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 1 Principis generals

 1.1 Transformació Social

� Interès pel bé comú i importancia d'estar bé amb un mateix.

� Desprendre's del materialisme.

� Cooperació i solidaritat en la transformació social.

� Transició basada en el dia a dia per estar cada vegada més a prop de convertir la utopía 
en realitat.

� Relació directa entre l'acció pràctica i la seva teorizació.

� Cooperativa inclusiva y enXARXAdora per tota la societat.

 1.2 Societat

� Equitat i justicia social.

� Igualtat en la diversitat.

� Autorrealizació i suport mutu.

� Compromis i autoavaluació.

� Compartir amb tota la societat les nostres pràctiques.

 1.3 Economia

� Atendre les necessitats de les persones per sobre de qualsevol altre interès i cadascun 
aportant segons les seves possibilitats.

� La moneda és un sistema de mesura d'intercanvi de les persones a la comunitat 
excloent l'acumulació com a objectiu.



� Es promouran altres formes no monetàries d'intercanvi: economia gratuïta, bescanvi 
directe, economia comunitària.

� Establir relacions econòmiques justes entre productors i consumidors: la cooperativa 
orientarà a fer el càlcul de preus justos sobre la base dels seus costos, les seves 
necessitats i les dels consumidors.

� La cooperativa informarà als productors de les necessitats dels consumidors per orientar 
la producció.

� Els ECOcoops mai són convertibles en euros i no s'accepta cap tipus d'interès en els 
préstecs de ECOcoops.

 1.4 Ecologia

� Ecologia i Permacultura.

� Decreixement i sostenibilitat.

 1.5 ORGANITZACIÓ POLÍTICA

� Democràcia: directa, deliberativa, participativa.

� Autogestió i descentralització.

� Transparència.

� Subsidiarietat: del fet local a global.

� Assemblearisme.

 2 Què és la Cooperativa Integral Catalana (CIC)?
Cooperativa com a projecte que practica l'autogestió econòmica i política amb la participació 
igualitària dels seus membres. També, perquè pren legalment aquesta forma jurídica.

Integral per ajuntar tots els elements bàsics d'una economia com són producció, consum, 
�nançament i moneda pròpia i, alhora, perquè vol integrar tots els sectors d'activitat necessaris per 
viure.

Catalana perquè s'organitza i funciona principalment en l'àmbit territorial de Catalunya.

Les empreses socials, professionals i prosumidors (productors + consumidors) poden participar per 
intercanviar serveis internament i vendre fora de la CIC, mentre que com a consumidors tots els 
participants podem realitzar compres conjuntes tant als socis de serveis de la CIC com de productes 
que vinguin de fora.

Així doncs, és una iniciativa de transició per permetre'ns construir una forma de vida on ni la banca 
ni l'estat siguin necessaris, recolzat sobre diferents formes jurídiques legals per cobrir les necessitats 
de les persones que la conformen.

 2.1 Característiques
La primera cooperativa creada a aquest efecte, queda registrada legalment com a Societat 
Cooperativa Catalana Limitada (SCCL), sota les següents característiques cooperatives:



Mixta perquè engloba diferents models de cooperativa, és a dir, compren més d'un àmbit.

De consumidors i usuaris perquè la � és el de satisfer les necessitats dels seus socis, com la compra 
conjunta de determinats productes, la prestació de serveis personals, etc., exercint el seu dret a 
organitzar-se per autoabastir de material en les millors condicions possibles de qualitat i preu.

De serveis perquè les persones que componen la cooperativa ofereixen serveis per al bene�ci 
comú.

Amb l'opció que hi hagi socis de treball, aquelles persones que l'activitat consisteix en la prestació 
del seu treball en la cooperativa.

D'iniciativa social perquè permet el format de voluntariat.

Sense ànim de lucre perquè és una entitat amb �nalitat no és la consecució d'un bene�ci 
econòmic.

 2.2 Quins objectius té?
Construir un entramat de relacions econòmiques cooperatives i solidàries entre persones i 
empreses socials, que surti de les regles del mercat i que no sigui controlat per l'estat.

Que sigui un espai per promocionar i fer créixer productes ecològics i locals, serveis realment 
necessaris pel nostre dia a dia i nous projectes d'autoocupació vinculats a aquestes necessitats 
reals.

A llarg termini es podria convertir en una altra societat fora del control capitalista, amb el seu propi 
sistema de seguretat i previsió social per garantir les necessitats bàsiques de tots els seus membres 
en tot el seu recorregut vital.

Com a objectius més concrets a curt termini, donem una resposta col·lectiva a la crisi perquè:

� Reduïm les nostres despeses en euros i ajudar a créixer les monedes socials de les diferents 
ecoxarxes.

� Reduïm el preu dels productes necessaris a través de les compres col·lectives.

� Donem una opció de venda directa als productors.

� Donem una sortida d'autoocupació digna i il·lusionant a persones que estan a l'atur.

� Facilitem una sortida econòmica col·lectiva a les persones que s'han tornat insolvents de 
cara a la banca o l'estat.

� Donem una opció d'estalvi compromès a totes les persones.

 3 Participació i presa de decisions
� Promovem la presa de decisions descentralitzada i autònoma. D'aquesta manera, els 
projectes cooperatius, les comissions de treball, les ecoxarxas o els nuclis locals prenen les 
seves pròpies decisions, sempre respectant els acords mínims acordats en el marc de la 
Cooperativa Integral Catalana.

� Les assemblees són totalment obertes. No cal ser soci de la Cooperativa Integral Catalana, 
ni tan sols formar part d'una Ecoxarxa o nucli local.

� Les decisions es prenen per consens. En cas contrari les propostes es reformulen �ns a 
trobar el consens, d'aquesta manera s'eliminen les majories i minories.



� Tots els acords previs són rebocables. La forma d'organitzar-nos i de funcionar està oberta 
a noves propostes de millora, que després de ser debatudes i aprovades per consens, 
variarien els acords anteriors.

� Les qüestions que afecten la totalitat dels elements que componen la Cooperativa Integral 
Catalana es debaten de manera conjunta a assemblees permanents i jornades 
assembleàries.

� El lloc, la data i l'esborrany de l'ordre del dia de les assemblees es comunica als socis per 
correu electrònic i a través de la xarxa social de la CIC.

 3.1 Asamblea permanent

� Periodicitat mensual.

� Participació oberta composta per (com a mínim): un membre de cada comissió i un 
membre / soci representant de cada nucli local.

� Qualsevol soci pot aportar un punt per a l'ordre del dia de l'assemblea.

� L'assemblea permanent decidirà quan una decisió va a la jornada assembleària, va a la 
resolució de con�ictes, o per decisions que afecten persones concretes, decideixin elles 
mateixes.

� Normalment es realitza a l'àrea metropolitana de Barcelona.

 3.2 Jornada assembleària (assemblea general)

� Té lloc una vegada al mes.

� Els temes a tractar es proposen amb anterioritat, etiquetant cada proposta com 
informativa, de debat o de presa de decisió.

� Es pot participar prèviament sobre els temes proposats per xarxa social, així com consultar 
l'acta amb posterioritat.

� És itinerant. Cada mes es celebra en un lloc diferent de la geogra�a Catalana.

� La jornada assembleària és sobirana.

 3.3 Participació virtual i consultes als socis

 3.3.1 CES (Community Exchange System)

És el sistema d'intercanvi comunitari que utilitzen les ecoxarxes i la Cooperataiva Integral Catalana, 
com a eina per fomentar l'intercanvi i construir una economia comunitària.

La comunitat proporciona els mitjans perquè els seus usuaris intercanviïn els seus béns, serveis i 
coneixements, tant local com remotament. A diferència del sistema convencional d'intercanvi basat 
en els diners, el CES no és una moneda física.

http://www.ces.org.za

 3.3.2 Xarxa social Lorea

N-1 (https://n-1.cc) és un dispositiu tecnopolític sense ànim de lucre que pretén ampliar les nostres 
possibilitats de crear i difondre continguts fent servir eines lliures, desenvolupades i 
autogestionades des d'una ètica horitzontal i antagonista per la base i des de la base. És una de les 

http://www.ces.org.za/


xarxes de Lorea (https://lorea.org), un projecte que engloba diverses xarxes socials i busca la seva 
federació.

N-1 és una llavor més dins d'una xarxa federada i autogestionada, entre les quals hi ha la llavor de la 
Cooperativa Integral Catalana.

http://cooperativa.ecoxarxes.cat 

 3.3.3 DSS (Decision Support System)

DSS signi�ca Sistema de Suport a la presa de decisions.

Hi ha una limitació evident per a les persones pel que fa a l'assistència presencial a les assemblees, 
ja que aquestes estan distribuïdes per tot el territori de Catalunya, i hi ha en general una manca de 
recursos que impedeix el desplaçament als llocs on es fan les assemblees.

La funció d'aquesta eina informàtica és permetre la participació virtual en la presa de decisions 
assembleàries. Per accedir al DSS, cal fer el login amb les mateixes dades amb què s'accedeix al CES 
de la Cooperativa Integral Catalana (usuari COOPXXXX). 

http://dss.cooperativaintegral.cat 

 4 Organització territorial
Estem promovent una xarxa a nivell de Catalunya que interconnecti les diferents iniciatives 
autogestionàries que hi ha al territori i crear interaccions amb els nous projectes que es vagin 
desenvolupant. Per això, estem fomentant la creació i desenvolupament d'ecoxarxes i nuclis locals a 
forma de nodes que interaccionin dins d'aquesta xarxa autogestionària.

 4.1 Núclis locals
Són xarxes o grups de persones i col·lectius que pensen i actuen com la CIC, i comparteixen els seus 
principis a nivell local, implementant i coordinant en la mesura de les seves possibilitats, projectes i 
iniciatives per l'autogestió holística de les persones que hi participen.

Són espais autodeterminats, que decideixen autònomament quin és el territori que abasten i les 
decisions que els concerneixen. Un nucli local pot ser un barri de Barcelona, poden ser diverses 
comarques juntes, una sola comarca, 2 o 3 municipis junts o un sol poble.

 4.2 Ecoxarxes
Una Ecoxarxa és una xarxa d'intercanvi de béns, serveis i coneixements amb la voluntat de 
recuperar la dimensió ètica i humana de les activitats econòmiques, superant l'individualisme i la 
competitivitat capitalista i impulsant una economia basada en la con�ança, la reciprocitat, la 
solidaritat, la cooperació i l'ecologia.

Les promouen persones d'una mateixa comarca o bioregió, que s'uneixen de forma estable amb el 
compromís de construir una altra forma de relacionar-se, fomentant l'economia local, el consum 
responsable i les relacions humanes, cobrint així les necessitats bàsiques personals. A més es creen 
mecanismes de suport mutu entre les persones, permetent a aquestes desenvolupar noves 
habilitats més enllà de les purament professionals.

La seva característica més distintiva és l'ús d'una moneda social (també coneguda com a 
moneda local o comunitària), per permetre el funcionament d'un sistema d'intercanvis 
multirecíprocs a la regió, sense fer ús dels diners.

http://dss.cooperativaintegral.cat/
http://cooperativa.ecoxarxes.cat/


Llistat d'ecoxarxes i nuclis locals: https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/44165 

 5 Model econòmic comunitari
Dins del model econòmic que impulsa la Cooperativa Integral Catalana, diferenciem diversos espais 
de relacions humanes i la forma en què ens relacionem econòmicament en aquests. Podem 
visualitzar aquest model a través del següent model de ceba de 5 capes.

 5.1 Compartir o donació
El fet de compartir fa referència al gaudir en comú d'un recurs o espai. Seria la manera més natural 
de relacionar-nos amb les persones que tenim un major vincle o a�nitat: família, amics, persones 
d'una mateixa comunitat,etc.

 5.2 Troc
El troc és l'intercanvi de béns/serveis per altres bens/serveis, evitant la utilització de qualsevol forma 
de diners. Les diferents parts que participin en l'intercanvi, han d'acordar en quines condicions es 
realitzarà el troc.

 5.3 Moneda social o comunitària
La moneda social o comunitària és una forma de diners que serveix per assignar un valor a béns i 
serveis, per aquells àmbits en què el compartir i troc tradicional no es poden dur a terme.

Les monedes socials de la Cooperativa Integral Catalana:

� ECOcoop: utilitzada per valorar els intercanvis i les compra / vendes.

� ECObásic: la moneda de la renda bàsica. No és acumulable ni intercanviable i només 
comptaran amb ella els qui estiguin percebent la renda bàsica.

Les monedes socials que utilitza la Cooperativa Integral Catalana són aquelles monedes locals o 

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/44165


bioregionals que s'estan posant en marxa a Catalunya. Les persones que no visquin en cap territori 
amb moneda social, podran utilitzar l'ECOcoop.

És important saber que la moneda social pot ser física (en paper) o virtual, o ambdues alhora, 
depenent de l'elecció que s'hagi fet a nivell local. L'ECOcoop per exemple, és únicament virtual.

Utilitzem el sistema CES (Community Exchange System - Sistema d'Intercanvi Comunitari) que 
permet de manera molt senzilla la compra/venda en moneda social virtual entre persones que 
utilitzen monedes socials diferents. És un sistema bancari i de diners a través d'internet i al seu torn, 
és un "mercat" on la gent intercanvia béns i serveis.

 5.4 Euros Virtuals
Euro Virtual Trading és una aplicació del CES per poder moure euros entre comptes del CES, sense 
haver de fer-se transaccions entre comptes corrents reals, amb les seves comissions i amb el seu 
funcionament privatiu.

Aquest sistema permet moure un % en euros d'una transacció sense haver de fer transferències a 
comptes reals. Existeix un únic compte bancari gestionat per la Cooperativa Integral Catalana o una 
Ecoxarxa, segons el cas, i així, qui no vulgui no ha d'usar comptes bancaris i el viure sense bancs pot 
ser una realitat per a moltes persones.

A més, podem utilitzar els euros virtuals per anar encara més lluny. Podem usar-los per vehicular un 
projecte de microcrèdits sense interessos per l'autoocupació.

 5.5 Moneda o�cial (l'Euro)
Entès com a part d'aquest model en transició, utilitzarem l'Euro per interactuar amb el sistema 
econòmic capitalista, per fer tant cobraments com pagaments que encara no estan al 100% 
integrats dins de l'economia comunitària.

Rebutgem l'Euro com a mitjà d'intercanvi ja que:

� És parcial i escàs: el creen institucions �nanceres privades amb �ns lucratius.

� Es fonamenta sobre el deute: es crea quan els bancs atorguen crèdits.

� Promou la manca d'honestedat i la corrupció.

� S'esfuma cap als centres �nancers i de poder.

� Destrueix les economies locals i la comunitat, provocant una degradació social i 
cultural.

� Fomenta la competitivitat degut a la seva insu�ciència.

� La usura: els diners per pagar els interessos dels diners deute mai es creen.

 6 Comisions de treball
Per facilitar la seva dinamització, organització i comunicació, les comissions de treball s'agrupen en 
nodes.



 6.1 NODE Les persones

 6.1.1 Comisió d'acollida

S'encarrega de donar la benvinguda als nous socis, així com rebre a qualsevol persona interessada 
en el projecte per donar resposta a dubtes i consultes que es plantegin.

 6.1.2 Comisió de formació

L'objectiu d'aquest grup és la formació de les persones que integren la Cooperativa Integral 
Catalana i que vulguin aprofundir el seu coneixement sobre el funcionament i estructura interna, 
per dedicar així part del seu temps en alguna tasca concreta.

 6.1.3 Comisió de gestió de con�ictes

Formació en la gestió i resolució de con�ictes que es puguin generar, tant en àmbits interns de la 
Cooperativa Integral Catalana com en projectes vinculats.

 6.1.4 Comisió de suport a l'autoocupació

Posar en comú propostes i donar suport a les persones vulguin desenvolupar els seus propis 
projectes d'autoocupació.

 6.2 NODE Comunicació

 6.2.1 Comisió de comunicació, difusió i extensió

Treballa la visibilitat pública de la cooperativa. s'encarrega de donar a conèixer i difondre 
l'existència de la cooperativa i les activitats que es promouen.

Inclou tant l'elaboració de materials (comunicats, cartells, butlletins, ...) com l'organització i 
preparació de presentacions o actes públics.

Contacte: comunicacio@cooperativaintegral.cat

 6.2.2 Comisió d'activitats de promoció i difusió (La Fina)

S'encarrega de donar a conèixer la CIC a la societat en general i buscar fórmules de �nançament, en 
euros, mitjançant l'organització d'activitats de promoció.

Organitzar esdeveniments.

 6.2.3 Comisió de documentació

Recull la informació que, en forma d'acords, va generant la cooperativa.

Amb el doble objectiu de formar-nos per saber explicar els perquès de la cooperativa i també de 
generar una visió general sobre els projectes i comissions, perquè:

� Qualsevol membre pugui explicar la cooperativa integral a tercers

� Més persones es vegin en cor de fer xerrades en públic.

� Qualsevol soci/a pugui apro�tar tots els contactes que ser part de la cooperativa li 
facilita.



 6.2.4 Comisió d'informàtica

Servei comú de la cooperativa integral on con�ueixen diversos projectes ja existents, per facilitar 
l'accés a web, llistes, correus electrònics i molts més recursos virtuals als socis i sòcies de la 
cooperativa.

Dotar els elements que componen la CIC (individus, projectes, ecoxarxes, comissions, grups, etc ...) 
de les eines telemàtiques necessàries que facilitin el treball d'aquestes.

 6.3 NODE Economia, legal i producció

 6.3.1 Comisió de gestió econòmica dels serveis comuns

S'encarrega de la comptabilitat, de la relació amb l'administració i l'estat i de donar suport als socis 
autònoms.

Contacte: gestioeconomica@ecoxarxes.cat

 6.3.2 Comisió jurídica

Dóna cobertura per resoldre aquelles qüestions relacionades amb la legalitat i l'estat.

 6.3.3 Comisió de seguiment de la moneda social

En un moment en què el volum d'ecoxarxes i usuaris de moneda social creix, hi ha la necessitat de 
realitzar anàlisis seriosos sobre les �uctuacions de la moneda social.

 6.3.4 Comisió de projectes productius

Té com a objectiu de�nir i inventariar les diferents formes de produir dins de la Cooperativa Integral 
Catalana.

 6.4 NODE Coordinació

 6.4.1 Comisió de coordinació amb les ecoxarxes (i nuclis locals)

Es tractaria de facilitar la interrelació entre les diverses ecoxarxes i aquestes amb la CIC, al mateix 
temps faria suport a les noves ecoxarxes que es volen crear, en els seus primers passos.

 6.4.2 Comisió de coordinació de grups temàtics

S'encarregaria de donar suport als grups de treball temàtics, ajudant-los a arrencar, tirar endavant i 
facilitar la relació entre comissions, projectes i ecoxarxes amb els propis grups temàtics.

 6.4.3 Comisió de metodologies de preses de decisió

Ajudaria a totes les persones i grups a trobar la manera de com proposar un tema per decidir sobre 
ell, és a dir, de�niria la metodologia per a cada decisió en funció de les seves característiques. 
Alhora seria l'encarregada d'estar pendent de que les diferents assemblees es dinamitzin i arribi una 
informació clara d'ella als socis i sòcies. També estaria pendent de l'ús del DSS (sistema de suport a 
decisions).

 6.4.4 Comisió de tasques de coordinació

Estaria pendent de vehicular les tasques cap a les diverses comissions, que es realitzin tots els temes 



que no estan a càrrec de cada comissió i en general de resoldre o vehicular els temes que no 
estiguin portant cap altre comissió o grup.

 6.5 NODE Necessitats i intercanvi

 6.5.1 Comisió de necessitats bàsiques

Detecció de necessitats bàsiques comunitàries i facilitar la realització de les accions necessàries per 
tenir-les cobertes. D'altra banda, aquesta comissió també va enfocada a les necessitats bàsiques 
personals, ja que la cooperativa pot facilitar eines i recursos per a la consecució d'objectius 
individuals.

 6.5.2 Comisió de promoció de l'intercanvi (i la moneda social)

Treballa perquè els sistemes d'intercanvi siguin el més dinàmics i efectius i en com facilitar els 
primers passos de les noves usuàries. També observa possibles inconvenients o desviacions i 
intenta reconduir-les.

 6.5.3 Comisió de treball comunitari

Acompanya i agilitza el procés que s'inicia des de que es requereix certa activitat �ns que es duu a 
terme un treball comunitari.

 6.5.4 Comisió de consum cooperatiu 

Després de la detecció d'una necessitat comunitària aquesta comissió iniciarà i acompanyarà els 
processos que siguin necessaris per a la consecució d'objectius que ens ajudin a totes a millorar la 
nostra qualitat de vida.

 6.6 NODE Infraestructures i compres

 6.6.1 Coordinació de Centrals de Compres (CCC)

Per construir l'autogestió des de la sostenibilitat i l'autosu�ciència, considerem imprescindible 
realitzar una gestió local dels recursos (oferta) i les necessitats (demanda). D'aquesta manera, es 
facilita la relació entre productors i consumidors locals, però també ens podem coordinar amb 
altres centrals de compres vinculades a les ecoxarxes, per intercanviar productes i serveis que 
encara no podem produir o bé localment o que tenim com a excedent. Amb aquesta coordinació 
directa entre centrals de compres també realitzem una gestió més racional del transport i reduïm 
despeses d'intermediació.

Més informació al punt 8.1 de la guia.

 7 Projectes cooperatius (productius)
Els projectes productius hauran d'assumir els principis mínims de la Cooperativa Integral Catalana, 
que segons la seva naturalesa són classi�cats de la següent manera.

 7.1 Projecte d'Iniciativa Productiva (PIP)

� Van dirigits a productors o persones que ofereixen serveis amb estabilitat, regularitat i 
compromís. Tots ells hauran d'omplir un formulari (pendent d'elaborar-agosto2011) que 
serveixi per establir criteris de comparació entre productors, així com generar con�ança 



i garantia de que segueix els principis bàsics d'acceptació de la Cooperativa Integral 
Catalana.

� Ofereixen productes amb una estabilitat i regularitat.

� És un procediment per conèixer els productors, i alhora per poder comparar-los. També 
pot servir per identi�car els productes i serveis.

� Accepten un mínim de moneda social en els seus productes.

� La seva aprovació la realitza la Comissió de Projectes Productius (CPP)

� Teòricament, tots els productes de les CC haurien de tenir un PIP.

 7.1.1 Exemples

� B2video Màrqueting Online

� Apartat108

� Blau Rosa

� Verd & Blau esports

� Quiosc de les Móres

� Taller Grà�c la Cocollona

� IEC (Instal·lacions, Equipament i Comunicacions)

� Tres Druides

 7.2 Projecte Autònom d'Iniciativa col·lectivitzada (PAIC)
És un projecte que depèn d'un acord amb l'assemblea de la Cooperativa Integral Catalana i 
normalment implica l'ús d'un bé cedit o aconseguit en condicions avantatjoses: terrenys, vehicles, 
maquinària, etc.

Característiques principals dels PAIC:

� La seva aprovació es realitza per assemblea.

� Poden utilitzar recursos de la Cooperativa Integral Catalana.

� Han de presentar balanços regulars, tan en euros com en ECOs a la resta de sòcies.

� En els PAIC hi ha d'haver un moment en què estiguin obertes noves incorporacions a la 
resta de socis de la Cooperativa Integral Catalana.

� Cobreixen necessitats dels socis de la Cooperativa Integral Catalana.

 7.2.1 Ca l'afou

Colònia ecoindustrial postcapitalista de 26.000 m2, composta per 30 habitatges, naus industrials, 
terrenys de cultiu i altres espais.

 Localització: Camí de Ca la Fou s/n, 08718 Cabrera d'Anoia (Anoia, Barcelona)

 Web: http://ecolonia.cooperativaintegral.cat 

 Correu electrònic: calafou@cooperativaintegral.cat

mailto:calafou@cooperativaintegral.cat
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 Telèfon: 615089975 o 605098088 (Sara)

 7.2.2 L 'obrador de Riudellots

Obrador per a la transformació i producció d'aliments.

Localització: Riudellots de la Selva (La Selva, Girona)

 Web: http://obrador.cooperativaintegral.cat

Correu electrònic: obradoriudellots@cooperativaintegral.cat

 7.2.3 L 'autobus cooperatiu

Autobús col·lectivitzat per a l'ús dels socis de la Cooperativa Integral Catalana, així com per a 
persones i col·lectius a�ns als moviments socials.

 Correu electrònic: bus@cooperativaintegral.cat

 7.2.4 Can Ferriol

És un projecte de comunitat autosu�cient que agrupa un nombre variable de persones oscil·lant 
entre 6 i 11 en una masia situada en un entorn privilegiat al parc natural del Montseny (terme 
municipal d'Arbúcies). Envoltats de bosc i amb un immens prat davant de casa. S'elabora pa al forn 
de llenya de fa dos segles i s'alimenten de forma natural i biològica. S'ofereix l'espai a grups, 
wwoofers i a qualsevol que vulgui passar uns dies allà, tan sols es demana algun tipus de 
col·laboració ja sigui mitjançant algun tipus de treball.

Localització: Arbúcies (La Selva, Girona)

Correu electrònic: melchorherrera@gmail.com

 7.3 Projecte de Servei comú (PSC)
Implica un servei més que un bé, i la seva gestió i �nançament es decideix a l'assemblea de la 
Cooperativa Integral Catalana, tot i que el servei pot estar orientat tant per a la mateixa cooperativa 
com per a les ecoxarxes.

Al punt 8 es detallen alguns d'aquests serveis.

 8 Serveis comuns (públics)
Es tracta d'aquells serveis que seran �nançats entre tots i totes, perquè són d'interès general. Els 
serveis comuns poden auto�nançar-se en alguns casos, però sobretot, depenen de les quotes dels 
associats.

De moment aquests són els serveis comuns existents:

 8.1 Coordinació de Centrals de Compres (CCC)
Contacte: coordinaciocompres@ecoxarxes.cat

Llista de correu: centralsdecompres@marsupi.org

Funcions i característiques:

mailto:centralsdecompres@marsupi.org
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� Aglutinar les comandes que arriben de les diferents ecoxarxes i repartir els productes 
entre les diferents centrals de compres.

� Potenciar que productors i artesans acceptin part del pagament en moneda social i que 
aquest percentatge es vagi incrementant amb el temps.

� Impulsar i ajudar a que qualsevol central de compres pugui aportar productes de 
productors locals a la resta del territori.

� Els productes que s'adquireixin seran d'origen agroecològic i/o artesanals, sense 
intermediaris i de proximitat geogrà�ca, se'ls aplicarà un petit marge per cobrir la 
coordinació, la gestió i el transport.

� Coordinar la circulació de productes entre les diferents centrals de compres al llarg i 
ample del territori.

 8.1.1 Les centrals de compres com a servei públic

Les centrals de compres ofereixen un servei públic, pel que no poden ser un projecte autònom i 
tancat.

� Les centrals de compres depenen de l'assemblea de l'ecoxarxa o nucli local 
corresponent.

� La central de compres es converteix en un espai de referència a nivell local com a espai 
de difusió, que a més pot abastar altres tipus d'activitats complementàries.

� Diferència enfront dels grups de consum: la central de compres és un espai obert, 
cada individu té diferent rang d'implicació i participació, utilitzen les monedes socials en 
el procés de construir una economia comunitària, és un espai referent de difusió a nivell 
local i permet fer compres a l'engròs per proveir a un major nombre de consumidors.

 8.1.2 Funcionament de les centrals de compres

� Cada central de compres pot funcionar de forma diferent a les altres.

� Les centrals de compres són autogestoinadas i �nançades per cada nucli local o 
ecoxarxa.

� Per començar, normalment s'ha de tenir un local i realitzar una primera col·lecta per 
obtenir entrada de capital i així obtenir el primer estoc.

� Qualsevol persona pot adquirir productes d'una central de compres: tant socis de la 
Cooperativa Integral Catalana, de la ecoxarxa (o nucli local) o persones a�ns, que 
quedaran registrades en un llistat signat davant notari.

� El marge �xat sobre els preus dels productes sobre el preu acordat amb el productor 
mai sobrepassarà el 10% en cas de venda a membres de la pròpia ecoxarxa. En cas de 
venda a persones a�ns (o persones d'altres ecoxarxes) la pròpia ecoxarxa decidirà quin 
és el marge aplicable.

� Les �res d'intercanvi i de venda de productes, són un espai interessant per donar a 
conèixer les ecoxarxes i les centrals de compres, així com per establir relacions amb 
productors o prosumidors locals.

� La relació amb els productors serà local i s'haurà d'acordar amb ells el percentatge 
d'acceptació de moneda social que assumiran en el cobrament per l'intercanvi del seu(s) 
producte(s) (generalment un mínim del 10%).



� Persones compromeses amb l'ecoxarxa o el nucli local s'encarregaran de la gestió de la 
central de compres, bé de manera voluntària o establint una retribució per hores, 
tasques o mitjançant la renda bàsica cooperativa.

 8.1.3 Llistat de centrals de compres

Llistat de centrals de compres existents: https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/30433

 8.2 Fotocopies
Contacte: cicprint@cooperativaintegral.cat

La Cooperativa Integral Catalana ofereix el servei de fotocòpies per a les necessitats personals i 
col·lectives de socis i sòcies, als següents preus:

de 0 a 100 còpies:

� 0,04 - A4 1 Cara (0,16 color)

� 0,07 - A4 2 Cares (0,32 color)

� 0,08 - A3 1 Cara (0,32 color)

� 0,14 - A3 2 Cares (0,64 color)

(Es podrà pagar com a màxim un 20% de la despesa en moneda social)

De 100 còpies en amunt (qualitat baixa, només per a textos i tríptics, no per a cartells):

�  0,02 per pàgina

(Es podrà pagar com a màxim un 50% de la despesa en moneda social)

 8.3 Gestió econòmica
  Contacte: gestioeconomica@ecoxarxes.cat

� S'encarrega de la comptabilitat, tant de la CIC com dels projectes autònoms.

� Presentació d'impostos: IVA, IRPF, etc.

� La relació de les estructures legals de la CIC amb l'administració pública.

� Ofereix el servei de gestoria per a socis autònoms.

� Realització de contractes/altes/baixes a la Seguretat Social.

 8.4 Jurídica
Contacte:

 8.5 Serveis informàtics
Contacte: sat@ecoxarxes.cat

mailto:sat@ecoxarxes.cat
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Sent soci de la Cooperativa Integral Catalana i/o participant en algun projecte cooperatiu, com a 
soci autònom o impulsant algun nucli local o ecoxarxa, es pot disposar dels següents serveis:

 8.5.1 Correu electrònic

Correu electrònic amb el vostre propi domini, o amb el domini cooperativaintegral.cat, 
ecoxarxes.cat o moviments.net segons el cas.

Accés a través de http://cun.moviments.net

 8.5.2 Llista de correu

Llistes de correu amb els següents dominis:

� marsupi.org o llistes.moviments.net -> https://llistes.moviments.net

� ecoxarxes.cat -> https://llistes.ecoxarxes.cat

Algunes llistes generals:

Agrupa socis, usuaris de la xarxa social i altres persones que han demanat informació sobre la 
Cooperativa  Integral Catalana  a  algun  esdeveniment  o  xerrada: 
cooperativaintegral@llistes.moviments.net

Per socis que puguin assumir tasques de manera puntual o regular: cooperativaintegral-
tasques@llistes.moviments.net

Per a les persones sòcies: cooperativaintegral-socis@llistes.moviments.net

Per intercanvis i demandes d'urgència: coopintegral@llistes.moviments.net -> Inscripció: 
http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/coopintegral

 8.5.3 Blog

Blog de wordpress amb domini propi o amb subdomini marsupi.org. També Drupal si la web és 
més completa. Informeu-vos d'aquestes opcions directament a través de marsupi@marsupi.org.

 8.6 Telefonia
Contacte: telefon@cooperativaintegral.cat

Servei de telefonia per comissions de treball, ecoxarxes i projectes cooperatius, com a forma de 
reduir la despesa en les nostres factures personals i poder estar interconnectats mitjançant tarifes 
reduïdes.

 9 Grups temàtics
Hi ha diferents grups de treball que ja han començat a treballar per desenvolupar alternatives de 
vida que cobreixin les nostres necessitats com a individus:

 9.1 Salut
Construint un sistema de salut cooperatiu basat en el principi de la medicina uni�cada.

La medicina uni�cada és una proposta que des d'una visió sistèmica, fusiona les cosmovisions del 
que �ns avui es coneix com la medicina convencional, la psicosomàtica i les teràpies alternatives.

mailto:marsupi@marsupi.org
https://llistes.ecoxarxes.cat/
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Correu de contacte: salut@cooperativaintegral.cat

Llista de correu: salut@llistes.moviments.net

 9.2 Altres

� Agricultura i alimentació

� Ecoviles i repoblació

� Educació

� Energia

� Transport

� Habitatge

 10 Tipus de tasques i maneres de retribuir

 10.1 Tasques voluntàries
En esdeveniments de caràcter puntual i de temps determinat, fomentem el treball voluntari com a 
forma de compromís amb el projecte.

Retribució: alimentació i allotjament (si cal). El transport també es podria incloure en el cas que 
aquesta despesa sigui assumible, encara que s'hauria de potenciar la participació de persones 
locals i properes a l'esdeveniment per evitar al màxim els desplaçaments.

Alguns exemples podrien ser la participació en els festivals de música Rototom Sunsplash o 
Esperanzah!, O en �res d'intercanvi locals.

 10.2 Retribució de tasques
Tasques esporàdiques que requereixin menys de 15 hores setmanals. Actualment, la relació que 
s'utilitza per valorar la realització d'aquestes tasques és la referència de 5 ECO / hora.

Es valora una segona forma de valorar les tasques, que seria en forma de paquet: en el moment que 
una nova tasca és de�nida, es de�neix també la remuneració assignada a ella, sense tenir en 
compte el temps que es dedicarà a aquesta tasca.

 10.3 Renda Bàsica Cooperativa (Primera fase)
Renda bàsica mensual de 350 ECObasics (+ habitatge + defensa jurídica) per accedir a les 
necessitats bàsiques d'alimentació i altres despeses personals (i progressivament per a educació, 
salut, etc.) per a socis que es vulguin dedicar prioritàriament a les tasques de la CIC.

El compromís que assumeix la persona que rep la renda bàsica és d'un mínim de 15 hores 
setmanals, distribuïdes en funció de les necessitats de la tasca i de les preferències de cada persona.

� L'ECObasic no és acumulable per sobre de 350 ECObasics i es va restant si es fa ús.

� És d'ús exclusiu per satisfer les necessitats bàsiques, és a dir, per adquirir productes de 
primera necessitat.

� No existeix la possibilitat d'endeutament.



 10.4 RECA (Renda d'Economia Comunitària per Activistes)
Enfocada a activistes que vulguin viure al marge del capitalisme i que siguin capaços d'assumir 
tasques de gestió i coordinació estables i proactives, a més de generar nous recursos tant humans 
com materials per cobrir les necessitats i permetre la difusió de la Cooperativa Integral Catalana i les 
ecoxarxes .

La RECA funciona a través de grups d'a�nitat basats en la con�ança mútua, que treballen de 
manera coordinada segons les necessitats col·lectives de la CIC. El grup ha de poder autogestionar-
se i auto�nançar, tant en moneda social com en euros.

El �nançament es realitza a través d'una caixa de resistència, on cada un dels membres fa ús dels 
recursos necessaris per cobrir les seves necessitats bàsiques, de manera transparent i en con�ança.

Els membres del grup cobriran les seves necessitats d'allotjament i menjar en moneda social, fent 
ús d'espais col·lectivitzats vinculats a la CIC.

 11 Tipus d'associació i quotes
Aquestes serien les quotes i les formes de pagament per a socis individuals i col·lectius.

� Quota inicial individual: 30 euros, ECOcoops o treball comunitari (6 hores)

� Quota inicial col·lectiva: 60 euros, ECOcoops o treball comunitari (12 hores)

� La forma de pagament de la quota inicial serà preferentment en euros.

� En cas de no poder pagar la quota en euros es podrà pagar en ECOcoops, sempre que 
el pagament d'aquesta no repercuteixi en saldos negatius.

� Finalment, hi ha l'opció de pagar la quota en hores de treball comunitari, valorat en 
5/hora, per tant, en 6 hores de treball per individuals i 12 hores per col·lectius.

Aquestes quotes serveixen per a socis prosumidors, de consum, de serveis i autònoms, encara que 
per aquests últims serà obligatori fer el pagament en euros. La tipologia dels socis dependrà de la 
forma de participació d'aquests en la cooperativa.

 11.1 Soci individual
Seria la persona que paga la quota d'inscripció a la CIC, el tipus de soci individual no implica res, pel 
que es distingeixen tres formes d'interacció, o tres per�ls dins d'aquest tipus de soci:

 11.1.1 Per�l prosumidor

Seria aquell subjecte que a més de consumir béns i serveis, els produeix (productor + consumidor), i 
realitza intercanvis econòmics amb altres socis, tant en euros com en moneda social.

 11.1.2 Per�l consumidor

Es caracteritza per únicament consumir dins de la xarxa, tant en euros com canviant euros per 
moneda social.



 11.1.3 Per�l de serveis

Seria aquell subjecte amb activitat econòmica legalitzada, que participa de la Cooperativa Integral 
Catalana per tenir intercanvis econòmics amb altres socis, però que no utilitza la cooperativa per 
emetre factures cap a l'exterior (factura com a persona jurídica pròpia).

 11.2 Soci autònom
Participa a la Cooperativa Integral Catalana tant per tenir activitat econòmica cap a l'exterior en 
euros, com per tenir intercanvis econòmics amb altres socis en euros i moneda social.

� Quota de soci autònom: A més de la quota inicial, 75 euros trimestrals (mínim) que 
augmentarà en funció del nivell d'activitat econòmica segons un prorrateig que de�nirà 
la comissió de gestió econòmica. A partir dels 75 euros es podra pagar �ns al 50% de la 
quota en moneda social.

 11.3 Soci afí
És un tipus de soci que no paga quota (perquè no té capacitat econòmica per fer-ho), però que per 
la seva activitat i per la seva a�nitat amb el projecte, cal que consti en el registre de soci sense que 
això li suposi drets ni deures de cara a la cooperativa.

 12 Autoocupació i socis autònoms
Un soci autònom és una persona o projecte que realitza una activitat productiva oferint béns o 
serveis sota el paraigua legal de la CIC.

La autoocupació en forma de soci o projecte autònom seria una forma impulsar la CIC cobrint 
determinades necessitats de la resta de socis.

 12.1 Què aporta la CIC als socis autònoms?

� Un NIF per emetre factures, realitzar compres i altres qüestions legals. Les factures 
s'emetran a nom de la CIC. Les factures porten IVA però no retenció d'IRPF, ja que és una 
cooperativa qui factura i no una persona individual. L'IVA de les factures emeses menys 
l'IVA de les factures de compres haurà de ser lliurat a la CIC com a màxim a �nals de cada 
trimestre.

� Els socis que així ho desitgin poden ser part d'un "llistat de socis voluntaris", on 
s'acredita davant notari que són socis de la CIC i poden actuar en representació d'ella.

� Recursos de comunicació: espai web, llistes de correu, correu electrònic, etc.

� La imatge de la CIC com a compromís de transformació social i treure les nostres vides 
del sistema capitalista.

� Finançament en cas que el projecte ho requereixi. La petició serà avaluada per la 
comissió de suport a l'autoocupació.

� Accés privilegiat a recursos de la CIC a través de la difusió entre els i les sòcies.

� Servei de gestoria: pel fet que la facturació és en nom de la CIC, a efectes d'obligacions 
�scals s'uni�ca la comptabilitat, pagament d'impostos, etc. de tots els socis autònoms. 
És la comissió de gestió econòmica que fa de gestor en la gestió de la comptabilitat i el 



compliment d'aquestes obligacions de la CIC com un tot (opcionalment, s'ofereix el 
servei de gestoria per a socis que per alguna raó vulguin continuar sent autònoms a 
efectes �scals i de seguretat social, és a dir, que facturin en nom propi. En aquest cas la 
comissió de gestió econòmica fa de gestor en forma individual).

� Assegurança de responsabilitat civil: aquesta assegurança s'ofereix de forma gratuïta 
per a serveis entre socis. En cas de serveis a tercers, té un cost que cal cotitzar de forma 
individual.

� Assegurança d'accidents: aquesta assegurança dóna cobertura d'assistència mèdica, 
d'incapacitat temporal i permanent, i de mort. No cobreix baixes per malaltia. El cost cal 
cotitzar-lo de forma individual.

� Possibilitat d'obrir un compte corrent, a nom de la CIC, per gestionar ingressos i 
despeses de forma individual.

 12.2 Qui pot optar a ser soci autònom?

� Persones sense feina que vulguin iniciar una activitat productiva.

� Treballadors autònoms que vulguin deixar de treballar dins del sistema capitalista i fer-
ho per la CIC. És a dir, que vulguin deixar de cotitzar en el règim d'autònoms de la 
Seguretat Social. Opcionalment, s'ofereix la possibilitat de cotitzar en el Règim General 
de la Seguretat Social, com a treballador contractat per la CIC. En aquest cas, la despesa 
mensual de cotització a la Seguretat Social anirà a càrrec del soci.

 12.3 Deures i obligacions del soci autònom

� Pagar una quota d'entrada de 30 € per a projectes individuals o de € 60 per projectes 
col·lectius. Aquesta quota es pot pagar en moneda social (en cas de tenir saldo positiu) 
o en hores de treball.

� Pagar la quota mínima de soci autònom (25 € mensuals o 75 € trimestrals), o una 
superior segons l'acordat amb la comissió de gestió econòmica si és que el projecte té 
bene�cis per sobre la mitjana.

� Obligatorietat de transparència.

� Ha de ser un projecte que bene�ciï directament a la CIC, per això s'ha d'acordar la millor 
manera de fer-ho (s'espera que cada soci/projecte pugui participar en la mesura que 
sigui possible en la cooperativa, ja sigui oferint una part dels seus productes/serveis en 
moneda social per altres socis de la cooperativa, a través del CES o implicant-se d'alguna 
manera en el dia a dia).

� No es perjudicarà el model social de la CIC: no s'accepta activitat econòmica dedicada a 
l'exportació, producció alimentària intensiva en químics, elaboració de peces per a 
cotxes nous, producció de plàstics, distribució de papers amb clor, oferir treball per 
multinacionals a través d'una ETT, etc.

� Acreditar la viabilitat econòmica del projecte.

 12.4 Pòlissa d'assegurances
L'objectiu d'aquesta iniciativa és cobrir els riscos de les persones que realitzen activitats amb un cert 
component de treball físic. Seria per cobrir riscos d'activitats que realitzem com a voluntaris (a canvi 
de moneda social, com a ocupació en euros, com prosumidor@s o com a socis autònoms de la 
cooperativa.



L'assegurança té un cost de 85 euros/persona. El preu per a socis i sòcies, serà de 85 euros + 15 
ECOcoops per �nançar els treballs de manteniment del projecte.

Pòlissa d'Accidents Assegurats:

� Capital assegurat Mort: 40.000 €

� Invalidesa Total: 40.000 €

� Invalidesa parcial. 40.000 €

� Incapacitat Temporal (�ns a 3 mesos): 40 € / dia

Franquícia: 5 dies

Per inscriure-us escriviu al correu: polisses@cooperativaintegral.cat

 13 Formes de pagament de quotes i aportacions 
econòmiques
Per qualsevol dubte relacionat amb les quotes, escriure a: quotes@cooperativaintegral.cat

A més a més del que ja hem comentat, sigui de forma estable o esporàdica, es podran pagar quotes 
voluntàries per canviar euros per ecos.

� Donacions: sense retorn.

� Aportacions: com a dipòsit i retornables (com a alternativa a dipositar en un banc 
convencional).

 13.1 Pagament en metàl·lic
Es pot realitzar a través d'alguna de les centrals de compres associades a les ecoxarxes que 
existeixen per tot Catalunya.

 13.2 Pagament en moneda social
Per realitzar el pagament de la quota en moneda social, serà necessari comptar amb un saldo 
positiu superior o igual a la quantitat a aportar.

El cobrament de la quota es realitzarà des de la CIC, amb l'ajuda del CES.

 13.3 Pagament a través de compte bancari

 13.3.1 Transferencia bancària al compte de Triodos Bank (Banca ètica)

� 1491 0001 29 1009175421 a nom de “xarxa integral”.

 13.3.2 Ingres en efectiu en una o�cina de Cajamar (Coop. de crèdit)

� 3058 0523 05 2720018446 a nom de “xarxa integral”.

 13.4 Pagament amb treball comunitari
La comissió de treball comunitari serà l'encarregada de gestionar-ho.
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 14 Conclusions
La Cooperativa Integral Catalana (CIC) és una proposta holística que ens obre a una nova manera de 
fer, una experiència col·lectiva en què tots els membres són protagonistes de forma directa i 
indirecta.

Tenim l'oportunitat d'organitzar-nos de forma lliure i conscient si actuem de manera conjunta i amb 
determinació. El primer pas és una decisió personal, des d'aquí us facilitem la possibilitat d'accedir 
directament als aliments ecològics per créixer conscientment en el plaer dels sentits, opcions 
d'habitatge fora de l'àmbit urbà, autoocupació alternativa fora del sistema, accés a sistemes de 
salut...

La Cooperativa pretén dinamitzar solucions a la nostra realitat sense perdre's en els laberints de la 
burocràcia o el politiqueig, és un entorn que para especial atenció al fet conscient per arribar a tenir 
una identitat pròpia i lliure, volem créixer i sembrem, volem estimar i ballem, volem somniar i 
juguem...

 15 Més informació
Et pots donar d'alta com a soci en aquest enllaç: http://alta.cooperativaintegral.cat

Més informació per diferents vies:

� WebBlog: http://www.cooperativaintegral.cat

� Web social participativa: http://cooperativa.ecoxarxes.cat

� Correu electrònic: cooperativa@ecoxarxes.cat

� Telèfon: 658 740 677

http://alta.cooperativaintegral.cat/
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