu -o si

Ara ja ningú no pot negar que cal un canvi
de model econòmic, com es defensa des del
Fòrum de la Societat Civil i diversos col·lectius socials, i que cal produir coses que serveixin, a més de proporcionar oci als altres:
des d’aliments a tecnologia. En aquest context, un dels sectors que cal impulsar és el de
l’economia social i solidària. Una economia
que no sols no és cap utopia, sinó una realitat tangible per a milers de treballadores
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voleu, en la democràcia econòmica- i en el
respecte a les persones i els seus drets, en
equilibri amb el medi ambient, i prioritza la
producció i els intercanvis a escala local, per
tal de beneficiar la comunitat de referència
i els seus habitants. De fet, si vos hi fixau,
moltes d’aquestes iniciatives locals són
conegudes per integrar la promoció de les
persones més vulnerables amb la defensa
del medi ambient, com ha fet històricament
la fundació Deixalles, que és una referència
dins i fora de les Illes en la gestió i reutilització de residus.

actitud positiva cap als doblers», perquè
«només així estarem parlant realment d’esperit emprenedor, de generar idees per engegar un negoci o, simplement, de buscar el
benestar». Perquè no considerem models
d’emprenedoria qualsevol dels exemples
esmentats, sense anar més enfora? De veres creiem, amb el cop de realitat que ha
suposat la pandèmia, que ens en sortirem
de tot plegat amb més individualisme i neoliberalisme? Per què no apostar per emprendre socialment i col·lectivament?
Tot i el gran desconeixement de què és això
de l’economia social, de com funciona i
de com es pot fer, a casa nostra disposem
d’una legislació que afavoreix la creació de
microcooperatives, que és una de les modalitats d’iniciativa empresarial que més ha
crescut en aquests temps d’incertesa baix
el paraigua de l’economia social. La crisi
que ens ha tocat viure, en aquest sentit,
representa també una oportunitat per a la
transformació de petits negocis i empreses
en microcooperatives, una opció flexible
que pot agrupar tant persones com entitats i grups per cobrir necessitats i objectius
compartits.

A les Illes, el gruix de les entitats de l’economia social i solidària s’agrupen al voltant
de l’associació Mercat Social, des de la Unió
de Cooperatives (UCTAIB), a l’Associació de
Productors d’Agricultura Ecològica, passant
per empreses relativament noves com Som
Energia o Ecotxe, la Xarxa d’Economia Social i Solidària REAS, Deixalles, les finances
ètiques o la federació de comerç just de la
federació de S’Altra Senalla. Una xarxa amb
experiències molt diverses que van des
d’una cooperativa d’ensenyament com el
CIDE, a petites cooperatives de serveis com
Bauma, que ofereix suport a multitud d’iniciatives socials perquè puguin ser viables,
passant per moltíssims projectes recents,
com el supermercat cooperatiu i ecològic
TerraNostra, o la cooperativa d’habitatge
cooperatiu per a persones majors KaNostra.

Si pensau que és difícil, que ja ens ve just
amb el que tenim, la història serveix per recordar-nos com hem arribat fins aquí. I justament fa un segle, i enmig d’una altra gran
crisi econòmica, va ser el moment àlgid del
cooperativisme i el mutualisme promoguts
des del moviment obrer, que el feien servir no sols com una alternativa pràctica i
ètica al funcionament del capitalisme, sinó
com un instrument per autoprotegir-se, per

Experiències i voluntats allunyades d’allò
que fins i tot a les escoles s’ensenya que
ha de ser el model d’«emprenedor» (i aquí
cit textualment un manual de 4rt d’ESO de
l’editorial Santillana): «desenvolupar una
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exemple, de l’especulació amb els aliments
a càrrec del banquer Joan March i altres
personatges d’aquells temps. Com ara s’especula amb els preus de l’electricitat, fent
evident que calen altres models d’empresa,
com les comunitats energètiques. Si llavors
es varen poder crear botigues, caixes d’estalvis i manufactures, a partir d’una classe
social que ho tenia tot en contra, per què
no podem fer-ho ara?
En la ja inajornable transició cap a un altre
model de desenvolupament per a les nostres Illes, la diversificació passa també perquè l’economia social i solidària sigui reconeguda i promocionada pels poders públics
en el marc d’una estratègia més ampla, i
perquè moltes iniciatives de l’economia
convencional,que s’identifiquen amb els
principis de la mateixa facin el bot i junts
fem xarxa, poble a poble i barri a barri.
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L'ECONOMIA SOCIAL:
TERRITORIS I DADES
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1.1. L’ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDÀRIA, UNA
MIRADA CAP A EIVISSA I
FORMENTERA
Flor Dell’Agnolo

Ambientòloga i Consultora socioambiental

INTRODUCCIÓ

(Xarxa d’Economia Social i Solidària), ens
explica molt bé la seva filosofia. Els actuals
ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) esmentats per l’ONU el 2015, carta
de navegació de la nostra actual transició
ecològica, ens recorden molt als principis
de l’Economia Solidària.

Les arrels i els orígens del concepte d'Economia Social la trobam als grans nous corrents ideològics que neixen posteriorment
a la revolució francesa, a partir del segle
XIX, quan es varen crear innovadores formes d’organització com les cooperatives o
entitats d’estalvi o de crèdit.
El concepte d'Economia Social i Solidària
(ESS) sorgeix a mitjans del segle passat com
una solució contra la desigualtat que el sistema capitalista genera, proposant l’aplicació de valors humans universals a l’economia com són l’equitat, la justícia social i la
fraternitat. Als anys setanta del segle passat
l’ESS sorgeix com un nou model econòmic
que té com a objectiu la transformació de
la societat, posant al centre les persones,
i també, el medi ambient: neix una economia al servei de les persones.

Els sis principis de l’Economia Solidària són:
Equitat (justícia en la igualtat), Treball (fent
un especial reconeixement a tota la feina
feta per les dones cuidant a les persones,
al llarg de tota la història, fins avui), Sostenibilitat Ambiental (de la qual depenen per
la nostra activitat productiva i de serveis),
Cooperació (en comptes de la competència), Sense Fins Lucratius (que no significa
que no siguin projectes que puguin obtenir
beneficis econòmics, per reinvertir els objectius socioambientals), i el darrer, Compromís amb l’entorn (socioeconòmic, i ambiental).

Com a exemple pràctic i posant el peus a
terra, la Carta de Principis de l'Economia
Solidària, establerta per REAS Red de Redes

La posada a la pràctica de l’ESS a Eivissa i
Formentera, es desenvolupa tant a l’economia formal com a l’informal, trobant activi-

8

tats i iniciatives molt diverses.

tariat, decidit a obrir una botiga de comerç
just a Eivissa, que als seus inicis va formar
part de la xarxa de botigues de S’Altra Senalla Eivissa, passant a ser més tard La Botiga
Solidària. Aquesta iniciativa va ser el primer
pas de la Fundació, que poc més tard va
començar el seu projecte d’inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. Tot i que per raons econòmiques es
va haver de tancar al 2011, la venda de productes de comerç just (principalment alimentació) continua fins a l’actualitat, al seu
punt de venda de productes de segona mà.

Al llarg de l’article, tractaré, de forma no
exhaustiva, de l’activitat econòmica que generen a Eivissa i Formentera les empreses
d’inserció (EI), associacions, fundacions i
centres especials d’ocupació (CEO), i de les
cooperatives (especialment les integrals,
de treball associat, les d’habitatge, i les dedicades a les energies renovables). També
comentarem les iniciatives de comerç just i
banca ètica, concretament les cooperatives
de crèdit, així com els de la Caixa d’estalvi
balear.

Durant anys des de la Fundació Deixalles i la
seva Botiga Solidària, es varen dur a terme
activitats de sensibilització i conscienciació
en relació amb la globalització de l’economia i el comerç just. A l’inici es varen dur a
terme activitats educatives a l’àmbit formal,
i també es varen dedicar molt d’esforços a
l’organització conjunta, amb la Fundació
Vicente Ferrer, i Algo Más (petita botiga
de comerç just a Sant Miquel de Balançat,
també desapareguda avui dia), de les celebracions del Dia Internacional del Comerç
Just. Es van organitzar diferents mercats de
nadal de comerç just.

ANTECEDENTS DE L’ESS: A LES ILLES BALEARS I A LES PITIÜSES
No podem pas parlar de l’ESS al nostre país,
i a les nostres illes, sense esmentar l’important paper de REAS, que va néixer el 1995,
fa 25 anys. Actualment aglutina a desenes
d’activitats econòmiques, essent constituïda per 15 xarxes territorials, una de les
quals és REAS Balears.
De les 16 entitats que formen REAS a Balears, no trobem històricament cap entitat
pròpia d’Eivissa i Formentera, tot i que, des
del 2005 hi ha la Fundació Deixalles, mitjançant la seva delegació a l’illa d’Eivissa.
Més endavant, trobarem dues entitats que
entraran al Mercat Social Illes Balears, en el
camp de l’agricultura ecològica, com veurem més endavant.

També es va posar en marxa el projecte de
Compra Pública Ètica, en coordinació amb
entitats de comerç just a la resta de les illes
Balears com Càritas Menorca, i la resta de
delegacions de Deixalles a Mallorca, que va
possibilitar, durant anys, la feina dedicada
a la sensibilització i la promoció de la contractació i compra de béns i serveis ètics
per part de les administracions públiques
de balears.

En relació amb el Comerç Just, el 2003, la
Fundació Deixalles aterra a l’illa d’Eivissa,
responent a la iniciativa d’un grup de volun-
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Totes aquestes activitats varen ser possibles
gràcies al ferm suport de la Direcció General de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació.

dediquen a la inserció sociolaboral i la recuperació de residus (mobles electrodomèstics i roba, principalment). Deixalles Serveis
Ambientals, va tenir des del primer moment, i fins a l’actualitat, persones contractades per a desenvolupar serveis a les illes
d’Eivissa i Formentera. Cal dir, que, a finals
del darrer any, Càritas Diocesana d’Eivissa,
ha anunciat que el passat mes, ha constituït
una empresa d’inserció per a la gestió i recuperació del residu tèxtil.

El 2007, s’aprova la Llei d’Empreses d’Inserció, que regula i dóna suport a les societats
cooperatives legalment constituïdes, i qualificades pel Govern Balear, que produeixen
béns i serveis. L’objectiu social de les mateixes, ha de ser la integració i formació sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat, com trànsit cap a una ocupació en
el mercat laboral ordinari. Han de ser promogudes per entitats sense ànim de lucre:
associacions i fundacions, amb objectius
d’inserció social, contemplant-se també, la
creació d’empreses de forma conjunta amb
l’Administració pública.

L’ESS AVUI, A EIVISSA I FORMENTERA
Empreses d’inserció (EI)
Actualment només hi ha una empresa d’inserció, que desenvolupa feines principalment a Mallorca, però també ho fa des de
la delegació d’Eivissa, a les Pitiüses. L’EI és
Deixalles Serveis Ambientals EI SL, com ja
hem dit promoguda per la Fundació Deixalles. Actualment només desenvolupa feines
en el camp de la gestió de residus, però fins
abans de la crisi sanitària de la COVID-19,
duia a terme també serveis en el camp de
la gestió i conservació dels espais naturals,
així com en el de la neteja, manteniment
d’edificis i espais públics. Aquesta EI dona,

Uns anys després, es varen constituir dues
primeres empreses d’inserció a Balears,
promogudes, respectivament, per Fundació
Deixalles (Deixalles Serveis Ambientals EI
SL) el 2011, i per Càritas Menorca (Tractament Integral de Residus Voluminosos de
Menorca SLU) el 2009. Ambdues empreses,
continuen la seva activitat avui en dia, i es

Nau de la fundació Deixalles. Diario de Ibiza
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de mitjana, uns cinc llocs de feina a l’any

manera conjunta, serveis de manteniment
de mobiliari urbà, de manera conjunta, per
un ajuntament de l’illa d’Eivissa.

Centres especials d’ocupació (CEO)
Actualment, considerem que, en el camp
de l’ESS, només hi ha tres CEO dedicats a
la realització de serveis mitjançant contractacions de persones amb discapacitat. El
CEO que realitza més activitat actualment,
és APFEM Aktúa (creat el 2017), promogut
per APFEM (Asociación Pitiusa Pro Salud
Mental)

El tercer CEO, està promogut per ASPANADIF (Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera), i està dedicat a l’ocupació protegida
en l’àmbit de la jardineria i el manteniment.
A part del CEO, s’ha de remarcar la seva
activitat com a forn de rebosteria, i el seu
centre ocupacional, i el servei de neteja
d’automòbils.

L’objectiu d’aquest CEO és, segons APFEM,
“ajudar a la inserció de les persones amb
discapacitat, facilitar la seva autonomia i
integració i conscienciar als serveis públics
i privats perquè ofereixin la seva col·laboració i millorar les expectatives personals dels
nostres treballadors. Alhora, tenim l'obligació d'oferir productes d'alta qualitat. Les
persones que componen la nostra plantilla
gaudeixen àmplia experiència, formació i
il·lusió per a dur a terme qualsevol demanda que satisfaci als nostres clients”.

COOPERATIVES
Segons UCTAIB (Unió de Cooperatives de
Treball Associat de les Illes Balears), a dia
d’avui hi ha 36 cooperatives a Eivissa i Formentera (segons el Registre de Cooperatives de les Illes Balears), 19 de treball associat, 8 d'habitatge, 6 agràries, 1 de serveis
i 1 integral. Només hi ha una cooperativa
registrada a Formentera, la Cooperativa del
Camp. És important recalcar que tenim la
certesa que no totes estan actives, donat
que, malauradament, el Registre Balear de
Cooperatives, no actualitza les dades quan
una cooperativa ja no està en funcionament.

APFEM Aktúa ofereix serveis de càtering
(oferint treball a més de 10 persones amb
treball adaptat), un servei de neteja a domicili, escoles, centres assistencials (9 llocs de
feina), servei de manteniment vari (pintura, jardineria, restauració, condicionament
d'immobles, mobiliari urbà...), i com a darrer servei en marxa, la missatgeria.

En relació amb les cooperatives de treball
associat, les dades més fiables que tenim,
són de les cooperatives que estan afiliades
a UCTAIB. Segons les seves dades, hi ha 16
cooperatives i 3 microcooperatives a les
Pitiüses. D’aquestes, hi ha 4 cooperatives
associades a UCTAIB, i actives avui: Madres
y padres de Ibiza, s. microcoop (Acom-

La Fundació Deixalles té un altre CEO, amb
activitat a Mallorca i a Eivissa, tot i que la
seva principal activitat empresarial, la fa mitjançant l’EI. Fundació Deixalles, i APFEM,
amb els seus CEO, han desenvolupat, de
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Cooperatives d’habitatge o Co-housing
És ben sabut que a les Pitiüses tenim un
greu problema social, que és l’accés digne
a l’habitatge, donat que els preus, a totes
dues illes, són extremadament alts i especulatius, amb molt poques excepcions, essent encara més greu la situació a Formentera. Aquesta situació, injusta, està fent que
moltes persones i unitats familiars, visquin
en situació precària donat que han de dedicar un alt percentatge del salari, al pagament del lloguer. El resultat final és que,
cada dia més sovint molta gent, o queda en
una situació de vulnerabilitat, o finalment
abandona les Pitiüses de forma definitiva,
deixant les seves arrels en aquestes illes
Segurament és, per aquesta raó, que Eivissa ha estat l’illa pionera a les Balears en
la creació de cooperatives d’habitatge mitjançant l’autopromoció, o altres vies més
convencionals.

panyament a la primera infància - mares i
pares de dia). Mendra y abuelita Carmen
s. microcoop), Studio Rethink ibiza s. microcoop.(dedicada a disseny d’interiors i
sostenibilitat en relación al plàstic reciclat)
i Centmans s. cooperativa (dedicada a la
Gestió Patrimonial: restauració, intervencions arqueològiques, estudi d’edificis històrics, i serveis de gestió).
La Cooperativa Integral d’Eivissa (CIE), que
s’inspira al model de les Cooperatives Integrals Catalanes, segons la seva web ens diu
que és una iniciativa creada per a donar
resposta a les inquietuds d'algunes persones de l'illa que volen dur a terme un sistema d'autogestió en les seves activitats quotidianes des d'àmbits molt diversos.
Creada el 2013, va nèixer per a facilitar la
compra i venda de productes artesanals de
les persones sòcies del grup de consum que
gestionava la compra de cistelles de fruites,
verdures i altres articles ecològics i locals.
Es va instaurar un mercat d’intercanvi i
banc del temps, basat als “ecos” moneda
virtual basada al Sistema internacional CES
(Community Exchange System). Aquest projecte va muntar un sistema molt interessant d’intercanvi, que va ser molt popular,
donant resposta per a cobrir moltes necessitats socials, en una illa amb un cost de la
vida a prou alt. La CIE també organitza, des
de fa anys, el Mercat de Forada, tots el dissabtes, on es pot adquirir producte local i
ecològic, i diferents artesanies elaborades
a Eivissa. Els darrers anys, la seva activitat i
moviment social, ha disminuït.

Segons les dades d’UCTAIB, avui en dia hi
ha 8 cooperatives d’habitatge a l’illa d’Eivissa, de les quals sembla ser que només 2 són
autopromocionades (és a dir, que les persones promotores, són les que finalment
viuran a l’habitatge), Societat Cooperativa
Es Porxos (2017) i Societat Cooperativa Els
Sanadors (2018). La primera, són 3 unitats
de convivència que varen decidir crear una
cooperativa per a poder accedir a un habitatge digne, i la segona, un grup de més de
5 unitats de convivència de treballadores i
treballadors de l’àmbit sanitari, que creient
en el model cooperatiu, també varen apostar per aquesta opció.
Hi ha una tercera cooperativa, Gatzara Eco-
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social (que va néixer el 2011), no constituida formalment, degut principalment a la
greu dificultat per a trobar un solar, i a la
inexistència de sòl públic dedicat a aquest
tipus de projectes cooperatius. Gatzara va
arribar a tenir 17 unitats de convivència,
formades per unes 25 persones.

di entre el lloguer i la compra, en el qual el
cooperativista paga una quota per cobrir el
deute adquirit i una altra quota social per
reinvertir en projectes similars (extracte article Ara Balears, 11-01-2019)
Un aspecte molt important es que en aquest
tipus de model, els habitatges no es poden
vendre ni llogar turísticament, no són un bé
d’inversió, si deixes la cooperativa i l’habitatge, una altra persona et substituirà, de
manera que queda controlada l’especulació
immobiliària, que és el gran punt feble d’Eivissa i Formentera.

Les tres cooperatives van formar la Coordinadora de Cooperatives d’Habitatge,
des de la qual s’han dut a terme moltes
reunions amb l’Administració pública, especialment amb el Govern Balear - Institut
Balear de l’Habitatge (IBAVI) i el Consell
d’Eivissa. El resultat d’aquesta feina va ser
que el Consell d’Eivissa, juntament amb el
Govern balear, va anunciar la seva intenció
de promocionar la creació d’aquest tipus de
cooperatives en règim de cessió d’ús a l’illa
d’Eivissa mitjançant el programa Cohabita,
basat en la cessió de sòls públics amb el seu
projecte arquitectònic a cooperatives per a
l’autopromoció d’habitatge protegit en cessió d’ús. El problema va ser que, el 2018,
aquest programa només va oferir solars a
l’illa de Mallorca, quan el moviment cooperativista i les unitats de convivència activa,
estaven a Eivissa.

Cooperatives d’energies renovables: Som
Energia Eivissa - Formentera
Som Energia és una cooperativa de consum
d’energia verda sense ànim de lucre. Les
seves activitats principals són la comercialització i la producció d’energia elèctrica
d’origen renovable. Estan compromesos a
impulsar un canvi del model energètic actual per assolir un model 100% renovable.
A Eivissa i Formentera trobem que hi ha
més de 200 persones sòcies, a més d'un
Grup Local, que al llarg dels anys ha estat
i està molt vinculat a Amics de la Terra Eivissa (molt compromesa des de fa molts
d’anys amb la promoció de les renovables), i
amb altres entitats com la CIE (Cooperativa
Integral d’Eivissa).

Les cooperatives de cessió d’ús són un model de cooperativa no especulatiu, la fi de
la qual no solament és construir sinó generar un espai on poder viure. A diferència
d’una cooperativa ordinària, quan finalitza
la construcció la cooperativa no desapareix.
L’usuari no és un propietari tradicional, té
un dret d’ús de l’habitatge perpetu perquè
la propietat de l’habitatge és de la pròpia
cooperativa. Es tracta d’un model interme-

El Grup Local té tres línies d’acció: La primera és la promoció de Compres Col·lectives
d’instal·lacions d'energia solar fotovoltaica.
El seu primer projecte ha esta Solpost Pitiüses, una compra de més de 30 projectes
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d’autoproducció fotovoltaica, a Eivissa i Formentera, que avui està ja en la seva recta
final, executant totes les obres de les instal·lacions. La segona és la difusió i la promoció de les energies renovables, dirigida
a les administracions públiques, les empreses i la societat civil organitzada. La tercera
i més recent línia de feina, és la interessant
promoció de les anomenades Comunitats
Energètiques (sostenibles), amb un objectiu social (pobresa energètica i participació
social) i ambiental.

valors del banc, fet per part de les mateixes
sòcies de la cooperativa. Fiare és un banc
altament participatiu, que va molt més enllà de la participació, per exemple, a les Assemblees Anuals.
EL MERCAT SOCIAL DE REAS BALEARS
Un dels projectes més interessants de
REAS, és el Mercat Social Balears, és una de
les seves millor iniciatives, essent una molt
útil guía de serveis oferts per les iniciatives
d’ESS a les Illes Balears, a l’abast de la ciutadania, la societat civil organitzada i teixit
empresarial.

Cooperatives de crèdit ètiques: Fiare Banca Ètica
Fiare Banca Ètica és una cooperativa de
crèdit italoespanyola, i el seu origen al nostre territori, es remunta a abans del 2005,
a Euskadi, amb la creació de la Fundación
Inversión y Ahorro Responsable (FIARE).
Només hi ha dues oficines, a Bilbao i a Barcelona. La falta d’oficines físiques, tot i que
avui funcionam amb la banca electrònica,
podria ser una raó de pes, per la baixa contractació dels seus serveis bancaris.

A Eivissa i Formentera, trobem encara molt
poques empreses dins del catàleg de serveis: Fundació Deixalles, Deixalles Serveis
Ambientals EI S.L, i en el camp de l'agricultura ecológica, Can Fontet (Finca ecològica
de producció d’horta i fruita. Recuperació de
les varietats locals i races autòctones d’Eivissa. Venda directa i membre de la Cooperativa Ecofeixes.), Ecofeixes (cooperativa de
producció i comercialització de productes
ecològics d’Eivissa), i APAEEF (Associació de
Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa
i Formentera), que té com a objectiu principal potenciar l’agricultura ecològica a les
Illes Pitiüses.

A Eivissa i Formentera, des dels inicis, hi ha
17 persones sòcies, de les quals dos són entitats (Fons Pitiús de Cooperació i la Cooperativa Integral d’Eivissa (CIE)). La base social
de la cooperativa és molt àmplia, i aquesta
s’organitza a través dels GITs (Grups d’Iniciatives Territorials). També persones sòcies
d’Eivissa forma part de la Comissió d’Avaluació Socioambiental de les Illes Balears;
aquesta té la funció d’avaluació de la responsabilitat social i ambiental de les iniciatives a finançar en el territori, així com de la
identificació de l’entitat a finançar amb els

Fundació Deixalles, és una entitat sense
afany de lucre constituïda el 1986 a Mallorca, té la seva seu a Eivissa des del 1995,
té com a objectiu principal la inserció sociolaboral de persones que es troben en una
situació de vulnerabilitat, mitjançant el desenvolupament de diverses activitats socials
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i econòmiques relacionades amb la recollida i reutilització de mobles, electrodomèstics, i roba, així com el transport, gestió de
deixalleries, serveis de neteja i consergeria.

just, es fan al supermercats i botigues convencionals.

També duu a terme través de les tasques
de conservació i manteniment d’edificis i
jardins, i actuacions adreçades a la conservació d’àrees natural relacionades amb les
platges, torrents, zones forestals i altres
àrees naturals (especialment en relació al
control d’espècies invasores vegetals).

-Caixa Colonya i la Fundació Guillem Cifre
de Colonya
És important l’aportació de Caixa Colonya a
l’illa d’Eivissa, des de fa poc, amb dues oficines, una a Vila (Eivissa ciutat) i un altra a
Santa Eulària des Riu. El ferm compromís
social d’aquesta entitat, amb la seva Obra
Social, i l’oferta de productes ètics (compte corrent i el compte d’estalvi ètic), fa que
aquesta caixa d’estalvis, fundada l’any l'any
1880 per Guillem Cifre de Colonya, primer,
com a institució d'ensenyament i immediatament després com a caixa d'estalvis escolar, sigui l’opció preferida per a les entitats
socials i ambientals de les Pitiüses, especialment d’Eivissa.

ALTRES INICIATIVES DE L’ESS

Moltes d’aquestes feines, es duen a terme
per l'Administració pública, o per ens privats, a través de l’empresa d’inserció Deixalles Serveis Ambientals, el Centre Especial
d’ocupació, a través d’itineraris prelaborals
de formació sociolaboral i places concertades amb el Consell d’Eivissa. És important
comentar el servei d’orientació laboral itinerant a tots els municipis de l’illa, i el servei
d’intermediació laboral que es du a terme a
Eivissa des dels seus inicis, fins avui en dia.

L’Obra social subvenciona any rere any
molts de projectes duts a terme per moltes
entitats socials i ambientals de les Pitiüses.

A finals del 2021, Deixalles té una nova seu,
al mateix polígon industrial del Cor de Jesús,
on continua tota la seva feina, i la seva zona
d’exposició i venda de productes de segona mà, a preus molt accesibles, de bona
qualitat i l’abast per a tota la ciutadania. En
aquest nou espai, segueix em marxa el punt
de venda de productes d’alimentació de comerç just, mantenint i millorant els nivells
de vendes de producte de Botiga Solidària,
essent la delegació, amb molta diferència,
que més ven. Això és un bon resultat, tenint
en compte que avui dia, la majoria de les
vendes de productes alimentaris de comerç

També és destacable el seu Comité Ètic, format per membres de la Fundació Guillem
Cifre de Colonya i per representants de les
entitats socials de les illes.
ARÇ i Som Connexió
Són cooperatives catalanes que donen serveis a nivell estatal, dins del Mercat Social
de les Illes Balears.
ARÇ és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social
i solidària, el món associatiu i les energies
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renovables, encara que molt desconegudes
a les illes d’Eivissa i Formentera, igual que
SOM Connexió, cooperativa dedicada a donar serveis de telefonia i internet. Les dues
entitats, donen serveis a entitats, empreses
i particulars.

cat Social de les Illes Balears, es poguera
ampliar a Eivissa i Formentera, però per
això faria falta una important feina prèvia
d’informació i sensibilització, per a poder
visualitzar la importància i l’oportunitat
que podria donar a les illes petites de les
Balears, feta per entitats i persones de les
Pitiüses.
En relació a la molt greu problemàtica de
l’habitatge, causa directa d'exclusió i pobresa a les Pitiüses, les cooperatives autogestionades, en cessió d´ús i en sòl públic, podrien donar importants oportunitats, però
la gran problemàtica és si hi ha terrenys públics, per dedicar-hi, a Eivissa i Formentera.
Aquestes cooperatives, juntament amb la
recent normativa aprovada en l’àmbit estatal, i les accions autonòmiques, poden ajudar a millorar la manca d’habitatge digne.

Jesús en Transició
Iniciativa inspirada en la fórmula dels “pobles en transició”, persegueix la transició
ecològica, treballa per aconseguir una societat més resilient davant el canvi climàtic
i la crisi energètica. duta a terme per les vesines i vesins del poble de Jesús, al municipi
de Santa Eulària des Riu.
És un moviment social molt important a
l’illa d’Eivissa, duent a terme projectes
ciutadans com la recuperació de camins
públics abandonats, i la promoció d’horts
urbans. Respecte a l’ESS, s’ha organitzat
anualment, les Fires del Mercat Social, a la
plaça del poble. A destacar, és la realització de la compra col·lectiva d’instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica, en associació
amb Hola Luz, per a moltes membres de Jesús en Transició.

D’altra banda, les empreses d’inserció, promogudes actualment només per Deixalles i,
molt recentment, per Càritas, s’haurien de
potenciar més des de l’Administració pública, donat que poden ajudar a rebaixar la dependència dels serveis socials, i de les prestacions econòmiques a moltes persones de
les illes que es troben en una situació de
PERSPECTIVES DE FUTUR
		 vulnerabilitat. També és veritat, que el teixit
social actual de les illes, poc professionalitA Eivissa i Formentera cada vegada hi trozat encara, en relació a la inserció social i
bem un major desenvolupament de l’ESS,
laboral de les persones vulnerables, no ajuperò la realitat a dia d’avui, com hem poda a què aquestes iniciatives econòmiques
gut veure, és que té molt poca presència,
puguin sortir endavant. Les empreses d’inés molt poc coneguda, i hi ha molt poques
serció público-privades, poden donar els
entitats i persones que la duen a terme les
serveis que els Ajuntaments i consells neseves activitats econòmiques en aquest
cessiten, a Eivissa i Formentera.
àmbit.
En primer lloc, seria desitjable que el MerEn la meva opinió, seria important també
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continuar les tasques de sensibilització de
les Administracions públiques pitiüses, i balears, i de les entitats socials, de la importància de donar suport a la difusió i oportunitats que podria oferir l’ESS, en totes les
seves vessants. Però per això, es necessiten
entitats socials i ambientals, convençudes,
que ho puguin dur a terme.
Esperam que molt aviat, l’ESS sigui una nova
realitat, donat que Eivissa i Formentera necessiten diversificar la seva economia, fer-la
més social, justa, i ben encaminada cap a
una transició ecològica justa, sense deixar
ningú enrere, posant al centre a les persones. Tal volta, aprofitant aquesta oportunitat que la crisi pandèmica del covid-19, ara
és el moment de obrir noves portes!
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1.2. ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDÀRIA, UNA
PERSPECTIVA DES DE
MENORCA
Borja Pellejero i Eva Cardona

Col·laboradores de l'Observatori Socioambiental de Menorca
La crisi ecològica que afrontam requereix
unes transformacions estructurals de gran
calat per tal de reduir el consum de materials i energia i garantir-ne el repartiment
equitatiu. No obstant això, ens trobam que
el sistema econòmic dominant, per la seva
pròpia inèrcia i la pressió competitiva orientada al creixement, frena els canvis pràctics
necessaris per afrontar els reptes de justícia
social i climàtica. L'economia social i solidària (ESS) és considerada com una via per
impulsar una transició del model socioeconòmic cap a un sistema més just i sostenible.

tant, ja que el coneixement contrastat ajuda
a visualitzar una determinada realitat i situar-la a l'agenda pública. Per poder-ne fer
una aproximació s'hauria d'enfocar l'anàlisi
de forma indirecta, qualitativa-quantitativa
i transversal, revisant l'evolució dels indicadors de benestar social, sostenibilitat ambiental, qualitat de l'ocupació, autosuficiència, equitat, participació social, producció
agroecològica, etc., entenent que un major
pes de les iniciatives d'economia social en
el conjunt de l'economia seria en bona mesura responsable (juntament amb les polítiques públiques de suport a l'economia local), de l'estabilitat, la qualitat i la resiliència
del sistema ecosocial front a les crisis.

En termes generals, l'ESS és aquella que
s'orienta a satisfer les necessitats de les
persones prioritzant el benestar col·lectiu
per damunt dels interessos particulars, i per
tant exclou l'objectiu d'acumulació de capital que regeix el sistema hegemònic. Ara bé,
el concepte d'ESS presenta una varietat de
definicions i termes que fa que la seva delimitació sigui imprecisa.

Deixant aquesta aproximació per a futures anàlisis, ens limitarem aquí a una breu
descripció d'algunes dades sobre iniciatives consolidades que entren de ple dins el
perfil clàssic d'ESS, és a dir cooperatives,
iniciatives d'inserció social i de conservació
mediambiental.

Una primera observació és que ens trobam
amb manca d'eines per poder determinar
l'abast de l'economia social a l'illa. Aquest
fet ja suposa, per si, una mancança impor-

L'any 2020, a Menorca hi havia 29 cooperatives inscrites en el registre del Govern de
les Illes Balears. Algunes d'elles amb una
arrelada trajectòria, com la Cooperativa de
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consum San Crispin (des de 1953 i al voltant
de 4.000 persones sòcies); Sa Cooperativa
del Camp (amb més de 75 anys de recorregut i 600 socis productors); o Coinga (des de
1966), formada per unes vuitanta finques
ramaderes per a la producció de llet i formatge. Aquestes llargues trajectòries són
una demostració de l'estabilitat d'aquest
sistema d'organització davant els contextos
canviants de la nostra societat.
Juntament amb elles, n'existeixen d'altres
de més recent creació, com és el cas de la
Cooperativa d'Escoletes (des de 2009), formada per cinc escoletes del municipi de
Maó.

ressants, com l'existència d'un grup local a
Menorca de la cooperativa Som Energia; els
centres especials d'ocupació Lligall, Social
Catering, Ecoverd i Ecoplagues dependents
de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca.
  
L'economia social i solidària disposa a Menorca d'una associació que estalona la seva
activitat, el Fòrum d'Entitats del Tercer
Sector de Menorca. Formada per 47 associciacions, fundacions i cooperatives de
l'illa (algunes de les quals han estat citades
anteriorment), té per objectiu "enfortir el
teixit associatiu, difondre els seus valors
i aconseguir el ple reconeixement públic
i institucional a la seva tasca". La Mostra
d'Entitats de Menorca, els tallers formatius
o les diferents jornades organitzades sobre
l'economia social, són alguns exemples de
la seva activitat.

En relació amb les associacions, actualment
n'hi ha 1.078 registrades, tot i que no totes
tenen activitat. D'aquestes, unes poques
generen en el seu si una activitat de mercat,
entre les quals destaquen GOB Menorca i
Càritas. La primera, formada per unes 1.500
persones associades, va tenir un pressupost
executat de 481.081 € en el 2020. Cal remarcar que un 17% dels ingressos provenen
dels serveis oferts i un 12% de la venda de
productes, que estarien relacionats amb els
projectes d'economia social de l'associació.
El projecte de Custòdia agrària, el servei de
jardineria Es Viver o el centre de Recuperació de fauna en serien exemples. Pel que fa
a Càritas, que disposa d'unes 320 persones
voluntàries, va gestionar el 2020 un total
de 2.252.575 €. La iniciativa d'inserció laboral en matèria de reutilització i reciclatge
de residus, Mestral, va generar un total de
578.882 €.

Amb la descripció d'aquestes iniciatives volem donar testimoni de l'existència d'una
realitat concreta de l'illa, la de l'economia
social i solidària, però que, des de la nostra
percepció, és testimonial en el conjunt de
tota l'activitat econòmica. Pel fet que l'impuls de les ESS és clau per superar la crisi
(les crisis), fomentar la resiliència i impulsar
la transició ecosocial, voldríem remarcar les
consideracions següents:
    1. La necessitat de clarificar l'àmbit de
l'ESS i, si és necessari, redefinir-lo perquè
sigui suficientment inclusiu de totes aquelles activitats que tenen un impacte beneficiós en tot el territori en el marc d'aquesta
transició ecosocial necessària i inajornable.

Per acabar, esmentar altres iniciatives inte-
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A partir d'aquí, estudiar-la per extreure les
dades que permetin realitzar un seguiment
de la seva evolució és bàsic per visualitzar-la
i posicionar-la dintre de l'agenda pública.

tractació socialment responsable i mediambientalment sostenible en el Consell Insular
de Menorca. El suport de les institucions
públiques és clau en aquest sentit, com ho
fa amb altres sector econòmics (com per
exemple en la promoció del turisme).

    2. El Pla d'Acció de la Reserva de la Biosfera contempla línies de suport a empreses d'economia circular i sostenibles. Tot i
així, creiem necessari l'elaboració d'un pla
estratègic específic i la concreció d'algunes
d'aquestes vies de suport, que permetin
permear el model d'economia social cap
al conjunt de la societat. En aquest punt,
consideram necessari reivindicar una contractació pública responsable, fent realitat
de manera extensiva i urgent els continguts
de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic, així com de la Instrucció per a la con-

Com escalar les iniciatives locals d'ESS a nivell d'illa i més enllà perquè generin un canvi de model a més gran escala és una qüestió que roman oberta, però que sens dubte
hauria d'afrontar Menorca per evolucionar
de manera coherent amb els valors de la
Reserva de la Biosfera.

Mercat Social
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1.3 L'ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA A
MALLORCA: SITUACIÓ I
PERSPECTIVES
Jordi López

president de Mercat Social Illes Balears
Les dues darreres crisis, la financera de
2008 i la pandèmica de 2020, han fet visible l’economia social i solidària (ESS) com
a alternativa al model econòmic hiper globalitzat i les seves conseqüències sobre el
benestar social i la sostenibilitat ambiental.
En temps de crisis globals s’ha vist que l’ESS
és més resilient i que contribueix a un desenvolupament més equitatiu, local i sostenible, lligat a les necessitats del territori i de
la societat.

Federació de Cooperatives, que agrupa les
cooperatives i micro-cooperatives de treball i les agroalimentàries; la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària, que representa
les entitats d’economia solidària i inserció
social; APEMA, l’associació de la producció
agrària ecològica; Equitables, que coordina les entitats de comerç just; les associacions i fundacions amb activitat econòmica
i empreses del Tercer Sector Social, com les
empreses d’inserció i els centres especials
d’ocupació d’iniciativa social; iniciatives de
Banca ètica, com els grups territorials de
Fiare i de Coop57; cooperatives de consum
com TerraNostra, cooperatives de serveis
d’energia i mobilitat sostenible, com el grup
local de Som Energia, Som Serveis Energètics i Ecotxe; projectes d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús...

Però de què parlam quan ens referim a
l’ESS? I quina és la seva situació a Mallorca i
quines perspectives presenta?
L’economia social i solidària engloba un ampli ventall d’empreses i d’entitats no lucratives amb activitat econòmica, amb fórmules
jurídiques molt diverses, però amb principis
d’actuació compartits que les diferencien
d’altres operadors econòmics del mercat i
que són inherents a la seva doble naturalesa econòmica i sociocomunitària.

Quant als seus principis d’actuació, la llei estatal 5/2011 d’economia social fa referència
a la primacia de les persones i de la finalitat
social sobre el capital, que es concreta en
una gestió transparent, democràtica i participativa, a l’aplicació dels resultats obtin-

A Mallorca tenim xarxes i entitats com la
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guts a l’objecte social, a la independència
dels poders públics i promoció de la solidaritat interna i amb la societat: desenvolupament local, igualtat entre homes i dones,
ocupació estable i de qualitat, sostenibilitat
ambiental...

estratègica. Com en un ecosistema, cada
part aporta al conjunt els seus recursos per
al desplegament de les potencialitats del
territori.
A les Illes Balears, tot i que no tenim estadístiques precises, la memòria de 2020 del
Consell Econòmic i Social estima que hi ha
prop de 2.000 empreses i entitats d’economia social, que representen l’1,96% del
conjunt de les empreses, sense comptabilitzar les associacions i fundacions amb activitat econòmica del Tercer Sector Social.

Tot i que no sempre la fórmula jurídica impliqui l’observança estricta dels seus principis, en aspectes fonamentals com la propietat, la distribució dels guanys i la presa de
decisions, les diferències amb les empreses
mercantils són notables, ja que les empreses i organitzacions d’ESS apliquen els principis de reinversió dels beneficis i de democràcia interna i participació de les persones
sòcies, contribuint a fer que la ciutadania
s’empoderi de l’activitat econòmica.

Quant a la seva contribució a la creació
d’ocupació, seguim sense disposar de dades precises, però sabem que les cooperatives i societats laborals ocupen 2.224 persones, un 0,5% de la població ocupada, i que
les entitats que formen part de les xarxes
del Tercer Sector Social compten amb uns
3.500 professionals.

Per a Mercat Social Illes Balears és fonamental mostrar que aquí i ara, i des de la
societat civil, es pot fer economia amb criteris de funcionament basats en l’equitat, la
dignificació de l’ocupació, la sostenibilitat
ambiental, la cooperació i el compromís
amb l’entorn i l’absència d’afany de lucre.

Les estadístiques ens diuen que les Illes Balears són a la cua respecte d’Espanya en el
nombre de cooperatives i de societats laborals, i també en persones treballadores.
La cara positiva d’aquesta realitat és que el
potencial de creixement és molt gran.

És una economia ciutadana amb vocació
de contribuir a la transformació social i a
la democràcia econòmica, i que es fonamenta en la seva implicació en el territori i
relació amb el teixit local, i en les relacions
d'intercooperació en el marc de l’articulació
d’ecosistemes cooperatius locals; entenent
per ecosistema cooperatiu local les empreses i organitzacions d’ESS i les relacions que
estableixen entre elles i amb el seu entorn
basades aquestes en la cooperació, a partir
de criteris de proximitat territorial i afinitat

Però més enllà de la seva aportació quantitativa, les empreses i entitats d’ESS contribueixen al desenvolupament local i la cohesió social i aporten aspectes de qualitat en
la creació d’ocupació: inserció social, participació de les persones treballadores en la
propietat, en la presa de decisions i en la
distribució dels beneficis...
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L’ESS també pot contribuir a una reactivació postpandèmia que abordi les debilitats
del nostre model econòmic: monocultiu turístic, dependència de l’exterior, manca de
producció industrial local, manca d’autoabastiment agroalimentari, serveis sociosanitaris i de cura de persones manifestament
millorables... afavorint la diversificació
econòmica i l’economia local, ara més necessàries que mai.

Però per aprofitar aquest potencial, l’ESS de
Mallorca haurà de ser capaç d’abordar els
seus reptes:
- Des de la diversitat, reforçar el sentit de
pertinença a l’ESS com a sector diferenciat
- Afavorir la seva visibilitat pública, coneixement i accés als seus productes i serveis
- Promoure el coneixement mutu, la intercooperació i el consum intern
- Formació, incidència pública i promoció
de polítiques públiques de foment de l’ESS

Aquesta contribució passa per situar les
persones i l’entorn en el centre, potenciant
a partir de l’experiència de l’ESS i de la seva
capacitat d’iniciativa nous filons d’ocupació
en àmbits com l’agroecologia i el sector alimentari, la cura del territori i la sostenibilitat, els serveis cooperatius, l’economia de
les cures, la indústria cultural...

Programa de custòdia agrària. GOB-Menorca
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1.4 LES XIFRES DE
L'ECONOMIA SOCIAL A
LES ILLES BALEARS
Margalida Albertí Garau i Anna Grau Casajust
Les memòries del Consell Econòmic i Social
(d’ara endavant, CES) de les Illes Balears incorporen, des dels seus inicis l’any 2001, un
apartat dedicat a l’economia social, donant
compte així de la importància que té aquest
sector en la configuració del model econòmic i social de les Illes, encara que sigui més
en termes més qualitatius que quantitatius.

dones, la cohesió social, la inserció de persones en risc d’exclusió social, la generació
d’ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la
sostenibilitat i (4) independència respecte
als poders públics.
Segons estableix la llei, formen part de
l’economia social les següents entitats: les
cooperatives; les societats laborals; les societats agràries de transformació; les confraries de pescadors; les mutualitats; els
centres especials d’ocupació; les empreses
d’inserció; les associacions vinculades al
moviment de la discapacitat i de la inserció
de persones en exclusió i les fundacions;
així com aquelles entitats que realitzin activitat econòmica i empresarial regida pels
principis exposats anteriorment.

No resulta fàcil definir l’economia social, ja
que es tracta d’un sector molt plural en el
que coexisteixen moltes realitats amb estatuts jurídics molt diferents. Per una definició acotada i més o menys consensuada
del terme es pot recórrer a la llei espanyola
5/2011, de 29 de març, d’economia social,
on es defineix com el conjunt d’activitats,
econòmiques i empresarials, que en l’àmbit
privat porten a terme a aquelles entitats
que persegueixen l’interès econòmic o social, o ambdós, de conformitat amb els següents principis: (1) primacia de les persones i de la finalitat social sobre el capital; (2)
aplicació dels resultats obtinguts de l’activitat econòmica principalment en funció del
treball aportat (3) promoció de la solidaritat
interna i amb la societat que afavoreixi el
compromís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i

A efectes estadístics tampoc no resulta una
tasca fàcil quantificar l’economia social atès
que no existeix una font d’informació que
aglutini totes les entitats que en formen
part, sinó que s’ha de recórrer a diferents
fonts estadístiques que sovint no són concordants. L’agència estadística europea,
l’Eurostat, que harmonitza les estadístiques
nacionals, distingeix entre productors de
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mercat (és a dir, empreses que actuen en
els mercats amb competència) i els productors de no mercat. Entre els productors de
mercat es pot diferenciar entre societats
no financeres i institucions financeres. No
obstant això, aquesta estadística no està
disponible a l’àmbit autonòmic. El Directori
d’Empreses de l’INE i el Ministeri de Treball
i Economia Social també disposen d’algunes
dades en aquest sentit, encara que, com en
el cas de l’Eurostat, estan fragmentades i limitades pel que fa a les comunitats autònomes. Altres fonts estadístiques són l’Ibestat
la Direcció General de Treball i Salut Laboral
i la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Circular.

rals, les societats agràries de transformació,
les confraries de pescadors i els centres especials d’ocupació, ja que són les entitats de
les quals es disposa de més informació estadística, tot i que quan hi ha dades disponibles de les altres fonts esmentades també
s’integren. Així, les dades que es presenten
s’han d’analitzar des del prisma que, segons
les fonts utilitzades, poden donar resultats
diferents.
EL PES DE L’ECONOMIA SOCIAL A LES
ILLES BALEARS
De conformitat amb les dades que ofereix
l’Ibestat del Directori d’Empreses (DIRCE)
i les altres fonts detallades en la taula següent, el percentatge d’empreses de l’economia social respecte el nombre total d’empreses de les Illes Balears els cinc darrers
anys és aproximadament del 2 %, percentatge que s’ha mantingut quasi invariable.

La diagnosi estadística de l’economia social
de la Memòria del CES analitza, principalment, les entitats catalogades com a societats no financeres productores de mercat i
integra les cooperatives, les societats labo-

Nombre d'empreses per condició jurídica de l'economia social a les Illes Balears (2010-2020)
Societats
cooperatives (DG de
Promoció
Econòmica,
Emprenedoria
i
Economia Social) (*)

Societats
laborals
anònimes i limitades
(DG de Promoció
Altres tipus
Econòmica,
Emprenedoria
i
Economia Social)

Total
social

2010

214

545

–

–

89.562

–

2011

221

546

–

–

87.461

–

2012

223

546

–

–

85.372

–

2013

234

546

–

–

85.044

–

2014

244

544

–

–

84.270

–

2015

260

535

–

–

87.111

–

2016

263

520

987

1.770

89.341

1,98 %

2017

273

508

1.035

1.816

93.067

1,95 %

2018

274

482

1.103

1.859

96.638

1,92 %

2019

276

477

1.159

1.912

98.712

1,94 %

2020

295

473

1.190

1.958

100.022

1,96 %

economia

Totals empreses a Percentatge
les Illes Balears empreses economia
(DIRCE)
social (**)

Font: Directori d'empreses (DIRCE), Ibestat; Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i
elaboració pròpia
(*) Incloses 4 microcooperatives inscrites el 2019 i 15 el 2020. (**)El càlcul del percentatge és una aproximació.
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Les cooperatives i les societats laborals

LES COOPERATIVES I LES SOCIETATS LABORALS

tives. En el següent gràfic, on es mostren les
cooperatives noves constituïdes per any (la
dada de 2021 és fins al juny), es pot observar com en els anys posteriors a la crisi de
2008 van anar augmentant. El 2020, es van
constituir a les Illes Balears 22 cooperatives,
un 366% més que l’any anterior.
Font: Ministeri de Treball i Economia Social

Segons el Ministeri de Treball i Economia
Social, que analitza les dades de les cooperatives i les societats laborals per comunitats autònomes, les Illes Balears són a
la cua respecte d’Espanya del nombre de
cooperatives i societats laborals (limitades
i anònimes) i en el nombre de treballadors
i treballadores.
Font: Ministeri de Treball i Economia Social

ENQUESTA SOBRE LES ENTITATS DE
L’ECONOMIA SOCIAL DE LES ILLES BALEARS
El CES de les Illes Balears en col·laboració
amb la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària Illes Balears (REAS Illes Balears) va
posar en marxa l’any passat una prova pilot:
«Enquesta sobre les entitats de l’economia
social de les Illes Balears 2020». L’objectiu
era conèixer millor l’impacte de l’economia
social a les Illes Balears i aportar més visibilitat a aquest sector, però només s’hi van
recollir informació sobre 49 empreses i organitzacions de l’economia social.

El grup més nombrós de treballadors i treballadores de l’economia social a les Balears, tal com passa en el total de l’economia, és el de les persones ocupades en el
sector serveis, amb un 8,1 %; seguides de
les de la indústria (4,7 %), de la construcció
(7,8 %) i de l’agricultura (5,5 %).
Font: Ministeri de Treball i Economia Social
Si ens centrem en les cooperatives, la major
part són de treball associat (63,4%) seguides de les agràries (15,3%). Cal remarcar
que van prenent importància les cooperatives d’habitatge, lligades a la problemàtica
de l’habitatge a les Illes, que actualment representen el 6,4% del total, amb 19 cooperatives l’any 2020. A Eivissa, les cooperatives d’habitatge assoleixen fins gairebé una
quarta part del total.
Font: Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

De les entitats que van respondre, més de
la meitat (55 %) són productors de mercat
i només un 9 % no formen part de cap xarxa. Una tercera part pertanyen a la Unió
de Cooperatives de Treball Associat de les
Illes Balears (UCTAIB), i un 22 %, a la Xarxa
d’Economia Alternativa i Solidària (REAS) de
les Illes Balears. Entre les xarxes que representen cadascuna d’aquestes un 4 % dels
enquestats hi ha: la Xarxa per a la Inclusió
Social EAPN Illes Balears, Mercat Social i la
Xarxa de Pagesos Ecològics de Balears. I entre les que representen cadascuna d’aquestes un 2 % dels enquestats es troben: el

Per últim, és un fet que les crisis suposen un
punt d’inflexió en el sorgiment de coopera-
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L’ECONOMIA SOCIAL COM A EINA DE
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Fòrum per la Qualitat (FOQUA), Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears, la
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, Escoletes Municipals, l’Associació
Espanyola de Recuperadors d’Economia Social i Solidària (AERESS), Federació de Cooperatives, Federació Salut Mental i la Federació de Persones amb Discapacitat Física i
Fisicopsíquica (Predif-ib).

Com s’ha pogut veure, l’estudi de l’economia social a les Illes Balears té dues limitacions: d’una banda, resulta difícil quantificar-la; de l’altra, el poc pes que té en el
conjunt de l’economia en limita la seva visibilització.

Pel que fa a les activitats entre les entitats
enquestades la major part pertanyen al
sector de l’educació (20 %). Un 12 % a activitats de serveis socials sense allotjament
i un 11 % corresponen al sector primari. Un
9 % desenvolupen activitats professionals,
administratives i Administració pública. Un
8 %, energia, aigua i residus. Un 4 %, construcció i indústria, respectivament. Amb un
3 %, cadascuna d’aquestes: comerç i hostaleria, transport i comunicacions, activitats
associatives, activitats en establiments residencials. Finalment un 1 % correspon a
activitats financeres i immobiliàries.

No obstant això, sí que hi ha un interès
creixent en l’economia social com a motor
de transformació. I és que, en bona part,
el concepte d’economia social va lligat al
de transformació i canvi social. L’economia
social cerca superar molts dels valors imperants en l’economia a través de les economies locals, de noves formes de treball, de
la subordinació de la producció a les necessitats, de la protecció del medi ambient, al
mateix temps que es busca una manera de
fer que superi les carències del capitalisme
i de la gestió pública. Per aquestes raons,
alguns autors situen a l’economia social entre l’economia pública i l’economia privada
capitalista.

Un 37 % de les entitats que van respondre
tenen uns ingressos de menys de 50.000
euros, si bé un 29 % tenen ingressos per
més de 500.000 euros i un 14 % se situen
en un interval de 100.000 a 199.999 euros.
La mitjana d’aquests ingressos correspon
majoritàriament a ingressos privats (48 %).
Més d’un 60 % de les empreses i organitzacions enquestades tenen entre 10 i 49
treballadors. Més del 40 % d’aquestes empreses i organitzacions tenen entre 10 i 49
socis. Pel que fa a voluntariat, un 40 % no
en té, gairebé una tercera part en té de 10 a
49, i un 22 % en té de 50 a 99.

Són molts els estudis que mostren com
l’economia social crea llocs de treball amb
més bones condicions laborals, amb més
participació femenina -també en els llocs de
presa de decisions- i com són més respectuoses amb el medi ambient i, a més, està
més arrelada en l’àmbit local. Així, l’economia social aporta nous significats a la pràctica productiva afegint-li una funció social.
Fomenta formes de relació que posen la resolució de les necessitats personals i col·lectives en el centre de la seva activitat i ho
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fa des d’uns valors i unes pràctiques que no
subordinen el que és social a l’economia.
Les crisis suposen un punt d’inflexió en
l’economia social i, més concretament, en
el sorgiment de les cooperatives, en un intent de suplir la inacció dels estats en assegurar unes dignes condicions de treball i a
causa del limitat èxit de les polítiques tradicionals d’ocupació. Més enllà del pluralisme que caracteritza l’economia social, les
entitats que en formen part tenen un fort
nucli identitari comú, amb profundes arrels
històriques, creades per resoldre i satisfer
les necessitats de les persones i dels grups
socials i no per donar cobertura a inversors
o empreses capitalistes. Donar impuls a
l’economia social mitjançant polítiques que
incentivin la seva creació pot ser una bona
inversió cap a una societat més justa, equitativa i sostenible.
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1.5 L'ASSOCIACIÓ
MERCAT SOCIAL COM
UN MARC PER A LA
INTERCOOPERACIÓ
Bauma, Altres perspectives
Des dels seus inicis, la intercooperació ha
estat un dels objectius de Mercat Social de
les Illes Balears. Tot i això, possiblement,
l’activitat més visible de l’associació durant els seus primers anys ha estat la fira
anual. Ara, després de set anys explorant
què emergeix quan es posen en relació entitats amb activitats molt diferents, però
que comparteixen alguns principis i valors,
ens podem demanar si l’associació Mercat
Social és en si mateixa una experiència d’intercooperació?

Unió de cooperatives de treball (UCTAIB)
van col·laborar per promoure les polítiques públiques d’economia social i solidària
(ESS). Aquesta va ser una primera experiència de cooperació entre dues de les xarxes
que posteriorment formaran part de Mercat Social.
El 2014 conflueixen dos processos que són
la llavor de l’actual Mercat Social de les Illes
Balears. Per una banda, dins la confederació estatal de REAS es promou la creació de
xarxes de comercialització conjunta que en
molts territoris es concreten en comissions
de cada REAS territorial; a les Illes, però,
REAS prefereix que aquesta plataforma de
comercialització impliqui també a altres entitats. A més, per altra banda, la Fundació
Ateneu Pere Mascaró proposa a la UCTAIB,
REAS i l’Associació per la producció agrària
ecològica de Mallorca (APAEMA) la creació
d’una xarxa local d’ESS.

Tot treballant des de la secretaria tècnica
d’algunes de les fires i projectes de Mercat
Social, qui escriu hem pogut observar-ne
l’evolució i participar de les reflexions que
han anat dibuixant les properes passes.
Aquest escrit és un assaig que valora l’evolució de l’associació seguint el fil de la intercooperació.
ELS PRIMERS ANYS

L’associació es constitueix el mateix any
amb un conjunt de set entitats. Amb els
anys, aquesta composició ha anat variant i

Durant la primera dècada dels dos mil, la
Xarxa d’economia alternativa (REAS) i la
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CANVI DE MIRADA: ECOSISTEMA LOCAL
DE L’ESS

ara com ara, l’entitat s’entén com a xarxa de
xarxes: un espai de trobada entre el cooperativisme, les empreses d’inserció, l’agroecologia i el comerç just que suma més de
500 entitats i persones.

Amb cada nova edició de la fira s’ha fet més
palesa la diversitat d’iniciatives i agendes
que s’organitzen entorn de principis com
el compromís amb unes condicions de treball dignes i justes, la crítica a l’economia
capitalista, fomentar l’economia local i de
proximitat, minimitzar la petjada ecològica
o introduir la perspectiva feminista en les
organitzacions. Avui, des de Mercat Social
mirem el context amb una mirada ampla
que integra iniciatives de l’ESS però també
d’altres afins en un mateix ecosistema.

La principal activitat dels primers anys ha
consistit en l’organització d’una fira anual.
Cada edició ha servit per aproximar-nos a
entitats diferents, fomentar el coneixement
mutu i provar de reforçar lligams amb les altres illes. És cert que l’organització de cada
fira ha suposat un gran esforç per mobilitzar
les diferents entitats i elaborar un programa
d’activitats que servís a la vegada per visibilitzar els àmbits d’actuació de l’economia
social i atreure l’interès de la ciutadania.
Però aquesta experiència compartida també ens ha permès reflexionar sobre les necessitats reals de les entitats i descobrir que
cal obrir espais de relació per treballar de
forma més explícita la cooperació interna. A
les fires, les entitats no només conversàvem
amb les persones assistents, també amb les
altres entitats… i el to informal d’aquestes
converses no bastava per fructificar en projectes de col·laboració.

Aquesta nova concepció aporta dues claus
importants: reubicar el lloc de Mercat Social i clarificar el paper de cada entitat en
una dinàmica compartida. Com diu Donella Meadows “... el pensament sistèmic pot
ajudar-nos a gestionar, adaptar i veure l'ample ventall d'opcions que tenim al davant.
És una manera de pensar que ens dona la
llibertat d'identificar l'arrel dels problemes
i veure noves oportunitats”.
En primer lloc, decidim fer el sa exercici de
no creure’ns el centre de l’ecosistema i identificar quines altres entitats treballen per un
propòsit similar. Comprendre que el Mercat
Social és un agent més que no ocupa forçosament una posició central contribueix a
guanyar en agilitat i capacitat d’acció.

Aquesta primera etapa ha servit per estrènyer les relacions i acabar de configurar la
composició actual de Mercat Social. També
ha posat a prova la seva capacitat per articular una xarxa d’àmbit autonòmic, la realitat ha polit l’ambició i en aquest moment
Mercat Social centra el seu àmbit d’actuació
a l’illa de Mallorca.

Al mateix temps que identifiquem els altres agents de l’ecosistema entre aquelles
iniciatives que no formen part del Mercat
Social, també es fa necessari establir uns
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criteris que ens permetin definir millor
quins agents en formen part i quins altres
en queden fora. De què parlem quan ens
referim a l’ecosistema de l’ESS? Uns dels
criteris més evidents és incloure aquelles
entitats que subscriuen la carta de principis
de l’economia solidària, la carta de valors
cooperatius o els principis del comerç just.
A un territori insular, l’economia local també esdevé un criteri essencial.

treballaven en un mateix àmbit amb la idea
de contribuir a estrènyer relacions i possibilitar que apareguin espais de col·laboració.
Així, sota el títol Vull saber què fa el banc
amb els meus doblers, els diferents serveis
financers de l’ecosistema -Fiare, Colonya, Coop57- trobaren una forma comuna
d’explicar al públic general com es fan amb
transparència inversions amb retorn social
i servei al client. També van assajar una
descripció conjunta de l’àmbit del consum
col·laboratiu els projectes Terra Nostra i
Micestita per la xerrada Noves opcions ètiques, locals i ecològiques per la teva cistella
de la compra.

Per altra banda, la mirada d’ecosistema ens
mostra com cada entitat o iniciativa ja juga
un paper en la dinàmica compartida. Entendre aquesta dinàmica i el paper que hi juga
cada entitat és un procés que permet prendre consciència i capacitat de conformar i
clarificar estratègies compartides.

La cultura de la intercooperació a l’hora de
visibilitzar i fer difusió dels diferents àmbits
i projectes de l’ESS ha anat calant des de
llavors. El programa de la darrera Setmana
de les economies transformadores estava
construït pensant molt més en el públic
destinatari i amb una mirada d’ecosistema.

Així, des de la perspectiva d’ecosistema
ja no es tracta d’observar com Mercat Social empeny l’ESS sinó quines dinàmiques
emergeixen i com reforçar aquelles que alimenten l’ecosistema.
DIFERENTS GRAUS D’INTERCOOPERACIÓ

COMPRES INTERNES
El consum crític informa del poder polític
que hi ha al darrere de cada compra, cada
compra és un vot per un determinat model
econòmic. Quan una entitat de l’ecosistema
procura que els seus proveïdors també en
formin part, s’estableix un cercle virtuós.
Aquesta és la idea que hi havia al darrere
d’una campanya de comunicació en l'àmbit estatal que es va impulsar des de REAS
l’any 2020, Consumeix dins. La campanya
animava a les persones que integraven les
diferents entitats d’ESS de l’estat a mostrar
públicament les seves compres i contrac-

Expliquem ara algunes de les experiències
dels darrers anys des de la perspectiva de la
intercooperació.
VISIBILITZAR ELS DIFERENTS ÀMBITS
DE L’ESS
En el marc de la segona Setmana de les
economies transformadores (SET), Mercat
Social va promoure un programa de presentacions en línia de caràcter divulgatiu que
posava en relació les diferents entitats que
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tacions a altres entitats. Posant en comú
catàlegs d’entitats d’ESS dels diferents territoris, s’animava a mostrar les compres
habituals, però també a fer-ne de noves.
La motivació resulta molt clara: si totes les
persones que treballem dins l’ESS prioritzéssim consumir a altres entitats de l’ecosistema, tot el sector faria un canvi d’escala. A
més del web de la campanya , un compte de
twitter va fer la crònica del viatge imaginari
d’Àlex (@alex_consumeess), qui va estar visitant virtualment moltes de les iniciatives.

tius o les cooperatives de segon grau, estructures que consoliden pràctiques d’intercooperació.
COOPERAR EN UN MATEIX NÍNXOL DE
MERCAT
Un altre exemple proper d’intercooperació
és el que protagonitzen les empreses d’inserció que treballen en la inserció laboral
de col·lectius vulnerables mitjançant la reutilització de roba. De la relació entre diferents entitats ha sorgit una estratègia conjunta que ha permès transformar un mercat
competitiu en una experiència de cooperació empresarial que contribueix a protegir
les condicions de treball dins les diferents
empreses.

Una altra experiència en aquesta línia és
l’acord de col·laboració per a l’impuls i foment de l’economia social i solidària, el
consum responsable i les energies renovables signat per s’Altra Senalla i Som Energia,
a través del qual les persones associades
a Som Energia poden beneficiar-se de les
mateixes condicions i descomptes que les
persones associades a s’Altra Senalla. En
aquest cas, es comparteix la base d’usuaris
a la vegada que s’anima al consum intern
entre les dues entitats.

Dins aquest mateix moviment, s’està fent
feina per posar en marxa un servei de recollida de roba compartit entre diferents
entitats i les entitats locals s’han adherit a
una marca de roba que promou l’Associació Espanyola de Recuperadors d’Economia
Social i Solidària (AERESS) amb l’objectiu
de teixir una estratègia de comercialització
conjunta.

COMPARTIR RECURSOS
També xerram d’intercooperació quan una
entitat comparteix els seus recursos amb
una altra. És el cas del conveni que signaren Ecotxe Som Moviment, la cooperativa
de consumidors i usuaris de cotxe elèctric
compartit i s’Altra Senalla, la botiga de comerç just que permetia a la cooperativa fer
ús de l’espai de la botiga com a punt d’atenció als seus usuaris.

RELACIÓ AMB XARXES I MOVIMENTS
AFINS
Les entitats de l’ESS tenim molt en comú
amb altres moviments com l’ecologisme
i els feminismes. Des de Mercat Social explorem com estrènyer la relació amb els
moviments feminista, ecologista i de transició eco social i una manera de fer-ho és
participar d’espais comuns. La participació
en plataformes socials sorgides arran de la
pandèmia, com La vida al centre o el Fòrum

Aquestes relacions poden ser més o menys
formals i són la llavor dels grups coopera-
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de la societat civil, basades en la necessitat
de construir un model econòmic resilient,
equitatiu i sostenible, estan afavorint les
aliances amb altres sectors socials i la percepció de l’ESS com un agent fonamental
per a la transició eco social.

amb resposta dins el marc de l’ESS.
Una gestoria especialitzada en l’economia
social, un servei de comunicació afí als principis i estratègies de mercat de l’ecosistema,
un servei de manteniment d’equipaments
informàtics… Són exemples de necessitats
que moltes de les entitats de l’ecosistema
tenim contractades i que, en cas que apareguin projectes cooperatius que els donin
resposta, permetrien augmentar la resiliència de l’ecosistema.

A més de participar de les agendes pròpies
d’aquestes plataformes, des de Mercat
Social hem fet un primer intent d’obrir un
debat intern a la conversa amb agents clau
d’altres moviments. Així, a la darrera SET es
va organitzar un fòrum obert per indagar en
quina podria ser la relació de l’ESS amb la
indústria turística, un sector clau de l’economia illenca.

CONCLUSIONS
Sembla que sí que és possible fer una lectura de l’evolució de l’associació Mercat Social
de les Illes Balears en clau d’intercooperació. Mercat Social forma part d’un ecosistema d’entitats que s’articulen entorn de
principis i pràctiques concretes i que experimenta de manera constant amb la col·laboració amb altres entitats i col·lectius.
En la mesura que s’intensifiquen les relacions apareixen més oportunitats de donar resposta a les necessitats compartides
de manera comuna i simbiòtica. Aquesta
dinàmica contribuirà a fer l’ecosistema més
resilient i capaç d’incidir positivament en el
conjunt de la societat i territori de les Illes
Balears.

PROPERES PASSES
El marc del Pacte per al foment de l'economia social i solidària i el desenvolupament
local ha suposat un canvi d’escala per l’associació. Des del 2021 s’ha pogut desplegar
el projecte ESS Local que treballa per la difusió de l’economia social, solidària i local
amb tres línies d’acció principal (la sensibilització, la formació i l’assessorament) i ho
fa aprofitant i potenciant els recursos de
l’ecosistema. Lluny de trepitjar el que ja
aporten altres entitats, Mercat Social pren
el rol d’interconnectar, donar major visibilitat i fomentar les sinergies.
La mirada sistèmica ajuda a detectar les potencialitats, però també aquells espais buits
que poden contribuir a reforçar el conjunt.
Des d’aquesta observació s’han detectat algunes activitats concretes que responen a
necessitats de moltes de les entitats i que,
en aquests moments, encara no compten
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II. EXPERIÈNCIES I
PERSPECTIVES
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2.1 L'ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDÀRIA I LA
MANCA DE POLÍTIQUES
PÚBLIQUES
Miquel Rosselló

Fundacions Darder Mascaró

Per parlar de l’economia social i solidària
a la nostra Illa, m’ha semblat oportú començar amb aquest petit resumen del capítol que, sobre aquest sector de l’economia
de les Illes, fa la Memòria del CES del 2020:

anys d’antiguitat són el 38%, 6 punts percentuals per sobre del d’Espanya. Es dinamitza el cooperativisme, s’han constituït 22
cooperatives amb 109 socis i les del treball
associat són les més nombroses, seguides
de les agràries i de les d’habitatge, amb
una quota important a Eivissa. El 2020, les
cooperatives i les societats laborals ocupen
2.224 persones (0,5% de la població ocupada). Destaca l’agricultura ecològica amb
1.020 operadors.»

«La crisi generada per la Covid19 posa de
manifest la responsabilitat social de les empreses i el caràcter resilient de l’economia
social al costat de les persones. El pes de
l’economia social a les Balears respecte al
total de l’economia continua en el 2%, si bé
satisfà necessitats socials bàsiques.

És obvi que l’ESS a casa nostra representa
encara una proporció molt petita de l’economia, però també és cert que resisteix millor els embats de les crisis. El 2020 creix el
cooperativisme, com demostren les dades
de la memòria del CES, que s’incrementen
el 2021.

Les Balears estan a la cua d’Espanya en
nombre de treballadors en cooperatives i
societats laborals. El sector serveis és el que
té més persones ocupades, com en el total
de l’economia de l’arxipèlag. Els treballadors a l’economia social són un col·lectiu de
mitjana edat, un 44% tenen entre 40 i 54
anys enfront del 42% del total de l’economia.

Entre les fortaleses d’aquest sector a més
podem sumar-hi una presència molt transversal dins el teixit econòmic amb iniciatives molt interessants i alguns casos molt
potents que es van consolidant. Així mateix
existeixen tres xarxes prou representatives,

Quant a la permanència a l’empresa, el percentatge de treballadores de més de cinc
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la Federació de Cooperatives que agrupa
fonamentalment les cooperatives de treball
associat i les agràries, APAEMA de productors d’agricultura ecològica i la xarxa d’economia solidària, REAS. I també cal tenir
present l’associació Mercat Social formada
per aquestes tres xarxes esmentades, a més
d’iniciatives de comerç just, banca ètica i
iniciatives d’energia, mobilitat, serveis i altres.

cloure que l’ESS existent ara neix sense cap
fil conductor d’una memòria històrica, que
li ha estat arravatada i que dificulta i molt la
creació d’aquesta consciència de comunitat
del cos majoritari de l’ESS.
El moviment cooperativista i l’economia solidària necessita bons gerents i persones
qualificades per desenvolupar exitosament
les seves activitats econòmiques, però també de quadres capaços d’alimentar la consciència de pertinença a un moviment que
pretén la construcció d’una altra economia,
no basada en els beneficis i sí en les persones. En conseqüència, en aquest llistat de
debilitats cal anotar les greus mancances en
formació.

Si parlem de les debilitats, a part dels aspectes purament quantitatius que ja hem
comentat, podem destacar la quasi nul·la
presència dins el sector turístic, que si considerem el pes que aquest té a l’economia
de l’arxipèlag, no és una dada banal.
L’existència d’un nombre determinat de
cooperatives o altres iniciatives d’economia
solidària no vol dir que totes les treballadores i/o col·laboradors d’aquestes tinguin
consciència de pertinença a un col·lectiu
que com a manco no forma part de l’economia capitalista i que en el millor dels casos
treballa per construir models alternatius a
aquesta.

I també aquesta manca de sentiment de
pertinença a un projecte comú dificulta la
intercooperació. Si una cooperativa no està
impregnada d’aquest sentiment difícilment,
a l'hora d’adquirir productes o serveis o de
relacionar-se amb altres empreses, prioritzarà els interessos únicament comercials o
econòmics al fet de reconèixer que la inter-cooperació reforça el sector i per tant
cal actuar en conseqüència.

L’existència d’un moviment cooperativista
gens menyspreable a Mallorca, a les primeres dècades del segle passat, molt vinculat
al moviment obrer i al sindicalisme va quedar truncat pel cop d’estat feixista de 1936 i
esborrat del mapa a la llarga nit franquista.
Si a això hi afegim que les primeres dècades
de la democràcia no va sorgir un nou moviment cooperativista vinculat a les lluites
populars com si va passar a altres indrets
com Catalunya o el País Basc, hem de con-

Però sense cap mena de dubte la debilitat
més gran és la feblesa de polítiques públiques de suport a l’ESS. La primera llei de
cooperativisme a les Illes data del primer
govern de pacte de progrés entorn del 2002,
modificada la passada legislatura amb la incorporació de microcooperatives. El Govern
a través de la Conselleria de Treball ha mantingut línies específiques de subvenció per
promoure el cooperativisme i l’economia
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social, encara que molt precàries. Existeix
una Direcció General que comparteix les
competències de l’ESS segon les legislatures amb Responsabilitat Social Corporativa, emprenedoria i fins i tot autònoms. Es
va aprovar un pla director d’economia social que no s’aplica i es constituí el Consell
de l’Economia social que està paralitzat i
pràcticament no ha funcionat quasi mai. En
aquesta legislatura la Direcció General ha
canviat de titular tres vegades.

ajudes molt minses de l’Administració ha
centrat la seva activitat en l’organització de
la Fira anual de Mercat Social de la qual ja
se n’han celebrat set. Amb aquest suport
del Consell de Mallorca i l'acondicionament
d’un local a Son Sardina cedit per un particular, Mercat Social ha pogut començar un
programa de foment de l’ESS més ambiciós,
basat en tres eixos de treball:
1. Suport a les iniciatives i empreses de
l’ESS i a les seves xarxes. S’ha començat un
projecte, per a mitjà termini, constituir una
incubadora d’iniciatives emergents, que per
ara se centra a cedir espais i suport logístic a
aquestes iniciatives emergents i fer tasques
d’acompanyament, facilitant la inter-cooperació, promovent la compra pública responsable. Així com intentant la reconversió
d’empreses en crisi i el seu reflotament amb
formes cooperatives.

L’Ajuntament de Palma no contempla de
forma diferenciada el suport a l’emprenedoria de l’ESS. Mai ha tingut polítiques cap
a aquesta.
L’excepció és el Consell de Mallorca que a
partir d’aquesta legislatura ha apostat, a
través de la Conselleria de Promoció econòmica i cooperació local, per desenvolupar
polítiques serioses de suport a l’ESS i l’economia local. El 10 de juliol del 2020 va aprovar per unanimitat, un pacte pel foment de
l’economia social i solidària i el desenvolupament local a Mallorca, signat per tots
els grups polítics i l’associació Mercat Social. Es va constituir una comissió de seguiment del pacte formada per representants
del Consell i de Mercat Social. El 8 d’abril
del 2021 el Ple del Consell va concedir una
subvenció nominativa a favor de Mercat
Social de 30.000 euros per dur a terme les
actuacions previstes al Pacte. Aquest any el
Ple del Consell ha aprovat una partida de
50.000 euros per continuar i consolidar les
tasques començades el 2020.

2. Desenvolupar tasques de sensibilització
i visibilització del sector per millorar el coneixement per part de la societat en general utilitzant les administracions locals com
aliats imprescindibles.
Part important d’aquest eix és establir complicitats amb els Ajuntaments, perquè es
converteixin amb impulsors de polítiques
públiques a favor de l’economia local i solidària. La participació en fires locals és una
manera d’entrar en contacte amb el teixit
del municipi i establir relacions. Així mateix
des de Mercat Social ens obrim a col·laborar
amb els Ajuntaments en el que necessitin.
Una primera experiència ha sigut l’elaboració d’un directori d’iniciatives d’ESS i locals

Mercat Social va néixer el 2014 i amb unes
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de la Mancomunitat del Pla, que continuarà
pròximament amb el Raiguer.

bot qualitatiu i quantitatiu. Òbviament implementar i ampliar els eixos que està desenvolupant Mercat Social en col·laboració
amb el Consell de Mallorca. Es necessita
la complicitat de molts d’Ajuntaments mallorquins que encara no són conscients de
la importància de promoure aquest sector.

3. Implementar un programa de formació
destinat a funcionaris dels Ajuntaments, especialment AODLs, personal de gestories i
assessories i membres de les distintes iniciatives d’ESS.

Cal continuar i incrementar seriosament les
campanyes de sensibilització i visualització
del sector i impulsar la formació. Manquen
persones qualificades tant entre els funcionaris públics i entre les persones que impulsen o poden impulsar a un futur iniciatives
cooperatives i d’economia solidària.

Aquest petit balanç deixa palès, per si quedava qualque dubte, que les polítiques públiques de suport a l’ESS són absolutament
imprescindibles per enfortir aquest sector,
que a les nostres Illes parteix de quotes
molt més minses que a altres territoris de
l’Estat.

En aquest sentit, és del tot inacceptable que
ni la UIB ni l’ensenyança mitjana contempli
dins els seus programaris l’ESS com una altra forma d’entendre l’economia. Aquesta
seria un dels eixos que plantejava abans i
que té una importància crucial.

Si realment volem abordar les dures conseqüències que ens ha portat la pandèmia
i respondre a reptes tan importants com el
canvi climàtic, la pobresa o l’habitatge, per
posar solament alguns exemples, és absolutament imprescindible fer els canvis necessaris al nostre model productiu i afrontar
seriosament una necessària diversificació
del nostre model. I dins aquest repte estratègic juga un paper important la potenciació de l’ESS i el desenvolupament local.

Les Administracions necessiten funcionaris
que quan els ciutadans els consultin com
poder posar en marxa una iniciativa empresarial, a més informar-los sobre les Societats Anònimes o Limitades, o puguin fer-ho
sobre el cooperativisme.

Cal prendre consciència des dels agents de
l’ESS, però també des de l’Administració i
d’altres agents de la societat civil, que ha
arribat el moment que el sector de l’economia local i l’ESS han de fer un bot qualitatiu
per participar en els canvis necessaris cap a
una economia que posi les persones al centre i que afronti de cara els reptes del futur.

I les iniciatives de l’ESS necessiten persones amb capacitat de gestió i econòmica
suficient per dirigir i dur a bon port les seves empreses, però també necessiten formació ideològica, consciència que formen
part d’una comunitat que té un altre model
d’economia, que no se centra a aconseguir
beneficis solament, sinó en satisfer les necessitats de les persones i de la seva comu-

Apuntaria una sèrie d’eixos per fer aquest
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nitat.

També es necessiten vertaderes incubadores per acompanyar els inicis de moltes
iniciatives que per elles soles no poden. Un
exemple excel·lent són els Ateneus cooperatius que promociona la Generalitat de Catalunya.

Per això també fa falta recuperar la memòria
històrica del patrimoni del nostre cooperativisme d’abans del franquisme.
Cal incrementar la intercooperació i el treball en xarxa. Constituir comunitats vinculades al territori. Crear nuclis locals i/o
comarcals que aglutinin a la major part del
sector i treballin en conjunt.

I per últim començar a construir pols que
unifiquin distintes cooperatives i altres entitats per reforçar-se conjuntament i donar
suport a altres iniciatives que puguin anar
sortint. Un bon exemple és la Cooperativa
Corda i Poal.

Seria molt interessant, en col·laboració
amb els Ajuntaments o altres administracions posar en marxa experiències de gestió
comunitària d’edificis de patrimoni públic.
Fàbriques abandonades, estacions de tren
en desús, edificis públics que s’estan degradant. A molts municipis, començant per
Palma, amb les galeries de la Plaça Major
o l’Escorxador, trobaríem casos que a més
moltes vegades les mateixes administracions no tenen condicions de posar en marxa directament, i que la iniciativa col·lectiva
podria ser un bon al·licient per posar-les en
marxa.

Em permet acabar aquesta breu reflexió felicitant el Consell de Mallorca, que a través
de la seva Conselleria de Promoció Econòmica i Cooperació Local, ha sabut ser interlocutor amb les entitats de l’ESS i impulsar
polítiques públiques serioses.
I també faig una crida a l’Ajuntament de Palma i al Govern de les Illes, perquè es posin
les piles i abordin l’ESS com un sector que
els necessita i que pot ser molt important
en el futur de la nostra societat.

El conseller de cooperació local i el president del Mercat Social (Mercat Social)
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2.2 EL NOU MOMENT DEL
MOVIMENT COOPERATIU
Catalina Isabel De La Fuente
Orientadora de la UCTAIB

Els dos darrers anys han estat significatius
per al cooperativisme, de la mateixa manera que ho han estat per al nostre model
de vida. El difícil moment econòmic, provocat en bona part per la crisi sanitària, però
també per l’esgotament de l’actual model
econòmic han fet possible que el cooperativisme s’erigeixi en una alternativa.

tària ha fet que una empresa d’economia
social, com la cooperativa, fos la solució per
aquelles persones que perderen el seu lloc
de treball i decidissin unir esforços constituint una empresa socialment responsable
que els permetés seguir treballant conciliant vida personal i vida laboral.
Les microcooperatives són cooperatives
més petites, de 2 a 10 persones sòcies, i un
dels seus avantatges és que es simplifiquen
les exigències i els tràmits en la fase de
creació, el que suposa que es pot constituir
una empresa d’economia social en quinze
dies. Tot i això, pensam que no és aquesta
la raó principal de l’augment de cooperatives, sinó el fet que dues persones puguin
crear una empresa d’economia social, en un
moment en què els projectes locals i petits
són les principals iniciatives emprenedores.

En l’actual context de crisi local i global, ple
d’amenaces i riscos, el cooperativisme pot
aprofitar aquesta situació per consolidar-se
com un model d’empresa eficaç i sostenible. Més enllà de la percepció de l’empresa
cooperativa com una empresa capaç de sobreviure en situacions de crisi, o de ser una
alternativa al tancament d’empreses mercantils, l’empresa cooperativa ha de poder
consolidar-se com a alternativa competitiva
en tots els sectors econòmics, de manera
que contribueixi a solidificar les bases d’un
model econòmic real, productiu, igualitari i
basat en les persones.

Formar part i treballar en una cooperativa
és una opció cada vegada més escollida per
les persones joves i per les que es troben
sense feina a una edat on difícilment seran
contractades per altres empreses. La crisi
de la COVID ha fet que moltes persones es
qüestionessin els valors i principis que regeixen la seva vida i han trobat en el coope-

El cooperativisme a les Illes Balears ha experimentat un ressorgiment des del 2019,
a causa de dos fets significatius: el gener de
l’any 2019 es va aprovar la Llei de Microcooperatives de les Illes Balears; i la crisi sani-
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rativisme una fórmula que els permet viure
d’acord amb la seva manera de pensar i actuar en conseqüència: treball decent, conciliació, desenvolupament sostenible, gestió
pròpia del temps i responsabilitat social.

Tot i les dades positives dels darrers anys,
les Balears ocupen les darreres posicions
respecte de la resta de l’estat pel que fa al
nombre de cooperatives. Encara ens trobam enfora d’assolir l’objectiu d’arribar al
5% del PIB en 5 anys que es va marcar el
Pla Director de l’Economia Social de les Illes
Balears 2018-2022.

A la creació de noves cooperatives i microcooperatives s’hi uneix el repte de la transformació d’empreses mercantils en cooperatives. Un dels eixos principals del Pla de
Gestió de la UCTAIB (Unió de Cooperatives
de Treball Associat de les Illes Balears) és la
detecció precoç de potencials projectes de
continuïtat empresarial, sigui per crisi de
l’empresa o per jubilació de la propietat. La
continuïtat dels negocis mitjançant la fórmula cooperativa és una molt bona alternativa, no només per als treballadors i treballadores, sinó també per a les persones
empresàries i per al conjunt de la societat,
ja que permet el manteniment dels llocs de
treball i garanteix la continuïtat de l’activitat
econòmica i del teixit productiu, comercial
i veïnal.

El pes de l’economia social representa devers un 2% de les empreses existents, dada
que no ens permet felicitar-nos, però si
analitzam com funcionen les cooperatives,
observam que el percentatge de persones
treballadores amb contracte indefinit és del
75%, enfront del 70% del total de l’economia. El nombre d’ocupats per cooperativa,
gairebé 12, està per sobre del nombre de
treballadors pel total d’empreses de l’economia, 5. El percentatge de dones a les cooperatives és superior a altres models empresarials, i en les de treball, fins i tot està
tres punts per sobre. (3)
Segons l’estudi de COCETA (Confederación
Española de Cooperatives de Treball Associat) de cooperatives de nova creació a l’estat espanyol, Balears és la comunitat autònoma on més ha crescut percentualment el
cooperativisme: Nacieron más cooperativas
en Baleares en 2020, pese a la pandemia.
Y es muy previsible que se supere el número total de nuevas cooperativas en España
respecto al de 2019. En lo que se refiere a
nuevas cooperativas de trabajo, vuelve a
destacar Baleares, donde se constituyeron
un 400% más en plena pandemia. (4)

Des de l’aprovació de la Llei de Microcooperatives se n’han creat a les Illes Balears 32
microcooperatives, xifra que contrasta amb
el nombre de cooperatives creades els anys
anteriors: 6 l’any 2016, 9 l’any 2017 i 6 l’any
2018. (1)
Actualment (gener 2022) hi ha 308 cooperatives inscrites, de les quals 198 (65%) són
cooperatives de treball associat i d´elles 32
(17% del total de les cooperatives de treball
i 11% del total de cooperatives) són microcooperatives. (2)

Anant més enllà fem nostres les conclu-
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sions de l’estudi La dona a les cooperatives
de treball de les Illes Balears, publicat per
la UCTAIB (Unió de Cooperatives de Treball
Associat de les Illes Balears): El lloc de feina
no es contempla només com una ocupació,
sinó com un treball en el sentit més ampli de
la paraula. És font d’ingressos econòmics,
però també té una funció social, pot ser
solidari, mobilitzador, participatiu... Aquesta característica s’accentua en el cas de les
persones sòcies que, des d’una perspectiva
integral, consideren que la cooperativa satisfà les seves necessitats econòmiques, socials i culturals

col·lectiva, l’autogestió i l’ajuda mútua, assumint la participació en el mercat. (6)
El moviment cooperatiu ha de transcendir l’ordre econòmic per situar-se en l’ordre cívic, ja que fomenta un nou concepte
de ciutadania en clau econòmica que permet eixamplar les formes de sociabilitat i
d’emancipació. (7)
En aquest context, el paper de l’Administració ha de ser el de facilitar processos amb
garanties i espais de codecisió, més que no
pas el de proveir serveis directament, sense
que això vulgui dir en absolut derivar la seva
responsabilitat cap a l’empresa privada. Les
cooperatives, que col·loquen al centre les
persones i no els dividends, són la prolongació natural del sector públic. És la idea de
concertació pública-social, en contraposició
a pública-privat.

L’autonomia de la cooperativa i la de les
pròpies persones treballadores és un valor
molt important per al cooperativisme perquè permet adoptar mesures de conciliació
més fàcilment. Les dones són un potencial
humà i professional per a les cooperatives.
El treball en equip és un valor aportat per les
dones principalment, les dones són capaces
de contribuir molt positivament a l’àmbit
cooperatiu, ja que les seves qualitats i capacitació els permeten desenvolupar la seva
feina de manera competent. (5)

Ara que els polítics de quasi totes les ideologies han fet seva la frase la persona en el
centre, cal fer-los veure que el cooperativisme ho ha fet així des dels seus orígens
quan els Pioners de Rochdale crearen les
primeres cooperatives l’any 1844, i que és,
efectivament, el motor del canvi de model
econòmic.

El cooperativisme és un moviment econòmic, social i educatiu resultat de la reflexió
crítica sobre el problema causat per l’actual sistema de distribució capitalista i de
la construcció d’alternatives que superin
el productivisme, la competitivitat, l’individualisme i el consumisme. Ara és el moment de sumar per construir un nou model
econòmic superant els models de lliure
empresa i empresa estatal per crear un model alternatiu on els pilars són la propietat

El cooperativisme no sap com serà el futur,
però sap el futur que vol: pau positiva, defensa del planeta, igualtat, treball decent i
desenvolupament sostenible. (8)
- Font: Observatori del treball, de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
de les Illes Balears- Indicadors de l’econo-
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mia social.
- Font: Registre de cooperatives, societats
laborals i empreses d’inserció de les Illes
Balears
- Font: Directori d’empreses (DIRCE), Ibestat;
Direcció General de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Social i Circular).
- Font: Anuario COCETA 2020.
- Estudi: Les dones a les cooperatives de
treball associat de les Illes Balears, segona
edició revisada – UCTAIB 2019
- Article Quin cooperativisme volem? Fèlix
Pardo Vallejo, núm. 460 de la revista Cooperació Catalana).
- Article Quin cooperativisme volem? Fèlix
Pardo Vallejo, núm. 460 de la revista Cooperació Catalana).
- Principios cooperativos en acción frente
a los desafíos de la Agenda Global. Ariel
Guarco. Intercoop Editora 2020
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2.3 FIARE BANCA ÈTICA.
UN ANY D'INCERTESES I
OPORTUNITATS
Enrique Raya Sitjar

Coordinador del Grup d'Iniciativa Territorial de les Illes Baleares de
Fiare Banca Ètica

Acabat el segon any de pandèmia, resulta
difícil poder exposar certeses de com serà
el futur imminent, de la mateixa manera
que és complicat definir línies d’actuació
per intentar donar una sortida a les crisis
que ens afecten en l’actualitat. El que sí es
pot és fer memòria del que s’ha fet i valorar-ho: en paraules que no són meves, podem dir que s‘ha gestionat la incertesa i, en
el cas de Fiare Banca Ètica, s’ha de dir que
s’ha fet de forma exitosa.

segueixen tenint com a primer objectiu
maximitzar els beneficis en el menor temps
possible: això només s’aconsegueix als mercats especulatius mundials.
Però l’activitat de Fiare Banca Etica s’ha
d’explicar no només amb resultats operatius, sinó també amb la seva incidència
cultural i política. El marc en el qual actua
preferentment és el de l’Economia Social i
Solidària, que també s’ha vist desafiada per
la situació pandèmica i que també està responent de forma positiva. És per això que
els vincles amb les diferents xarxes d’economia alternativa s’han mantingut i reforçat,
per exemple amb la participació a CEPES
(Confederació Empresarial Espanyola de
l’Economia Social), l’entitat de referència
del cooperativisme).

Els resultats de l’any 2021, pendents d’aprovar a l’assemblea general que es farà el mes
de maig, mostren la consolidació del creixement iniciat a exercicis anteriors: ha crescut
molt la recollida d’estalvi i també el finançament concedit (més del 20%), una tendència que contrasta frontalment amb la resta
d’entitats del sistema bancari convencional. Ens trobam aquí amb una paradoxa: al
nostre entorn ha augmentat l’estalvi en els
darrers dos anys, però això no s’ha traduït
en una major liquiditat per a les empreses
i organitzacions de l’economia real que en
necessiten. Com s’explica aquesta aparent
contradicció? Les finances internacionals

En l’àmbit europeu s’ha treballat per a que
la normativa europea reconegui la realitat
diferencial de la banca ètica. El resultat ha
estat el Reglament que defineix la “banca
sostenible”, amb criteris que no permeten
assimilar-los als estàndards de funcionament de la banca ètica i que poden perme44

tre a algunes entitats, en un clar exemple
de rentat de cara, acompanyar l’adjectiu
“sostenible” a la seva activitat financera,
amb indiferència del seu impacte global en
els àmbits mediambiental i social. És per
això que cal tenir present que una entitat
de banca ètica té un model de governança
basat en la participació democràtica i transparent, una orientació cap a l’impacte positiu des del punt de vista social i ambiental
i una vocació de transformació del model
econòmic, finançant projectes de l’economia real, en què els beneficis es valoren pel
seu impacte col·lectiu i no per l’acumulació
monetària en poques mans.

energètiques i vehicles. També funcionarà
una nova app, que facilitarà la interacció
amb el banc. Fiare Banca Ètica assumeix un
fort compromís amb el desenvolupament
i implantació de les energies renovables i
ho fa a partir dels criteris de les diferents
cooperatives que treballen en aquest sector, per exemple Som Energia: participació
col·lectiva i democràtica amb projectes que
tinguin el mínim impacte ambiental.
Un altre àmbit en el qual es vol tenir una especial incidència és el de les entitats que tenen cura de les persones amb discapacitat.
Una de les accions que es faran en aquest
sentit és l’obertura de diferents campanyes de micromecenatge al canal de Fiare
Banca Ètica a Goteo de projectes d’entitats
d’aquest sector.

Aquest 2022 serà un any amb importants
novetats per a Fiare Banca Ètica. S’obriran
els préstecs a particulars orientats a camps
específics: autoconsum, individual i col·lectiu i lligat a les cooperatives de generació i
distribució d’energia renovable, reformes

I també es podrà donar resposta a aquelles
entitats de l’Economia Social i Solidària que

Fiare
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optin a projectes dels fons Next Generation
de la Unió Europea. Aquest és un repte per
a totes les organitzacions de l’ESS, que té
riscos però també oportunitats de consolidar i eixamplar l’abast de l’economia transformadora, que és necessària per fer front
als desafiaments de la crisi climàtica i a les
situacions d’exclusió social cada vegada
més evidents, fruit d’un model econòmic
que no respecta els límits del planeta i genera desigualtats.
Per fer tot això, a Fiare Banca Ètica comptam amb la figura dels Grups d’Iniciativa
Territorial, persones sòcies voluntàries que
actuam al nostre territori fent difusió de
les finances ètiques, participant en les diferents xarxes i associacions de l’Economia
Social i Solidària i som presents als Mercats
Socials. Perquè entenem que la transformació del model econòmic s’ha de fer des de la
participació de la societat civil organitzada,
de forma democràtica, amb respecte a la
diversitat, amb projectes d’impacte positiu
i tenint present que el millor interès és l’interès col·lectiu.
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2.4 COOP57,
INTERMEDIACIÓ
FINANCERA PER A LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Miquel Àngel Cloquell
Avui us presentam un projecte d’intermediació financera, un projecte que té unes
arrels en el sindicalisme i beu de la raó de
voler transformar la societat, Coop57. A
Mallorca hi ha un grup des de 2019, que
cerca arribar a crear un node territorial.
Però comencem a pams. Què és Coop57,
d’on ve i quina és la seva filosofia i activitat?
Coop57 és una cooperativa de serveis financers i, com a tal, executa activitat financera.
Recull estalvi popular de la ciutadania per
canalitzar-ho cap al finançament de projectes d’economia social i solidària que aportin
un valor afegit al conjunt de la societat. Tot i
dur a terme una activitat financera, l’objectiu de Coop57 no és econòmic sinó social.

va decidir liquidar l’empresa. A això es van
acollir la majoria dels seus 775 treballadors,
però no va ser el cas d’uns 80 que van seguir, durant anys, una lluita judicial i, en últim terme, moral per aconseguir aquelles
indemnitzacions que consideraven justes.
Finalment, en 1995, aquest grup de treballadors va guanyar el judici pel qual feia anys
que lluitaven. Paco Hernández, un dels treballadors, explica en una entrevista que es
van obtenir fins a 100 milions de pessetes,
un 40% es va destinar el que anomenaven,
llavors, una caixa de resistència generadora
de treball autogestionari. Així, aquest grup
d’antics treballadors va crear un fons amb
part de les indemnitzacions que van rebre
pel seu acomiadament per promoure projectes econòmics que perseguissin la creació de llocs de treball de qualitat, especialment aplicant models cooperatius.

L’activitat va començar a Catalunya a partir de la lluita dels treballadors de l’Editorial Bruguera per mantenir els seus llocs
de treball. El 1986, enmig d’una forta crisi
industrial de l’economia espanyola, la coneguda editorial Bruguera es va declarar
inviable i va passar a les mans del Banc de
Crèdit Industrial. Després d’intents fallits
per reflotar l’empresa, reconvertir-la en
cooperativa o buscar comprador, el banc

El 19 de juny de 1995, amb aquest fons, es
va crear Coop57 sota la fórmula jurídica de
cooperativa de serveis financers. En un inici, el seu desenvolupament va estar molt
vinculat amb el cooperativisme de treball
associat, però progressivament va anar am47

pliant la seva base social a altres tipus d’entitats de l’economia social i solidària. Paral·lelament, també va créixer la seva base
de socis i sòcies col·laboradores.

són les que reben el finançament, alhora
que també poden aportar estalvi. D’aquesta
manera, per rebre finançament s’ha d’haver sigut sòcia de serveis anteriorment, i
només es financen projectes, no persones.

A partir de 2005, Coop57 va posar en pràctica un model de creixement en xarxa arran
de l’interès que havia despertat aquest experiment en altres territoris. Aquell any,
una xarxa d’entitats d’economia social i solidària d’Aragó i Coop57, conjuntament, van
decidir compartir el projecte. La idea va ser
aprofitar el model, l’estructura jurídica i l’estructura tècnica de Coop57, tot aplicant un
model que permeti que cada territori s’autogestioni. Això va donar lloc a la creació de
Coop57 Aragó sobre la base d’un plantejament de desenvolupament en xarxa.

El grup promotor de Mallorca dur caminant
des de 2019 en la conformació d’un grup de
persones que promocioni i difongui aquest
projecte, acumulant sòcies de serveis, algunes d’elles ja amb finançaments concedits, i
anant al darrere de sumar persones, sòcies
col·laboradores, que s’uneixin al projecte
per tal de tenir major estalvi disponible. En
aquests moments formen part orgànicament de Coop57 Catalunya, participen de
la Comissió Social i dels Consells de Secció
aportant la nostra visió i presentant les entitats mallorquines noves que s’uneixen a
Coop57 com a sòcies col·laboradores.

D’acord amb aquests principis, posteriorment es van constituir Coop57 Madrid
(2006), Coop57 Andalusia (2008), Coop57
Galiza (2009) i Coop57 Astúries (2019). Actualment, al País Valencià i a Mallorca hi ha
grups promotors que treballen per consolidar el projecte al territori i així poder crear
els respectius nodes territorials, com els
descrits anteriorment. Des de la Coop57
diuen que “la clau de l’èxit en la constitució
d’una secció territorial és l’existència d’una
xarxa d’economia social i solidària al mateix
territori capaç de gestionar-la”.

Cine Ciutat, Ona Mediterrània i la Cooperativa Coanegra ja abans de 2019 eren sòcies
de Coop57 sense que hi hagués cap grup
promotor, i Ona Mediterrània i Coanegra ja
van poder rebre finançament baix els paraigües de Coop57 Catalunya. En aquests
moments som quatre més: l’Obra Cultural
Balear, entitat de referència en la defensa
del català, APAEMA, associació de productors agroecològics de Mallorca, la cooperativa Corda i Poal, que gestiona el local Sus
Cultura i la microcooperativa Maüa, que
realitza productes a través de la xocolata.
I estam d’enhorabona perquè en el 2021
hem pogut concedir dos crèdits, ambdós de
50.000 €, per a Corda i Poal i Maüa.

Coop57 la formen les sòcies, i diferenciam
entre dos tipus de sòcies: les sòcies col·laboradores i les sòcies de serveis. Les sòcies
col·laboradores, persones físiques o jurídiques, són les que aporten l’estalvi i les sòcies de serveis, totes persones jurídiques,

El grup es pren l’any que deixam enrere
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com molt positiu, s’ha consolidat un grup
de persones al grup promotor, s’han sumat
3 sòcies de serveis i s’han destinat 50.000
euros d’estalvi a dos projectes locals que
han pogut començar amb garanties la seva
activitat. A més, han participat en diferents
actes amb entitats de l’economia social i solidària de Mallorca, com a la Fira del Mercat
Social, i ja han començat a participar activament del Mercat Social per tal d’ajudar
i participar de la xarxa per aconseguir una
ESS mallorquina més forta.
Ara encaren l’any 2022 amb reptes, seguir
sumant entitats i, sobretot, persones físiques a l’entitat. Per poder tenir un node territorial han de ser més persones que aportin estalvi.
Uneix-te a Coop57, els doblers que tens al
banc, els quals no fan res útil, es destinaran
a finançar projectes locals transformadors,
amb perspectiva de gènere, sostenibilitat
ambiental i responsabilitat social.
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2.5 EL COOPERATIVISME
AGRARI. PASSAT,
PRESENT... I FUTUR?
Nofre Fullana Llinàs

Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca

La problemàtica del sector agrari és
coneguda per tots. Les famílies pageses
es troben diàriament sota el jou d’un
mercat globalitzat que condiciona molt el
seu radi d’actuació. Un mercat que només
té en compte allò que té valor monetari
(producció) i deixa de banda per complet
els serveis ambientals que presta fora vila
(reproducció), els quals no estan encara
avui dia reconeguts. Entre preus baixos dels
productes i la inversió de temps i recursos
que requereix mantenir el seu projecte està
conduint a moltes persones a abandonar
l’activitat agrària. No és un fet d’actualitat
sinó que és un fenomen que ve produintse des de fa dècades. Davant d’aquesta
situació de desavantatge, ja en el segle
XIX alguns productors van decidir agruparse per compartir canals de venda i centrar
els seus esforços en la part que se’ls dona
millora, és a dir, la producció d’aliments
i la reproducció de les finques. Aquestes
estructures col·lectives permetien defensar
millor el producte aquí i a fora de l’illa, i ser
més forts davant de les regles capitalistes
que ja imperaven llavors. La cooperativa
agrícola de Sóller (1899), la cooperativa de
Sant Joan (1919) o en Sindicat cooperatiu
de Felanitx (1919), en són exemples, com
també les que vengueren després, en les

diferents onades de cooperativisme que es
donaren al llarg dels anys 60, 70 i 80. A poc
a poc, a Mallorca es va conformar una xarxa
de cooperatives locals que no només eren
una eina comercialitzadora sinó que van
esdevenir autèntics pols de dinamització
dels pobles al servei dels seus socis.
Economia Social i Solidària, en definitiva.
Porgadores de gra, trencadores d’ametles,
farineres, estrucadores de garroves...
Malauradament, l’entrada d’Espanya a
la UE i la implantació del neoliberalisme,
però també la forta petjada del turisme
en el nostre territori que ha afectat de ple
l’activitat agrària, va provocar una desfeta
progressiva del poder que tenien les
cooperatives en el sector i en la societat.
Des del meu punt de vista, es va donar
també una desafecció de molts productors,
una pèrdua de connexió entre aquests i les
estructures de les cooperatives, a mesura
que van anar creixent en estructura. El canvi
generacional no s’ha de descartar com a
causa, ja que els fills o néts dels primers
cooperativistes ja no tenien el compromís
que tenien els seus pares o padrins envers
l’entitat. Són processos àmpliament
estudiats, que no només passen aquí sinó
que també es donen a les cooperatives
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agràries de Catalunya o Andalusia, per
exemple, i diria que a qualsevol territori.
Així, durant els anys 90 i principis dels
2000, les cooperatives locals han tendit
a reconvertir-se en magatzems agrícoles
de venda d’insums i a l’abandonament
de serveis de transformació dels que
disposaven antigament. La poca presència
de joves i de dones als consells rectors de
les cooperatives durant aquells anys era
símptoma d’un futur compromès. Val a dir
que les cooperatives locals que encara avui
perduren són talment supervivents i fan el
que poden.

apleguen finques ecològiques. Fins i tot,
s’han conformat cooperatives integrals,
de productors i consumidors, com la
cooperativa Coanegra. Tot i que són figues
d’un altre paner, convé no oblidar que
l’empenta també ve per part dels mateixos
consumidors, que també decideix emprar
la forma cooperativista per organitzar-se
(vegi’s el supermercat Terra Nostra a Ciutat).
Avui dia, les cooperatives continuen sent
peça clau en la comercialització de la
producció primària, tant convencional com
ecològica. Segons dades de la Diagnosi de
la producció ecològica de les Illes Balears
publicada a finals de 2021 per la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, les
cooperatives són responsables de moure
el 38% del volum total de producte primari
sense transformar, sense comptar l’horta,
a Mallorca. En aquest darrer cas, un 40%
de l’horta ecològica que es comercialitza
és a través de cooperatives. Els productes
ramaders, la xifra se situa en un 35%.
Per tant, estam davant d’estructures de
comercialització de present, que cal fer
valer i fomentar de cara a futur.

Amb l’esperança de recuperar el pes
que tenien en el passat i per fer front
a les inclemències que queien damunt
dels pagesos, es van donar processos
d’agrupació i concentració d’oferta.
Aspiracions, en definitiva, de competir
en igualtat de condicions dins del mercat
global agrupant-se en estructures més
grosses (cooperatives de segon grau, unions
de cooperatives de diferents regions de
l’estat, etc.). Per ventura s’ha assolit així una
millor productivitat i eficiència, però s’ha
ampliat encara més la distància amb el soci,
el que provoca, a parer meu, una pèrdua
d’horitzontalitat i que aquest percebi la
cooperativa com un comprador més del seu
producte, com una empresa aliena a ell.

No crec que sigui la persona més indicada
per escriure aquest article. La veu de
les mateixes cooperatives, i sobretot la
de Cooperatives Agroalimentàries Illes
Balears, és més legítima dins del sector
agrari. Emperò sí que puc parlar des de
la meva experiència personal: primer, la
nostra explotació agrària ha estat sòcia
d’una cooperativa regional, des de la
seva creació, i a la que encara hi venem
producte. Segona, pel contacte que he
tingut amb les cooperatives de productors
ecològics d’ençà que form part de l’equip
tècnic d’APAEMA, i participar, quan així
se’m sol·licita, com assessor en el seu
consell rector. Finalment, perquè som

En els darrers anys, la figura de la cooperativa
agrària s’està reinventant. Així com fins
ben entrat el segle XXI les cooperatives
eren sinònim de localitat, sobretot d’ençà
de la crisi socioeconòmica de 2008, estan
naixent noves entitats cooperativistes de
petita escala que agrupen joves productors
o productores al voltant d’un objectiu o
producte concret. És el cas de Sa Salvatgina,
Pagesos Ecològics de Mallorca o Bessoner,
recentment, totes cooperatives que
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ferm defensor dels projectes col·lectius
i sempre que puc m’agrada conèixer en
persona experiències d’èxit que s’estan
donant a altres territoris, com Actyva, La
Kosturica o L’Ortiga, entre altres. És curiós
que en moltes d’aquestes experiències
cooperativistes es donen problemàtiques
semblants, processos de desgast i tics que
acaben debilitant internament el grup que
lidera i l’entitat. Les relacions personals i els
rols assumits solen estar en el centre de tot
això. És com si es caigués repetidament en
els mateixos paranys en els quals ha caigut
una vegada i una altra el cooperativisme al
llarg de la història recent. Treballar des de i
per la comunitat no és fàcil, no ho deu haver
estat mai. De fet, ¿com no hem de pecar
del mateix quan no hi ha una memòria
col·lectiva dels aprenentatges assolits per
part de les experiències passades? No hi ha
cap guia sobre què ha funcionat i que no, què
els ha ajudat a tirar endavant i que és el que
els ha aturat. No s’ensenya a les escoles, ni
a les formacions professionals i molt manco
a la universitat. Són escassíssims els llibres
que parlen sobre la història interna de les
cooperatives i, en canvi, són centenars, per
no dir milers, els que expliquen casos d’èxit
d’emprenedors individuals o empreses.

tant socis com equip de treballadors i
junta directiva, en el centre. Recuperar, en
definitiva, aquelles tasques de reproducció
que s’han anat perdent dins de les entitats
a costa de la producció. Actualment, des
d’APAEMA estam duent una experiència
pilot iniciada durant el confinament de
2020 a través de la qual hem incorporat
la facilitació de grups en la secció d’horta
de la cooperativa Pagesos Ecològics de
Mallorca. L’experiència, finançada en part
per l’ajuda de projectes pilot del FOGAIBA,
encara és incipient i no en podem treure
conclusions, però pretén justament provar
de quina manera la facilitació pot ajudar a
no repetir processos que han desestabilitzat
cooperatives senceres en el passat. Esperam
que prest puguem exposar-vos els resultats
i els aprenentatges en l’ús d’aquestes eines
dins la nostra realitat.
Ja sigui per adaptar-nos al Canvi Global que
s’està duent a terme, en el qual les matèries
primeres seran cada vegada més escasses
per un previsible increment de preus, o
bé per caminar cap a la transició ecològica
i el canvi de model econòmic tant en
boca de tots, és imprescindible recuperar
aquell entramat de cooperatives petites
escampades arreu del territori mallorquí
que produïen aliments quotidians i donaven
serveis des de l’horitzontalitat. La resiliència
rau en la petita escala interconnectada,
com deia ja E. F. Schumacher (1973). Per
fer-ho, hem de conèixer i reconèixer les
experiències cooperativistes passades,
acostar-nos a les estructures que encara
avui perduren i remar fort entre tots perquè
les cooperatives tornin a ser entitats
dinamitzadores de l’economia i la societat
dels pobles, fent bandera de l’Economia
Social i Solidària.

Dins d’aquest context, la facilitació de grups
s’ha erigit en una eina imprescindible, des
del meu parer, per afrontar d’una vegada
per totes la reorientació de cooperatives
existents i la construcció de noves iniciatives
col·lectives de qualsevol caire, inclòs
l’agrari. La facilitació és una caixa d’eines per
millorar el funcionament i el benestar de les
persones que conformen un grup. És una
mediació que cerca crear relacions sanes
i abordar els conflictes de forma diferent.
Posa les cures i el reconeixement de totes
les parts que formen part de la cooperativa,
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2.6 XIN-XIRINEU EN LA
SEVA MILLOR VERSIÓ:
COOPERATIVA
UNA EXPERIÈNCIA DE TRANSFORMACIÓ
D'EMPRESES EN PLENA PANDÈMIA
Antònia Maria Perelló, Maria Magdalena Roselló i
Joana Maria Monjo
Scies treballadores de Xin-Xirineu, Societat Microcooperitiva

Xin-Xirineu, com a centre educatiu ubicat
a Santa Margalida, va néixer el 2014 de la
mà de dues germanes implicades en el món
educatiu i sobretot en l’etapa 0-3 anys: na
Joana Maria Monjo formada en psicologia
i na Margalida Monjo formada en filosofia i
educació infantil. Des del seu naixement ha
anat creixent i evolucionant, el que ha dut
a passar per diferents etapes. Fa uns anys,
un canvi va fer que quedés sols en mans de
na Joana Maria. Al llarg d’aquesta evolució
diferents professionals han conegut i
format part de la família Xin-Xirineu i ens
adonàvem que la forma de funcionar era
la d’un equip en el qual totes participàvem
en la presa de decisions, partint des d’una
transparència, una implicació personal i una
corresponsabilitat. Per això, en plena crisi
de pandèmia, el 2020, decidírem associarnos i formar equip: a més de na Joana
Maria, tenim na Maria Magdalena Rosselló

i n’Antònia Maria Perelló, formades en el
món educatiu. Per nosaltres, l’important
són les persones i el treball que podem
aportar cada una i per això, l’octubre
de 2020 iniciàrem una etapa en la qual
qualsevol treballadora tendrà la possibilitat
de decidir si integrar-se com a sòcia sense
una gran despesa i formar així un bon equip
amb major estabilitat. El que tenim clar és
que juntes som molt millors: unint esforços
podem oferir serveis de major qualitat,
podem perfeccionar la nostra tasca dins
el món de l’educació i a més donar major
visibilitat a l’etapa 0-3 i reivindicar-ne la
importància.
Per tant, en plena crisi pandèmica ens vàrem
transformar en el que més ens vàrem sentir
representades: en microcooperativa. Les
circumstàncies varen voler que aquest canvi
no vengués sol, sinó que alhora agafàrem
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la gestió d’un altre centre, una escoleta de
Can Picafort. Així, actualment gestionam
dos centres: Xin-Xirineu Santa Margalida i
Xin-Xirineu Can Picafort.

integral dels infants en els seus primers anys
de vida, dirigint-se a aspectes biològics,
motrius, cognitius, afectius i socials. Per tot
això, és de gran importància la llibertat i el
respecte en tant al moviment, a la iniciativa
pròpia de l’infant i al seu ritme. A més,
també es pretén estimular la creativitat i la
imaginació de l’infant com a font de grans
aprenentatges.

Els centres Xin-Xirineu ofereixen serveis
educatius que alhora faciliten la conciliació
de la vida familiar, laboral i personal.
Un d’aquests és el Servei Educatiu per a
infants de 0 a 3 anys. A més d'assegurar
el benestar dels infants i la satisfacció
de les seves necessitats durant el temps
d'estada en el centre, es pretén donar
una estimulació del seu desenvolupament
basada en el respecte de la individualitat i
el ritme propi, i la concepció de globalitat
del desenvolupament. Xin-Xirineu es
caracteritza per la flexibilitat i tothom hi és
benvingut, sense cap discriminació ja sigui
social, cultural, econòmica i/o ideològica.

En tot això, els adults es presenten com a
figures coparticipants, guies, acompanyants
i observadors. S’han d’encarregar de crear
climes i relacions afectives, a més de
disposar espais de per si estimuladors i
provocadors de curiositats.
De tota manera, tenim clar que tot això es
pot dur endavant exitosament si hi ha una
estreta relació amb la família, convidantlos a participar i col·laborar, i tenir com a
resultat una experiència més rica i coherent.

Xin-Xirineu Santa Margalida és un
centre educatiu petit i familiar en procés
d’adaptació per tal de formar part dels
centres autoritzats per la Conselleria. XinXirineu Can Picafort és més gran i amb una
major oferta de places i ja té l’autorització
per part de la Conselleria. A més, forma
part de la Xarxa educativa complementària
a la Xarxa d'escoletes públiques. Això
suposa un compromís amb la Conselleria
que garanteix una major qualitat del servei,
i accés per part de les famílies a serveis
públics, alhora que a convocatòries d’ajuts.

A més d’aquest servei, a Xin-Xirineu oferim
també servei d’extraescolars, tallers infantils
i familiars, xerrades, servei de psicologia i
logopèdia, entre d’altres.
En resum, Xin-Xirineu va néixer amb nom
de cançó de falda i amb aquest mateix
nom es va convertir el setembre de 2020
en cooperativa. El nostre punt de partida
és que “les dificultats es poden convertir
en oportunitats”. A partir d’aquí, tenim
clar que hem començat una gran etapa en
la qual volem donar el millor de nosaltres
en el món de l’educació i, principalment
en l’etapa 0-3, lluitant en equip perquè

El nostre projecte educatiu té com a objectiu
principal afavorir el desenvolupament
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aconsegueixi ocupar el lloc que li correspon
en la nostra societat i en el nostre sistema
educatiu.

les sòcies de Xin-Xirineu

55

2.7 CORDA I POAL: LA
PRIMERA COOPERATIVA
DE CONSUM CULTURAL A
LES ILLES BALEARS
Enric Pozo Mas

President Cooperativa de Cosum Cultural Corda i Poa

L’economia social i solidària i el cooperativisme en general segueix creixent a les
nostres Illes en nous àmbits encara no expl
rats com és aquesta cooperativa de Consum
Cultural que és va engegar al llarg del 2021
i que des del passat 29 de juliol inicià la gestió d’un espai anomenat SUSCULTURA, al
carrer Miquel Capllonch 33 de Palma, on
es desenvolupen tot tipus de propostes relacionades amb la cultura, l’art, la llengua,
el cooperativisme, feminisme, Escacs, exposicions, teatre, poesia, presentacions de
llibres, debats... Un ventall d’activitats que
posen en comú els eixos estratègics de les
5 associacions i les 9 persones físiques que
constitueixen la cooperativa Corda i Poal,
i resoldre una de les seves necessitats de
compartir un espai comú per poder desenvolupar les seves finalitats al camp de la cultura, l’esport, els moviments socials i dins
un context d’intercooperació i de recuperació dels productes locals, artesans i de Km
O amb la vinculació amb el cooperativisme i
la Cultura a Mallorca i a les altres Illes.

associatiu que desenvolupen gran quantitats d’activitats segons els seus perfils, així
trobam: (El Tauler, treballa fonamentalment i de forma transversal l’esport, l’educació i la cultura; Atzur, els seus referents
són la cultura, la llengua i el feminisme; el
Club Escacs La Balanguera, amb tota una
línia d’escacs a tots els nivells tan esportiu
com de promoció d’ensenyament per a totes les edats; Olimpia Chess Academia, que
es dedica a formació inicial i continua amb
els escacs com eina pedagògica i terapèutica per a docents i monitors i la microcooperativa Suscultura, gestora de projectes culturals i assessories amb l'economia social
en l’àmbit econòmic, jurídic i especialitzada
en tramitació de subvencions i en creació
de microcooperatives) i nou persones físiques que aporten les seves idees i els seus
projectes per dinamitzar l’espai i que s’ha
convertir, amb molt poc temps, en una proposta inèdita a la Ciutat de Palma.
També es projecta actuacions relacionades
amb la cultura i el consum a altres àmbits
com la gastronomia, el producte local i de

Aquestes associacions conformen un teixit
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proximitat, obrint l’espai a la cultura des
d’una perspectiva ampla, amb activitats
que donin protagonisme a artistes locals,
la gastronòmica, amb la participació de la
gent del barri i les comunitats socials, utilitzant El Susbar cooperatiu per servir vins
ecològics i begudes refrescants fabricades a
Mallorca, cervesa artesanal proposada per
membres de la cooperativa i creant la marca Corda i Poal; formatges de les Illes Balears i altres productes de les illes i dels
territoris més propers amb finalitats molts
semblants.

catiu, com potser ajudar a desenvolupar
projectes de l’associació veïnal del barri, o
associacions feministes o Joves de Mallorca
per la Llengua, o realitzar accions solidàries
amb la Fundació Vicent Ferrer i coordinar
accions amb temes de llengua i cultura amb
l’Obra Cultural Balear, amb fundacions com
Darder-Mascaró.. i potenciant i obrir el nostre espai a joves artistes que volen fer les
seves primeres actuacions.
També estem treballant per ésser un referent de l’ecosistema cooperatiu i cultural a
les illes, amb intercooperació, sobretot de
consum sostenible i proper al territori, com
potser el supermercat Cooperatiu Terranostra, Ecocotxe, cooperatives de Treball i agroalimentàries o donant a conèixer i col·laborant amb cooperatives com Arç Cooperativa
d’assegurances ètiques, Coop57 o entitats
que treballen la banca ètica com Caixa de
Colonya.

No oblidem un dels 7 principis cooperatius
"interès per a la comunitat” que des del segle XIX han marcat la diferenciació de l’empresa cooperativa respecte a altres tipus
d’empreses i que es un dels eixos transformadors i de compromís de l’espai Suscultura i de la cooperativa amb altres entitats
socials,culturals i esportives de Mallorca
que tinguin dificultats per aconseguir un
local amb totes les avantatges de les noves
tecnologies i aquelles que vulguin intercooperar posant els seu gra de sorra en lluitar
contra la violència masclista, innovar amb
les actuacions musicals i poètiques i treballar per a la llengua i la cultura de les nostres Illes i així engrandir l’oferta cultural en
llengua catalana que necessita més promoció, més activitats i difusió amb una major
implicació de les institucions públiques en
projectes petits però que poden fer créixer
els artistes i els productes de les Illes Balears.

Resumint, aquest espai SusCultura, s’ha
dissenyat de forma inclusiva i s’han eliminat totes les barreres arquitectòniques amb
una separació d’espais que permeti fer al
mateix temps una classe d’escacs mentre
es duu a terme un esdeveniment cultural
o altres persones consumeixen al bar amb
l’objectiu d’atreure persones de totes les
edats i obrir la cultura a les persones properes al local i a la societat en general, per
això aquest projecte vol ésser de país on la
cultura, el medi ambient, la sostenibilitat,
el feminisme, la llengua.., marquin el camí
d’una cultura pròpia de les illes i oberta a
tot tipus de sensibilitats que vulguin fer el
camí de recuperar i aprofundir amb la nos-

Per tant treballem per ésser un referent
amb el teixit associatiu social i reivindi-
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tra identitat com a poble.
“La Cultura ens fa lliures”

Corda i Poal
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III. LES ARRELS
HISTÒRIQUES DE
L'ECONOMIA SOCIAL
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3.1 EL COOPERATIVISME
I EL MOVIMENT OBRER A
MALLORCA (1868-1936)
Manel Santana i Morro

L’illa de Mallorca va experimentar al segle
XIX transformacions socioeconòmiques
prou importants i progressives, sobretot
en el darrer terç de la centúria. La diversificació econòmica, amb una major activitat
del sector secundari és un dels elements de
canvi més rellevants. Els tallers de menestrals i els nous establiments fabrils de sectors com el de la pell i la sabata (a Alaró,
Inca, Binissalem, Llucmajor, entre d’altres),
tèxtil (Palma, Sóller i Esporles) o agroalimentari. A més, el camp als darrers anys del
vuit-cents i al llarg dels primers decennis del
segle XX conegué un procés de parcel·lació
de la gran propietat (i el consegüent augment dels petits propietaris) i de mecanització lenta però progressiva de les activitats
agràries.

sectors secundari i terciari. A Palma es consolidaren barriades i pobles com a nuclis o
espais prou dinàmics efervescents. Aquest
és el cas de Santa Catalina, la Soledat, el
Molinar, els Hostalets, entre d’altres.
Tot plegat, com hem explicat, va tenir repercussions prou potents des del punt de vista
social. En les condicions de vida, de treball,
en tot allò que embolcalla la vida quotidiana.
També des del punt de vista ideològic. El
període 1868-1936 és prou dinàmic i efervescent. Hi ha debats i confrontació d’idees,
de propostes reformistes i d’altres alternatives. En molts casos de dissidència política,
sobretot quan el sistema de la Restauració
es fossilitzà i no oferia mesures efectives
per a fer front a la realitat social ni tampoc
permetia una vertadera democratització
política. En aquest context o situació una
part de la societat afrontava la seva existència des de la precarietat i la vulnerabilitat.
La legislació social era minsa, esquifida, sovint amb una aplicació deficient i poc efectiva. Situacions de malaltia, accident laboral

En aquest esbart de canvis hem de destacar
l’augment de la població, el creixement de
la urbanització dels pobles de l’illa i també
de Ciutat, un èxode rural (i un moviment
pendular de la població dels pobles dels
voltants de la capital que diàriament s’hi
desplaçaven per a treballar), el creixement
quantitatiu de la població assalariada en els
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esdevenien vertaderes tragèdies perquè
estar privat de treballar paralitzava sobtadament els ingressos. També les qüestions
alimentàries, és a dir el desequilibri entre
els preus dels productes considerats de primera necessitat i els salaris. També les derivades de l’adulteració dels queviures i mercaderies en aspectes de qualitat, dels pesos
i les mesures.

cooperativa de consum realitzaven operacions tècnicament idèntiques de compra
venda; però amb un esperit i interessos diferents. Les primeres cercaven els màxims
beneficis; les cooperatives, creades pels
consumidors pel seu propi interès, sols
ambicionaven rendir el màxim de serveis:
qualitat i economia. Per aquesta finalitat reemplaçaven col·lectivament les funcions de
l'empresari, acabant amb la separació del
consumidor i l'empresa.

D’aquí les iniciatives societàries que afloraren des de diferents sectors de la societat
per construir instruments amb els quals fer
de contrapès a una realitat per als sectors
populars especialment adversa. D’aquesta
manera, aparegueren societats de socors
mutus amb l’objectiu de satisfer les necessitats de previsió social i d’oferir subsidis en
substitució d’un jornal no guanyat. I les cooperatives de consum a les quals feim objecte d’anàlisi en aquest article.

Una qüestió rellevant era la del repartiment
dels beneficis. Quan n’hi havia, aquest no
es repartien en funció de les accions sinó
en relació amb el major ús que es feia de
la cooperativa. Cada vegada que s’efectuava
una compra es rebia un cupó o document
semblant que ho acreditava. Quan hi havia
el repartiment d’una part dels beneficis els
usuaris rebien el que els pertocava tot dependent de l’ús que havien fet de l’entitat
cooperativista. Una altra part dels beneficis
era destinat a qüestions d'interès social,
com aspectes de previsió o pensions de vellesa.

LES COOPERATIVES DE CONSUM
Les cooperatives de consum, anomenades
en alguns casos societats de resistència al
capital, tenien com a objecte la compravenda, fabricació, transformació i comercialització de tota classe d'articles que poguessin
ésser consumits pels associats -generalment articles per a menjar, beure i vestir-.
Eren, doncs, associacions de consumidors.
Aquests generalment hi participaven per a
realitzar les compres en comú, a l’engròs,
per a llavors vendre els articles entre els associats i els no associats.

Les cooperatives constituïen un exemple
magnífic d'ajuda mútua la qual s'havia de
veure dominada per la idea de grup i no pas
per l'egoisme dels seus components: en ella
primava la idea de servei i el desinterès.
La Cooperativa de Rochdale (Anglaterra),
creada a la primera meitat del segle XIX és
considerada el model en el qual s'inspiraren
futures cooperatives.

Una empresa individual o capitalista i una
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ELS ORÍGENS DEL COOPERATIVISME DE
CONSUM A MALLORCA

D’altra banda, els primers obrers internacionalistes, en el marc del Sexenni també
impulsaren el cooperativisme La cooperativa va rebre el nom de La Emancipación i es
va constituir el març del I870.

El cooperativisme va aparèixer molt vinculat a un ambient urbà, en procés de canvi
econòmic i social i molt lligat a l'incipient
obrerisme. A Mallorca, foren divulgades de
la mà del republicanisme en el context del
Sexenni Democràtic iniciat el 1868. Els republicans partidaris d’un reformisme social
impulsaren iniciatives societàries encaminades precisament a optimitzar les condicions de vida dels sectors més vulnerables.
Les cooperatives encaixaven perfectament
en el model d'obrerisme republicà basat en
la promoció de tota una sèrie d'organitzacions o associacions amb l'objectiu de millorar les condicions de vida materials dels
sectors populars, com les mutualitats, societats de crèdit i cooperatives. Les planes
dels seus periòdics foren la plataforma des
d'on divulgaren els trets característics de les
cooperatives i destacaren els seus avantatges.

Aquests són dos exemples de cooperatives
del segle XIX. Ambdues en un context de feblesa de l’obrerisme però on quedava palesa la voluntat de crear des dels moviments
socials reivindicatius obrers d’alternatives
per a fer de contrapès a unes inèrcies que
condemnaven a la precarietat a un sector
important de la població.
EVOLUCIÓ DEL COOPERATIVISME (19001936)
Del 23 al 25 de juny del 1899 es va realitzar
a Barcelona el Primer Congrés Cooperatiu
Regional Catalanobalear. L'acte va comptar
amb l'adhesió d'una cinquantena de societats i hi varen assistir també una cinquantena de delegats. No trobam la presència de
cap cooperativa mallorquina però sí de Menorca. En representació de les cooperatives
menorquines hi havia representants de les
cooperatives Paz y Trabajo, El Porvenir del
Obrero i La Lealtad, de Maó i La Obrera de
Ciutadella. En aquest congrés tingueren un
protagonisme destacat els republicans catalans. L'element més remarcable és que
es posaren les condicions favorables per a
l'organització del moviment cooperativista
català i mallorquí.

La primera cooperativa de consum de la
qual tenim referència és l'anomenada El
Porvenir de Palma i ubicada al carrer dels
Oms. Es va constituir el 2 dc maig de 1869
amb un capital de 500 pessetes i amb accions de 25 pessetes i vinculada precisament als republicans. El 1870 disposava de
cinc botigues repartides per Palma: als carrers de Sant Miquel, del Socors, de la Pelleteria, de Sant Pere i a la plaça d'Abastos. A
més tenia un magatzem al carrer dels Oms,
que com hem assenyalat era la seu social de
la cooperativa.

En aquest encontre i els posteriors s’acordà
que les cooperatives catalanes i mallorquines havien d'incidir en la societat com un
ampli moviment organitzat amb la preten62

sió que implicàs una transformació social.
Les cooperatives de consum havien d'anar
més enllà i esdevenir entitats regeneradores amb una clara missió educadora, A
Mallorca la cooperativa que més va incidir
en aquesta tasca fou La Nueva Vida de Llucmajor. Segon l'historiador Pere Salas, el Segon Congrés (gener de 1902) probablement
comptà amb la presència de Guillem Cifre
de Colonya. Guillem Cifre, al marge de la
seva tasca com a pedagog, s'havia distingit
per impulsar i divulgar a Pollença tota una
sèrie d'institucions clarament beneficioses a les classes populars. El 1880 fundà la
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Pollença
que oferia préstecs a baix interès. A més,
havia impulsat la creació d'una societat de
socors mutus i va participar en la vida política pollencina a través del Partit Republicà
Centralista essent elegit regidor a l'Ajuntament de la Vila.

Militar y Civil, 1907), Palma (Cooperativa
Social Obrera, 1910), Alaró (El Maná, 1910),
Artà (1910) i Bunyola (La Emancipación Buñolense, 1911).
Podem distingir a l'Estat espanyol tres grans
corrents cooperativistes: el primer es va
donar als corrents polítics i sindicals d'esquerres, un segon patrocinat pels grups catòlics amb una forta orientació cap al món
agrari i el darrer constituït sense cap fonament ideològic, orientat a qualsevol tipologia de cooperativa i sector social.
A Mallorca trobam la presència de cooperatives inspirades en aquestes tipologies però
es mostraren especialment actives les vinculades als socialistes. Al marge de les esmentades de Marratxí, Llucmajor, Bunyola
i Alaró tenim documentades les següents:
La Económica, Manacor 1900
Cooperativa Social Obrera, Palma, 1910
La Actividad, Els Hostalets (Palma) 1914
Cooperativa socialista de Santa Catalina
(Palma), 1918
Unión Obrera, Gènova, (Palma) 1919
El Amparo del Obrero, Palma 1920
Unión Obrera, Portol (Marratxí), 1921
La SecarenseEs Secar de la Real (Palma)
1923
Unión Obrera, Palma 1923
Mar y Tierra, Santa Catalina (Palma), 1931
Cooperativa de Consumo, Esporles, 1933

Entre 1905 i 1911 ens trobam en una etapa d’impuls del cooperativisme a Mallorca:
Marratxí (La Casa del Pueblo, 1905), Palma
(Cooperativa del Círculo de Obreros Católicos, 1905), Llucmajor (La Nueva Vida,
1907), Palma (Cooperativa para licenciados
del Ejército y Armada. 1907 i Cooperativa

LES COOPERATIVES SOCIALISTES DE
MARRATXÍ I DE LLUCMAJOR
Als municipis de Marratxí (sobretot al nucli
Cooperativa social obrera de Palma (1910). Font: UGT.
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de Sa Cabaneta) i de Llucmajor des de finals
del segle XIX s’havia impulsat un moviment
reivindicatiu obrer important. Tot i els entrebancs i elements que el podien eliminar,
en ambdós pobles es vertebrà un societarisme que resistí les adversitats i es consolidà com un element de dissidència social
i política envers les forces tradicionalment
hegemòniques. Sobretot entre els sabaters
però també entre els pagesos.

en propietat el qual esdevingué un cau efervescent d’activitats política, sindical i social.
Disposava de sales per a reunions, un cafè i
un saló d’actes. El 1929 els ingressos superaven les 29 mil pessetes (el 1908 eren de
1158 pessetes).
La Nueva Vida es va convertir en la principal
cooperativa de les Illes Balears. Això fou en
bona part gràcies a l'important nombre de
socis que aglutinà la societat. L’any 1908 els
associats eren 90, el 1911 havien ascendit
259 i el 1934 la xifra era vertaderament espectacular: 950. El 1914, en un moment en
el qual hi havia una quantitat superior a les
nou mil pessetes en accions, la cooperativa
va ampliar els seus serveis amb la creació
d'una societat de socors mutus que tingué
per nom Solidaridad. A més, i cada semestre es repartien regularment els beneficis
entre els consumidors.

Així, a tall d’exemple, els sabaters llucmajorers de La recompensa del Trabajo havien
esdevingut un dels sindicats més potents de
la Part Forana. Per la seva part, La Siembra,
aglutinadora dels pagesos de Marratxí, tenia més de 100 socis. D’aquests moviments,
prou consolidats i amb capacitat de mobilització i d’incidència social, sorgiren dues
cooperatives de consum. Això fou en un
moment en el qual hi havia un debat públic
sobre el preu creixent dels productes de primera necessitat. Així, es crearen La Casa del
Pueblo, el 1905 a Marratxí, i La Nueva Vida,
el 1907 a Llucmajor. Ambdues constituïren
dues realitats i experiències prou exitoses
fins el 1936 quan, amb motiu del cop d’estat militar, foren clausurades i els seus locals
ocupats pels adeptes al cop d’estat. Alguns
elements resulten interessant per avaluar la
seva importància. Anem a pams.

El 1924 trobem la cooperativa La Nueva vida
estructurada en tres seccions: mercaderies,
teixits i calé. En diferència la primera era la
més rentable, seguida de la de teixits i de
la de cafè. Segons sembla també disposava
d'un galliner propi destinat a la venda d'aus
de corral. La varietat de productes, doncs,
era important i s'hi podia adquirir gairebé
de tot. L'acceptació era tan gran que en
aquests moments s'obriren d'altres locals
al mateix municipi allà on el nombre de socis ho permetia. D'aquesta manera l'entitat
s'acostava encara més als sectors populars.
Les xifres del volum de vendes són prou
indicatives: El 1924 les vendes ascendien
a 140.989,65 pessetes amb un benefici de
5.399,77 pessetes.

La cooperativa de Marratxí el 1913 va repartir beneficis per primera vegada. Concretament unes tres mil pessetes entre els
usuaris de l’entitat. Des d’aleshores això es
va fer regularment. Amb la resta dels beneficis que es generaven l’obrerisme local
aconseguir disposar d’un edifici (es Villaret)
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En els anys trenta La Nueva Vida disposava
d'un gran magatzem al carrer de Sant Joan i
nou botigues repartides arreu de Llucmajor.
Això va permetre eixamplar la base social,
tant en forma de socis accionistes, bé com
a consumidors habituals dels productes que
s’oferien. Tant fou així que es passà de tenir
650 socis accionistes (1928) a tenir-ne 950
(1934). En aquests anys es disposava d'automòbil i d’una bèstia pel repartiment de la
mercaderia i un gran forn amb una capacitat
per a enfornar uns 900 pans diaris. El 1932
amb motiu dels vint-i-cinc anys d'existència
de la cooperativa es va crear una secció de
beneficència i de pensions de vellesa. L'objectiu era la concessió d'una pensió a tots
els associats amb vint-i-cinc anys de pertinença a la societat que tinguessin més de
65 anys.
El febrer de 1930 a causa de la creació de
la patronal del municipi d'un rigorós reglament d'ordre intern als centres de treball
i l'amenaça d'acomiadament en cas de no
respectar-se, va donar lloc a un ampli moviment vaguístic local. Fou precisament
durant el transcurs d'aquesta vaga quan
un grup de sindicalistes locals encapçalats
per Joan Montserrat i Parets i per Antoni
Garcías Pastor es va crear la cooperativa de
producció La Hormiga.

d’economia social amb uns plantejaments
i una ètica basada en el forjament de la
solidaritat i la justícia social. Per raons organitzatives, de gestió i d'administració les
cooperatives no foren a Mallorca tan nombroses com d'altres organitzacions obreristes com les societats obreres de resistència
o les entitats mutualistes.
Resulta evident suposar que els esforços
per constituir una entitat d'aquestes característiques eren força majors que no pas
qualsevol altra associació obrera. Però allà
on fructificaren, arrelaren, esdevingueren
experiències cooperativistes ben brillants.
Per la seva utilitat individual i col·lectiva.
La Guerra civil i el franquisme avortaren en
sec aquest teixit basat en la solidaritat.
El cooperativisme que es va desenvolupar a
la Mallorca anterior a aquella dictadura que
el desmantellà és un referent irrenunciable
a tenir present. Els temps actuals, amb vicissituds i situacions de precarització, tot
i les diferències substancials en relació als
temps passats, han de convidar a la reflexió
de les possibilitats i fites a assolir en el terreny de les experiències en l’economia social.

CONCLUSIONS
L'associacionisme en general i les cooperatives de consum en particular varen
aparèixer i es divulgaren per cobrir un ampli ventall de necessitats a les que les institucions públiques no donaven una resposta
adequada. Eren experiències d’autogestió i
Cupó de la cooperativa de consum 'La nueva vida' de Llucmajor
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3.2 GUILLEM CIFRE DE
COLONYA: EDUCACIÓ I
COOPERACIÓ CONTRA EL
CACIQUISME
Vicenç Molina

Professor d'ètica empresarial. Universitat de Barcelona

“Renovar l’educació perquè aquesta sigui
moderna i arribi a tothom…”

Coll passa a ser conegut com a Guillem Cifre de Colonya. L’herència, però, implicava
l’acompliment d’una sana condició –condició insòlita en la noblesa rural, acostumada
al gaudi improductiu de les rendes-: l’hereu
havia d’estudiar una carrera universitària…
L’antic Guillem Coll, el nou Guillem Cifre de
Colonya, es trasllada a Madrid, on estudia
Dret i fa incursions també en pràctiques de
Magisteri, poc temps després de començar
el sexenni democràtic, el 1869.

A la Mallorca de mitjan segle XIX trobaríem,
ben perfilades, moltes –gairebé totes- de
les característiques pròpies de les societats
rurals, caciquils, clericals, fortament conservadores i doblement aïllades –òbviament,
per la insularitat- de l’Europa de l’època – i
d’una part de la d’aquesta, també-…
Però el caràcter obert, la ment lliure i crítica
i la insòlita generositat i obertura d’esperit d’un membre de la noblesa rural faran
possible, malgrat tot, que de l’acció d’un individu se’n pugui desprendre una obra de
transformació positiva que, en part, és viva
en l’actualitat.
Guillem Coll Cifre neix a Pollença el 1852,
en el si d’una família de pagesos arrendataris de la possessió de Colonya, finca propietat d’un personatge que, no només el tracta
com un fill, sinó que, a la mort de la seva
descendència, li llega terres i fortuna, a part
d’atorgar-li, en adopció, el seu propi cognom: Colonya. Des d’aleshores, en Guillem

L’ambient d’efervescència progressista del
context el fa participar dels entorns del
republicanisme i establir lligams d’amistat
amb Francisco Giner de los Ríos, Nicolás
Salmerón i Manuel Bartolomé Cossío, entre d’altres. El 1876, ja en la Restauració,
participa en la fundació de la Institución
Libre de Enseñanza, de la qual en serà professor auxiliar. Les dificultats del nou clima
polític, segurament, l’impulsen a tornar a
Pollença, a partir de 1878, amb la decidida
voluntat de contribuir a l’alliberament de
les consciències i al desplegament de l’ideal
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emancipador mitjançant el compromís amb
l’educació.
Per això, funda la Institució lliure d’ensenyament, rèplica pollençina de la Institución, primera i única escola laica de l’illa
de Mallorca, que practica la coeducació i
que s’inspira en els mètodes de renovació
pedagògica i d’educació integral:
“un ensenyament integral, no tan sols memorístic, que fomenti el contacte amb la
natura i que prefereixi els jocs als càstigs”.
… Una “illa” de llibertat educativa i aprenentatge de l’autonomia moral que es mantindrà fins a la guerra civil.
Per afavorir el progrés en llibertat dels seus
conciutadans, Guillem Cifre pensava que
calia no tan sols erradicar l’analfabetisme i
fer participar la població de la cultura il·lustrada i la llibertat de pensament, sinó també alliberar-se del caciquisme financer exercit per mitjà de la usura, molt estesa a l’illa.
Per això, el 1880, funda la Caixa d’estalvis
de Pollença, coneguda com caixa la Colonya, associada a la Institució lliure d’ensenyament. L’estalvi cooperatiu entre les classes
populars serà, també, un mitjà de superació de dependències ancestrals i del pànic
a la misèria econòmica. A partir de 1885 hi
haurà associada, també, una cooperativa
mutualista.

Família Cifre-Hammerl

cap del republicanisme local viurà fortes
tensions amb el clergat, lògicament vinculades a la seva política educativa.
No hi ha dades que demostrin l’existència
de vincles i connexions amb l’Escola Moderna de Barcelona –fet habitual, malgrat
tot, en persones de formació i procedència
institucionista-, ni tenim constància que
Guillem Cifre i Francesc Ferrer i Guàrdia
arribessin a conèixer-se, i no deixa de ser
curiosament interessant que els dos donessin a una herència tan aliena al seu origen
familiar un destí tan semblant i tan lligat a
un mateix impuls educatiu.
En morir, el 1908, va comentar-se la seva
desaparició en “circumstàncies tràgiques”,
com era habitual en els eufemismes perio-

Guillem Cifre de Colonya serà regidor al
llarg de dues etapes de govern municipal
republicà, de 1885 a 1890 i de 1895 a 1904,
i exercirà d’alcalde de Pollença durant un
breu període, a finals del segle XIX. Com a
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dístics, i tot sembla indicar que, endut per
fortes depressions, Guillem Cifre de Colonya es va suicidar a França, a Lió. En l’expressió col·loquial de la població pollençina,
Guillem Cifre serà recordat, durant molt de
temps, com “un sant que no anava a missa”…
Després de la seva mort, la seva dona, Clara
Hammerl, alemanya, serà la directora de la
Caixa, convertint-se en la primera dona que
dirigeix una institució financera a Espanya.
I, de fet, fins a l’actualitat, la Caixa Colonya Pollença continua sent una entitat compromesa amb l’entorn, dedicada a l’impuls
de l’economia local, l’estalvi cooperatiu i el
finançament no especulatiu, membre de la
Federació europea de banca ètica i alternativa, sense problemes de solvència ni de
morositat, sense haver practicat l’especulació amb el crèdit hipotecari i, per tant, no
afectada per les darreres reformes financeres.
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3.3 EL MONTEPÍO DEL
ARRABAL: UN EXEMPLE
DEL BRESSOL DEL
MUTUALISME OBRER
AL BARRI DE SANTA
CATALINA

Albert Herranz Hammer i Catalina Martorell Fullana

UN MÓN EN TRANSFORMACIÓ

nització obrera. Les estructures polítiques,
econòmiques i socials que estaven sorgint
nodrien noves idees- de la mà dels anomenats socialistes utòpics- que parlaven de la
cooperació i el suport mutu entre els membres de la nova classe emergent, la classe
obrera. Davant la injustícia social calia organitzar-se. Per superar les condicions d’iniquitat s’oferien distintes eines: cooperatives (d’estalvi, crèdit, consum, producció),
caixes de resistència i mutualitats

Les murades, que havien estat la protecció
de la ciutat, ara refrenaven el seu creixement. Limitada dins el perímetre de les
murades bategava Palma, la població de la
qual s’incrementava sense parar. La capital
de Mallorca començava a tenir problemes
a l’hora d’albergar les nombroses fàbriques
que s’anaven creant. La ciutat s’obria a la
modernitat, a Europa, a les noves corrents
socials, polítiques i higienistes. L’any 1885
l’enginyer Eusebi Estada publicà el llibre La
Ciudad de Palma on recollia el sentiment
de la majoria de la població: perquè Palma
progressàs les murades s’havien d’enderrocar i la ciutat s’havia d’expandir ocupant les
zones perifèriques.

EL RAVAL DE SANTA CATALINA
L’any 1882 al barri de Santa Catalina hi habitaven 6000 persones. Aquesta xifra d’habitants ja superava amb escreix la de molts de
pobles de Mallorca de l’època.
La població no aturava d’augmentar al mateix temps que les fàbriques s’establien al
barri conformant aquest triangle (gent de la

De Catalunya, en ple procés industrial, arribaren les primeres notícies d’intents d’orga69

EL MONTEPIO DEL ARRABAL

mar, comerciants i obrers) tan definidor, tan
característic de la barriada. La manca de mà
d’obra va provocar una aportació poblacional principalment dels pobles del Ponent de
Mallorca, amb els que Santa Catalina tenia
i té lligams familiars, econòmics i històrics.

El febrer del 1894 un grup de persones es
reuniren al Cafè de Can Ripoll per crear una
una nova associació, concretament una
societat de socors mutus: El Montepio de
l’Arraval. Què significava que el Montepio
fos una societat de Socors Mutus? L’eina
principal de les societats de socors mutus
era la solidaritat entre els seus associats
i d’autodefensa. Les accions de la societat depenien de la responsabilitat del soci
amb els compromisos adquirits. Per això,
eren societats democràtiques on els càrrecs
només eren representatius de les decisions
presses en les assemblees generals. Els socis estaven acostumats a dirigir-se a la Junta
Directiva o al President per fer demandes
sobre el dia a dia de la societat. Normalment, les societats de socors mutus estaven
desvinculades de cap influència política o
religiosa. De fet, fins a la seva desaparició el
2017 el Montepio de l’Arraval era l’entitat
laica més antiga de Palma. S’ha de destacar
que aquestes entitats sorgien directament
de la classe obrera sense cap suport més
que la de les quotes dels mateixos socis.

Els cataliners i catalineres vivien en cases de
molt mala qualitat, amuntegats, i amb unes
condicions higièniques pèssimes. I això va
perviure en el temps fins al punt que a la
dècada de 1980 encara hi havia cases sense aigua corrent. El barri un focus d’epidèmies freqüents: rosa (1882), diftèria (1891).
El tifus i el xarampió s’havien establert a la
barriada de manera crònica. La presència
de les fàbriques, la zona era realment el
polígon industrial de Palma, també incidia
en la salut dels habitants (contaminació, accidents laborals) fins al punt que la segona
seu que la Creu Roja va establir a Mallorca
després de Palma fou la de Santa Catalina.
El Raval presentava tota una sèrie de necessitats escolars, sanitàries, socials, recreatives, etc; que l’Ajuntament no arribava a
cobrir. Aquest fet significà, dins l’ecosistema de lligams professionals, familiars i de
veïnatge, que els cataliners i les catalineres, amb el suport de la força que donava
la cohesió social existent, s’acostumessin
a cercar solucions als problemes del barri
per ells mateixos, impulsant la societat civil
entitats que cobrissin les necessitats de la
població. L’associacionisme esdevingué una
eina molt important per vertebrar la vida
social de Santa Catalina.

El Montepio naixia per donar una cobertura assistencial metge en un moment en què
la Seguretat Social no existia i el benestar
dels ciutadans depenia dels seus propis ingressos. Per a anivellar aquesta injustícia el
Montepio oferia als seus socis els serveis
metges i la possibilitat de cobrar una baixa
per malaltia. Aviat va completar aquests
serveis amb la possibilitat d’adquirir medicaments a un preu assequible- moltes vegades eren els mateixos farmacèutics que
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animats per pel nombre de socis oferien
descomptes- i la possibilitat de sepultura
al cementeri per als socis. Aviat la societat
comptà amb el seu primer metge que donaria cobertura als socis.

quedà reflectit en l’acta del 10 de juliol del
1920. S’hi recrimava al president el fet de
prendre decisions i fer gestions en nom de
la societat sense comptar amb els socis. La
reunió es tensà fins al punt que El presidente se levanta y se va del local sin levantar la
sesión. El vocal Marimon comentà, com escriví el secretari, que esto demuestra tener
a los compañeros por unos borregos y que
aunque sean obreros saben la parte que les
corresponde.

Tot i que la data de fundació és el febrer del
1897 hi devia d’haver dubtes de la seva viabilitat. Al barri ja n’hi havia altres entitats de
socors mutus (entre d’altres, La Recreativa,
1891; Mar y Tierra, 1898; La Unión, 1887;
Montepio Mallorquin, 1892; La Marina,
1887). Pel motiu que fos, el Montepio no
registrà els seus estatuts en el Govern Civil
fins el 2 d’agost del 1899. La vida associativa del Montepio pivotava entorn dos òrgans de govern: la Junta Directiva i les Juntes o Assemblees Generals Ordinàries i les
Extraordinàries. La Junta Directiva marcava
el dia a dia de l’associació i estava dividida
en distintes comissions, a vegades integrades per altres socis, com la d’admissió de
socis, la comissió de sepultura, la comissió
de festes, la comissió de socis accidentats,
la comissió de Càtedra i la de l’Orfeó. També
hi va haver comissions ocasionals per diversos fets puntuals dins la vida de la societat
com la comissió per negociar el lloguer o la
comissió per al canvi de local, entre d’altres.

La finalitat de la societat era el subsidi, en
cas de malaltia, i això suposava no tan sols
mantenir un control estricte dels comptes
del Montepio sinó també evitar la picaresca per part d’alguns socis. Un testimoni d’aquesta picaresca: Don Jaime Caubet
exposa a la Directiva que cuando fue el
domingo pasado en compañía del senor
Ferrer a visitar el socio Don Guillermo S. de
la calle de Aníbal y no estando éste en su
casa por hallarse en un café de enfrente (...)
Don Miguel Araque manifiesta que el pasado domingo vio a altas horas de la noche
al socio Pedro Q. que estaba dado de baja
por hallarse en el hospital para hacerle una
operación de hernia y se acuerda enviarle
un oficio participándole que se le da de alta
desde el mismo día que fue visto por el señor
Araque”. Cada setmana eren nomenats per
la Junta Directiva dos vocals visitadors que
eren els encarregats de visitar als malalts
per assegurar-se que respectaven la baixa
i que rebien atenció mèdica- i un director
de setmana que era l’encarregat de prendre
decisions respecte a possibles infraccions,
sancions o peticions dels socis. Les funcions
de control que cada setmana exercien els

Cap de les decisions de la Junta es fonamentava en l’opinió d’un directiu sense
tenir en compte els resultats de les indagacions de les comissions. De fet, només va
haver-hi en els més cent anys d’història de
l’entitat un conflicte greu entre president i
junta directiva. I fou la el que hi va haver entre entre el president Constantino Sánchez
i la resta de directius el l’any 1920, tal com
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directius eren realitzades de forma altruista tal com va quedar reflectit en una de les
actes de la societat el 1929 los vocales no
cobran y basta su palabra para que se les
de crédito.
A més de la funció assistencial, amb la Comissió esportiva (1919- 1923) i la Comissió
de festes (1919) s’inaugurà la faceta recreativa. Era una evolució natural. Els socis
acudien al local social a llegir el diari, fer un
cafè i aviat, com a moltes altres bandes, sorgí la necessitat recreativa. La Comissió esportiva, que segurament s’encarregava de
gestionar un equip de futbol, va portar una
vida erràtica i va estar a punt de ser clausurada moltes vegades. Tindria una curta
revifalla de dos anys el 1947. En canvi, la
Comissió de festes sí que tengué molt d’èxit
i assumí l’organització de vetllades de ball,
les festes de Carnestoltes, etc). Les festes
eren molt populars i hi havia qui feia servir
la picaresca per poder-hi participar: el soci
R. J. deixava el carnet al seu nebot el qual
hi aferrava la seva foto, o, un soci donat de
baixa des del 1932, que encara emprava el
carnet per entrar de franc a les vetllades.
Els dos exemples són del 1936.

Carnet de soci del Montepío

topada greu quan fou tancada el 1941 per
ordre governativa arran d’una denúncia de
greus immoralitats registrades en les vetllades de ball. De rerefons hi havia la sospita
que aquests balls eren utilitzats per recaptar doblers per als presos. De fet, el Montepio era una de les poques associacions,
per no dir l’única, que admetia com a socis i
donava aixopluc a coneguts esquerrans. Per
exemple, el vicepresident de la Comissió de
festes era un reconegut i compromès republicà, el músic Jaume Dalmau. El Montepio
va romandre tancat del 30 d’abril del 1941
fins al 21 de setembre del 1942.

La Guerra Civil suposà una ruptura en la
dinàmica i rutina de la societat. La difícil normalització de les relacions de l’entitat, amb
fama de republicana, i les noves autoritats
franquistes no facilitaren el bon funcionament. De fet, fins que la victòria del bàndol
rebel no va ser evident la junta, l’onze de
marc del 1939, no decidí posar un retrat del
Caudillo en el local. Durant els primers anys
del règim dictatorial l’entitat tengué una

La nova llei de seguretat social que obligava a tot treballador a tenir una assegurança
feia que societats com la del Montepio tenien poca funció a complir. L’any 1950, la
societat deixà de tenir metges. El nivell de
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socis davallà dràsticament i la Junta no veié
una altra sortida per fer front als deutes
contrets que llogar el local per a instal·lar
jocs de sala i per a la celebració de banquets
(noces, comunions, aniversaris). Entre 1965
i 1980 l’existència del Montepio era quasi
nominal. No es realitzaven juntes ni hi havia
una vida social llevat de la recreativa allunyada de l’objectiu original.

comportava pertànyer a la societat. L’altre
era l’econòmic, concretament el lloguer del
local, que va dur al Montepio a enfrontar-se
amb la propietat diverses vegades. El bon
tarannà inicial de la família propietària cap
a l’entitat va anar desapareixent al llarg de
les dècades. El 2012 aquesta situació desembocaria amb la pèrdua del local històric i
el trasllat al carrer Caro.

El 1980 dimití, després d’haver estat el cap
de la societat trenta anys Gabriel Ferrer. La
nova Junta Directiva va convidar als joves a
participar dins els òrgans de govern. Lentament el Montepio inicià una recuperació.
Encarà el seu centenari el 1994 amb una
relativa tranquil·litat. Durant la celebració
dels cent anys es descobrí un monòlit en
l’esplanada davant del local on fou fundada l’entitat. Encara avui el local, que és una
sala de joc, conserva el nom d’Antic Ripoll.
Un moment agre d’aquestes celebracions
fou l’oposició d’un grup de veïnats a que
un tram del carrer de la Fàbrica fos batejat
amb el nom del Montepio del Arraval, proposta que sorgí de l’Ajuntament de Palma.
En un intent d’adaptar-s’hi als nous temps
es va transformar en l’Associació Cultural
Arrabal de Santa Catalina. Al local de l'associació hi tenien lloc tallers, classes de ball i
assajos musicals.

El 17 de novembre del 2017, sota la presidència de Llorenç Sabater, s’obrí per darrera vegada el llibre d’actes del Montepio per
acordar la dissolució de la societat. Deixà
així d’existir una entitat que per a molts encarnava el tarannà popular, progressista i
obert de Santa Catalina.

Orfeó del Montepío del Arrabal (Santa Catalina, 1933)

El Montepio, durant aquesta darrera etapa,
tenguè dos enemics aferrissats que les respectives juntes directives intentaren combatre de la millor manera possible. Un, el
ja mencionat relleu generacional. Els socis
envellien i els possibles nous membres no
entenien la necessitat o l’avantatge que
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4. ENTREVISTA: ANTONI
PONS CAÑELLAS
L'Altra Mirada
una persona senzilla però complexa, i que no té cap dubte a
compartir amb nosaltres que
tot allò que ha après és perquè
ho ha viscut col·lectivament. Fa
un parell d’anys ho va fer, amb
el seu llibre de memòries De mi
vida social y política (Lleonard
Muntaner, 2018). Parlam amb
ell, com no podia ser d’una altra
manera, de l’economia social i
solidària, el seu recorregut i les
seves perspectives.
Ja fa uns anys que et vares jubilar, però t’has jubilat també de
l’activisme?
Després de jubilar-me vaig marxar per motius personals a Còrdova, i lògicament des d’allà vaig desenvolupar tota una sèrie de tasques, entre
elles que a Andalusia la xarxa d’economia
solidària era molt feble, i va ser una de
les meves tasques, a partir dels contactes
que ja tenia vàrem començar a muntar REAS-Andalusia. Una altra de les tasques que
he estat desenvolupant amb altres persones és la constitució a Còrdova d’un “Cine-Ciutat”, molt semblant a la proposta de
Palma, a partir de persones cinèfiles que
s’associen i promouen el cinema no comercial, una aventura que continua amb molts

Antoni Pons Cañellas (Lleonard Muntaner ed.)

És difícil parlar d’economia social i solidària a Mallorca sense pensar amb ell. En
Toni Pons (Lloseta, 1944) ha estat l’ànima
d’aquest moviment social durant dècades.
A cavall entre Còrdova, Mallorca i altres
destinacions on aquest activista va trobar la
inspiració, ha madurat en paral·lel al desenvolupament de la xarxa estatal d’economia
social i solidària, REAS, de la qual en va ser
un dels fundadors. També ho va ser de la
fundació Deixalles, un referent de l’economia social i del treball dels processos d’inserció vinculats a la recuperació de residus
que va molt més enllà de l’illa. Toni Pons és
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bons èxits i s’ha convertit en una referència
cultural. Vaig tornar a l’illa, però al final he
acabat a Còrdova, de bell nou. Aquí la pandèmia ha afluixat molt tots els moviments
socials, però seguesc intentant donar una
mà a l’economia social i solidària. Aprofit
per llegir i escriure, sense un objectiu concret més enllà de la meva maduració personal.

sents. Lògicament no són assimilables a la
situació actual, hi hauria molts de matisos
i reflexions distintes sobre les condicions i
realitats en què es desenvolupaven.
Com va sorgir la idea de crear la fundació
Deixalles, que ara és un referent en l’economia social, de com vincular la feina amb
sectors en situació d’exclusió social, i la
gestió de residus?
La idea de crear la fundació Deixalles no va
ser precisament meva. Va ser una decisió
de la PIMEM, de la petita i mitjana empresa de Mallorca, conjuntament amb Càritas
Diocesana. El que passa és que me varen
proposar dur aquesta idea a la pràctica. Jo
acabava d’arribar expressament de Còrdova per a això, que vaig agafar amb moltes
ganes. La idea inicial em va encantar, i vaig
començar a fer feina amb un petit equip de
persones, com na Maria Campaner -una
monja amb una gran humanitat-, amb qui
organitzàrem activitats de formació, començàrem a treballar amb sectors socialment desafavorits, etc. Durant dos anys o
més la nostra activitat va ser silenciosa, ens
varen regalar un camió, i amb això vàrem
començar a fer recollida. La cosa va créixer, i
amb el creixement vàrem tenir l’oportunitat
de les iniciatives o projectes europeus, que
crec que varen tenir un factor molt positiu
en termes socials a les Illes i altres indrets,
i que ens varen donar a conèixer tot un
seguit de realitats molt diferents a les que
coneixíem aquí a “sa roqueta”. Arribàrem
a conèixer a través de l’aliança amb altres
països experiències d’agricultura ecològica
vinculada a l’economia social i solidària, instruments financers ètics, empreses de con-

De jove et movies en l’activisme d’esquerres i el cristianisme de base, d’on va sorgir
la inspiració o la connexió amb l’economia
social, que marcaria bona part de la teva
vida?
La meva militància política, de jove, se va
desenvolupar a nivell de la JOC, la joventut
obrera cristiana, i d’allà vaig passar a militar
a l’OEC, l’organització d’esquerra comunista. Tant un espai com l’altre donaven molta
importància a què la gent anés gestionant la
seva pròpia vida. Dins l’OEC, a través del seu
instrument sindical, i les plataformes anticapitalistes, hi havia una idea clara que la
classe treballadora havia de ser una classe
que també havia de gestionar l’economia,
prendre decisions sobre economia… No hi
havia revolució possible sense que els consells obrers fossin una part substancial dins
la revolució pendent, que ja sabem que va
quedar bastant pendent. Aquesta idea sempre la vaig tenir molt present, i les meves
lectures se varen adreçar molt a conèixer
experiències d’aquest tipus. A principis
del XX hi hagué moltes experiències arreu
d’Europa, que demostraren la seva validesa i possibilitat d’existència encara que no
acabassin positivament. Lectures sobre les
experiències d’Hongria, Txecoslovàquia,
Alemanya… sempre les he tengut molt pre76

siderable dimensió dedicades a qüestions
llavors novedoses com el reciclatge, concretament a Dunkerque, de selecció de roab, o
l’educació ambiental, entre altres.

gies renovables. Avui en dia les possibilitats
són enormes, per ser un punt de referència
d’idees transformadores des del punt de
vista econòmic, social, financer, que jo crec
que és molt important i que també té el seu
reflex en el Mercat Social i en la constatació
que la ciutadania pot intentar crear un món
millor a través de l’economia.

Tot això ens va donar a conèixer un altre
món, com us deia, i aquest altre món ens
va servir per elaborar una certa teoria. I
sorpreses de la vida, un dia se posa sobre
la meva taula una proposta de reunió sobre economia social a Còrdova, per part
d’Ideas, una tenda de comerç just que ens
hi convidava. Hi participàrem, ens trobàrem
amb molts altres grups amb interessos comuns, i vàrem tenir molt clara la necessitat d’organitzar-nos. No teníem encara clar
ni el nom, ni unes idees molt fixes, però sí
que coincidíem amb altres col·lectius en
què ens sentíem part de l’economia social
o potser en aquells moments, de l’economia solidària. Durant un any mantinguérem
diferents encontres, fins que vàrem decidir
(crec que érem vint-i-dos centres) constituir-nos en una xarxa d’economia solidària.
I allà es comencen a desenvolupar idees,
trobades, a intentar conèixer altres xarxes,
com AERES -l’associació de recuperadors
d’economia solidària, dedicada a la recuperació de residus amb col·lectius en situació
d’exclusió social-, que aviat es juntaria amb
nosaltres. Vàrem conèixer l’existència de la
Coordinadora estatal de comerç just, i juntant-ho tot, ens convertírem en una xarxa
de xarxes que és REAS, i que a dia d’avui segueix funcionant. Avui en dia, res que veure amb aquells inicis. Durant deu anys vaig
presidir REAS, i he de dir que el seu creixement ha estat espectacular perquè s’hi han
incorporat noves xarxes també de finances
ètiques i d’altres iniciatives com les ener-

Què penses de l’economia circular? Pot ser
una oportunitat per a l’economia social, o
te sona més bé a un nou concepte perquè
tot segueixi igual?
Jo crec que l’economia social ja hi era, dins
l’economia social i solidària, és a dir, dins
principis com el respecte a l’entorn, tenim
molts centres que fa estona que treballen
en la recuperació i el reciclatge, etc. No és
un element que aporti res de nou a l’economia social i solidària, i té alguns problemes.
D’entrada, que ha nascut des d’un paradigma de desenvolupar processos de recuperació, que estan molt bé, però en cap moment no intenten transformar la societat,
ni molt menys de constituir teixir social i
econòmic que gestionin els recursos de forma democràtica, només s’opera des d’una
òptica purament capitalista. L’economia circular aporta coses positives en una situació
d’emergència ecològica, però allò que cal és
desenvolupar, si és possible, aliances amb
algunes d’aquestes iniciatives, que poden
tenir resultats positius.
També vares estar al darrera de l’aposta
-en el seu moment, inèdita a Espanya en el
terreny de la banca convencional- perquè
Caixa Colonya creàs l’estalvi ètic, d’on va
sorgir la idea?
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Colonya també és una experiència que
d’una forma o una altra és una conseqüència d’aquest començament de l’economia
social i solidària impulsat a l’estat. Conec
una experiència de banca solidària a Lille,
a França, que començava a fer passes per
ser una caixa d’estalvis ètica. Un dia, parlant amb un treballador de Deixalles i comentant la importància del finançament,
rondant la possibilitat de fer alguna cosa
semblant a Mallorca, ens va dur a Colonya, perquè enteníem que als seus principis
ja hi havia elements de coincidència amb
l’economia social i solidària. Que a més, era
una entitat petita, i que dins les seves possibilitats mantenia tot un seguit de criteris
diferenciats de la resta de caixes d’estalvis.
Ens hi vàrem reunir, i vaig quedar sorprès de
trobar-me amb persones “financeres” amb
la sensibilitat que varen mostrar els directius llavors de Caixa Colonya, sobretot per
a una persona com jo que venia dels moviments anticapitalistes. La trobada i la impressió va ser més que positiva, acordàrem
seguir donant voltes a la idea, que era el
que realment podíem aportar nosaltres,
però la materialització depenia de Colonya. Al cap de poc temps, en un mes, ja ens
tornàrem reunir i m’hi varen voler incloure
en el procés de materialització de la forma
en què s’havien de desenvolupar aquelles
idees d’estalvi ètic. En tenc un record molt
positiu, record que una de les persones de
l’entitat va estar durant uns dies d’immersió a Deixalles, veient com treballàvem els
processos d’inserció, per exemple, i això
també ho vaig trobar un gest molt positiu.
Així va sorgir l’estalvi ètic de Caixa Colonya,
que he de dir que és un sistema que tot i
que no es defineixi en conjunt com a “banca ètica”, a partir del conjunt de les accions

que desenvolupa i la manera de funcionar
sí que podríem dir que és banca ètica. De
fet, Caixa Colonya pertany a la xarxa de banques ètiques europees, amb tots els drets i
obligacions corresponents.
Quin ha estat el paper de les administracions, en relació a l’economia social? Trobes que s’han banyat prou? Ara fins i tot
hi ha un Ministeri de “Treball i economia
social”…
Crec que ha estat un paper bastant negatiu, en general. Me vaig alegrar molt de què
el Consell de Mallorca hagi tengut i tengui
aquesta actitud actual sobre l’economia
social i solidària, a través del recolzament
del Mercat Social. Hi ha altres experiències similars, però sincerament: no moltes.
L’administració a vegades, majoritàriament,
té un desconeixement molt gran de l’economia social i solidària, i això és un problema també per al sector, que no s’ha sabut
donar a conèixer a la societat com l’instrument transformació social que és. I per
altra banda, aparèixer com un element de
transformació dins les administracions a
vegades pot no fer gràcia. Ja sabem que a
les administracions primen criteris no massa diferents als de l’economia operativa, de
mercat. No solen tenir moltes contradiccions uns amb els letres, i sobretot allà on
es pot fer més feina i es fa més latent aquesta contradicció, que podria ser superada,
és en àmbits més petits, com l’àmbit local
o municipal. També voldria dir que no obstant hi ha experiències positives, més enllà
de Mallorca, com a l’Ajuntament de Barcelona o la Generalitat, on les administracions
han apostat decididament per aquestes
experiències. L’existència d’un Ministeri de
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treball i economia social és una bona notícia, com també ho és que fa uns mesos a la
presentació dels resultats de REAS a nivell
estatal, que inclou el tema de les auditories
socials, hi assistís la directora general d’economia social. Parlam d’un instrument que
serveix per estudiar, analitzar, revisar… com
es desenvolupen als centres de treball, les
empreses… les cartes de l’economia social
i solidària i els seus principis. De com realment, no sols deim que som socials, solidaris, ecològics, que cooperam i no competim… Sinó que en garantim el compliment
a través de les auditories. És la primera vegada que un instrument així es desplega a
partir de la feina de l’economia social i solidària, i no és un tema menor.

etc… Intentar establir que l’ESS no sigui un
element purament econòmic o social, sinó
un potenciador, un vertebrador, i un mecanisme per procurar el bé comú. Una forma
d’economia que procura el bé comú, i això
s’hauria de fer palès dins la ideologia de
l’ESS. Què hi guanyaríem? Probablement
facilitaria que les persones i les comunitats
que treballen amb una mirada social hi entrarien. S’entendria més fàcilment que treballar amb persones o amb recuperació de
residus és un bé per a la humanitat, i per a
l’entorn d’aquella activitat on es desenvolupa l’economia social i solidària.
Un altre aspecte que també ajudaria a
créixer l’economia social i solidària i les seves xarxes seria potenciar la feina de difusió. Que ja es fa, però no basta: és important que l’economia social i solidària tengui
altaveus molt més potents dels que ja té. És
una tasca que requereix mitjans, i a vegades aquests mitjans no són suficients. Finalment, també me preocupa que no hi hagi
formació d’empreneduria des d’una perspectiva d’economia social. No de l’empreneduria així com s’ensenya ara, farcida de
conceptes individualistes, de l’al·lot o l’al·lota espavilada que monta el seu propi negoci… No, estic parlant d’emprendre col·lectivament, de gestió col·lectiva, de què els
nostres projectes tenen la seva força en la
col·lectivitat, en la capacitat de tenir persones que sabin gestionar de forma col·lectiva. Això seria una altra forma de garantir el
futur de l’economia social i solidària i el seu
creixement, amb unes bones bases i uns criteris ben definits.

Finalment, com veus el futur de l’economia social i solidària? La crisi de la covid,
que sembla que no se’n vol anar, juga a
favor o en contra de les iniciatives d’economia social?
El futur d’entrada el veig positiu, però abans
m’agradaria aclarir un parell de cosetes.
Una, que confiant que la pandèmia sigui
conjuntural, aquesta dificulta parlar de futur quan un dels elements fonamentals de
la societat és qüestionat per la crisi social
i ambiental, que no ofereix unes perspectives de futur, en general, massa positives. El
canvi climàtic no és un tema de futur, sinó
desgraciadament de present. Dit això, crec
que l’economia social i solidària s’hauria de
plantejar un parell de qüestions que permetrien assegurar el seu futur i el seu paper.
Per exemple, si vol ser un instrument transformador, que ho és, l’economia social i solidària hauria d’ampliar les seves aliances:
amb sectors culturals, iniciatives veïnals,
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5. L'ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA A CATALUNYA.
FONAMENTS TEÒRICS I
REPTES ESTRATÈGICS,
DE JORDI ESTIVILL I IVAN MIRÓ
David Abril
Publicat en plena pandèmia, L’economia
social i solidària a Catalunya. Fonaments
teòrics i reptes estratègics, dels sociòlegs
i cooperativistes practicants Jordi Estivill i
Ivan Miró (Icaria/Antrazyt, 2020), és una
lectura més que recomanable independentment del lloc on visquem, si teniu el
més mínim interès per l’economia social i
solidària.

als canvis profunds que s’hi estan produint.
Estam davant un manual d’economia social i solidària que no és sols de contingut
“tècnic”, tot i que de fet serveix de manual
per als i les estudiants del Postgrau sobre la
matèria que coordina Ivan Miró amb la Universitat Pompeu Fabra, sinó també d’anàlisi
social i política. Una obra que situa clarament, reconeix i aposta per una economia
social i solidària tranformadora i emancipadora, en connexió amb les arrels del cooperativisme que va impulsar el moviment
obrer durant la industrialització. Orientat
a satisfer necessitats i a somiar-practicant
universos alternatius als del capitalisme explotador i extractiu. Una aposta que encara
guanya més sentit en plena pandèmia, en
què s’aguditzen les contradiccions del capitalisme (o del postcapitalisme, tal i com el
situen els autors).

A més de la gran aportació intel·lectual dels
autors, el llibre és en bona mesura el resultat d’un doble procés. Per una part, d’una
intensiva (i col·laborativa) tasca de recerca
per tal de diagnosticar l’estat de la qüestió
sobre l’economia social i solidària a Catalunya, en tota la seva pluralitat d’expressions. Per l’altra, dels aprenentatges dels
darrers anys, que han suposat per a l’ESS i
especialment per al moviment cooperatiu
fer passes cap a un nou paradigma que situa l’economia social com una de les eines
estratègiques de la transformació social,
econòmica i política a Catalunya, vinculat

No es tracta, no obstant, d’un pamflet. Ans
al contrari, l’obra és el resultat d’una re-
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flexió ben fonamentada i amb abundants
referències bibliogràfiques que va des de la
caracterització i conceptualització de l’economia social i solidària al llarg de la història,
les seves formes jurídiques i les seves pràctiques econòmiques, ben diferenciades del
paradigma capitalista i uniformitzador, a situar allò que aquesta representa en l’actual
context de crisi ecològica, social i cultural.
L’economia social i solidària és part de les
economies plurals que sempre han existit,
de pràctiques que assumeixen que no l’economia no es pot desentendre ni de les persones, ni de l’entorn, ni de la sobirania.
Pràctiques plurals en el seu desenvolupament i en la seva implantació territorial, i
que el llibre recull en forma de panoràmica
d’anàlisi i de dades que permeten disposar
d’una radiografia prou acurada d’una realitat que ja ens agradaria poder copiar, qualque dia, a la gent de les Illes. De moment
ens conformarem amb admirar-la i aprendre d’ella amb la mirada posada en arribar
ben enfora.

portada del llibre (Icaria)

El llibre el tanca el document elaborat per
Ivan Miró i diverses entitats catalanes de
l’ESS a l’inici de la pandèmia, Una Economia
per a al Vida. De la covid-19 a un Nou Model Economica Plural, democràtic, relocalitzat i ecològic per Catalunya, pensat per tal
d’impulsar una proposta de Pacte català per
la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòica i
la Justícia Socioambiental. Tan vigent, fresc
i replicable com en el moment en què el varen escriure.
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Orientats cap al progrés, constantment pensant en com créixer i en com cobrir les necessitats
dels nostres clients, hem incorporat a la nostra gamma de productes paper ecològic MultiCopy.
Una combinació única d'etiquetes ecològiques i emissions zero de CO2 procedent de
combustibles fòssils durant la producció. Així és MultiCopy, un paper d'oficina que, segons
els paràmetres actuals, probablement és un dels de major consciència ecològica del món.
MultiCopy ha estat descrit com un paper blanc amb consciència verda. Pràcticament
tots els dies llegim sobre el canvi climàtic, l'escalfament global, les emissions de
carboni i els seus efectes en el nostre entorn. Per això, és més important que mai
fabricar un paper que protegeixi el medi ambient. La fàbrica de Nymölla ja produeix
Multi-Copy sense emissions de diòxid de carboni procedent de combustibles fòssils.
A més de les emissions de carboni, hi ha molts altres aspectes en la fabricació de
paper que afecten el medi ambient. No obstant això, la fàbrica de Nymölla els ha
solucionat. MultiCopy és un paper TCF (totalment lliure de clor), la qual cosa implica
usar el mètode de blanqueig més ecològic disponible i no abocar gens de clor a l'aigua.
A més, el procés de fabricació utilitza exclusivament matèries primeres renovables. La fusta
mai procedeix de boscos tropicals ni de muntanya. La major part s'obté de les tales de clarejo
que es realitzen en boscos pròxims a la fàbrica, el què ens permet reduir al mínim l'impacte
ambiental derivat del transport. Amb la finalitat de documentar i establir l'origen de la fusta,
Stora Enso té implantat un sistema de traçabilitat. La garantia de traçabilitat és l'eina més
important de què disposa l'empresa per a assegurar que les matèries primeres estan d'acord
als estàndards de Stora Enso. La fàbrica de Nymölla compta amb la certificació #Cadena de
cus-todia# de FSC i de PEFC, i MultiCopy està disponible amb la certificació FSC.
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