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1. INTRODUCCIÓ 
 

 El 18 de desembre de 2012, va tenir lloc a l’Espai Ferrer i Guàrdia el seminari 

“Cooperativisme i mutualisme a principis del segle XX”. Aquesta activitat ha estat realitzada 

amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

Vam proposar aquest títol amb l’objectiu de fer incís en el fet que: 

“A Catalunya, les primeres cooperatives agrícoles van néixer de la necessitat suscitada per la 

fil·loxera, que destruí la major part de les vinyes entre 1880 i 1900. Els vinyaters van haver 

d’arrencar els ceps morts i substituir-los per altres provinents d’Amèrica del Nord resistents a la 

plaga. Les dificultats econòmiques de la majoria de pagesos per fer front a l’operació va 

impulsar els processos d’associació. En aquest context i tot i que anteriorment ja havien existit 

manifestacions de cooperatives com les comunitats de regants, l’any 1888 es va constituir 

formalment la primera cooperativa agrícola catalana: la Societat de Pagesos de Valls. A 

continuació, la Societat de Treballadors Agrícoles de Barberà de la Conca (1894) i les de 

Vallmoll (1896), Blancafort (1896), el Catllar (1897), Vilaseca i Salou (1898), la Pràctica de 

Lleida (1902), la Selva del Camp (1903), Cornudella (1904) i Espolla, Alella, Guissona i 

Maspujols (1906). Les activitats de les cooperatives se centraven en el crèdit i l’adquisició 

d’adobs i llavors per als socis. Encara no es feia producció i comercialització en comú. Aquest 

cooperativisme es va desenvolupar ràpidament en coincidir amb un marc polític i jurídic 

apropiat per a l’acompliment dels principis cooperatius d’integració, formació i dotació 

suficient de reserves. Després de la Guerra Civil, el moviment cooperatiu va veure disminuït 

considerablement el seu pes per l’adopció de mesures anticooperatives fins que amb l’arribada 

de la democràcia es va instaurar de nou una progressiva flexibilitat que permetia reprendre els 

processos d’intercooperació”. (Extret d’El Cooperativisme Agrari a Catalunya, tesi doctoral 

d’Oriol Amat a la Universitat Autònoma de Barcelona). 

 

I partint d’aquesta precisió històrica el seminari va plantejar diferents enfocaments per a la 

presentació del cooperativisme al nostre país. En aquest intervingueren:    

 Gabriel Plana. Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de 

Barcelona. Patró i secretari de la Fundació Roca i Galès fins al 1995. 

 Gorka Pinillos. Representant del projecte Aurea Social de la Cooperativa 

Integral Catalana (CIC). 



 4 

 Perfecto Alonso. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. President 

de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. President de la 

Cooperativa de Treball Set-C. 

 

Per tant, es van poder escoltar aportacions històriques, jurídiques i pràctiques, marcades per un 

coneixement profund i una vinculació personal amb el cooperativisme a Catalunya.  

Més enllà de la presentació i l’anàlisi de l’evolució de les pràctiques comunitàries i les formes 

d’ajuda mútua, es proposà la reflexió sobre les potencialitats d’aquestes pràctiques en el context 

econòmic actual. La democratització i la participació, característiques intrínseques al 

cooperativisme, obren nous horitzons a aquesta fórmula d’organització productiva i de consum, 

tant en l’esfera econòmica, com en la social. Tenint molt present la trajectòria històrica del 

cooperativisme en el nostre país, es va fer més intens el debat sobre els reptes als que s’enfronta 

aquesta fórmula organitzativa en l’actualitat.  

 

El seminari es va iniciar amb la intervenció dels tres ponents; un cop finalitzades les ponències 

es va deixar temps per al debat entre els ponents i la resta de persones assistents.  

A continuació presentem la relatoria de les intervencions, segons l’ordre de participació.  

 

 

2. RELATORIA DE LES PRESENTACIONS 
 

 

Gabriel Plana. Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Patró i 

Secretari de la Fundació Roca i Galès fins el 1995. 

 

Cooperativisme i mutualisme en els primers temps de la història del cooperativisme català són 

utilitzats com a sinònims. Els motius d’aquesta confusió entre ambdós termes s’expliquen 

perquè ja sigui per motius legals o per motius històrics, no era permesa la diferenciació entre 

ambdós conceptes.  

El cooperativisme oficial a Catalunya neix a l’any 1899, data en el que es constitueix com a 

moviment organitzat en federacions, tot i que existeixen experiències prèvies cooperatives i 

mutuals. Si observem la realitat de l’època a partir d’altres fonts de coneixement, observarem 

com, per exemple, al Primer Congrés Obrer que va tenir lloc a Barcelona l’any 1865, 

caracteritzat per la semi-clandestinitat, es recolliren moltes aportacions de caire cooperativista, 

així com en el Congrés Obrer de 1870. Però si anem una mica més enllà encara, trobarem a la 

premsa escrita de l’època publicitat cooperativa, que tot i la conjuntura política, buscava la 

incorporació de socis de treball o de consum. S’observa a partir d’aquesta recerca una gran 
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diversitat cooperativista, però que apunta cap al model propi de cooperativisme català. Es poden 

trobar els primers articles d’en Roca i Galès cap al 1870 (o inclús abans d’aquesta data) en els 

que es descriu quina és la seva visió del cooperativisme i quin és el seu esquema cooperatiu. 

Roca i Galès apunta la importància de la vinculació de les cooperatives de consum a un banc 

cooperatiu, format aproximadament per 100 persones i acota les entitats i les petites seccions.  

Les cooperatives foren la resposta social a la conjuntura econòmica de l’època. Les persones 

que tenien dificultats econòmiques, i per tant greus problemes per satisfer les seves necessitats 

primàries, creaven un fons comú per tal d’adquirir un determinat producte i repartir-ho entre els 

qui havien fet aportacions. Així el cooperativisme dóna resposta a les necessitats socials d’una 

població determinada.  

La primera experiència documentada sobre una rebaixa dels preus del producte la trobem a la 

revista La Federación, que recull que la cooperativa de Berga al 1869 aconsegueix aquesta fita. 

Així doncs, les cooperatives simplement pretenen donar resposta a la necessitat dels individus 

que, per raons econòmiques, no podien assolir certs productes vitals. El fet que les cooperatives 

abaixessin el preu dels productes per tal que els més necessitats hi poguessin accedir era el 

resultat de que existia una economia d’escala que permetia fer aquestes rebaixes. Així mateix, el 

sector privat també abaixava els preus per a suavitzar la competència de les cooperatives.  

 

Cal parlar també de Narcís Monturiol, abans de que el cooperativisme fos oficial, fou el primer 

en teoritzar sobre un tipus de cooperativisme d’habitatge, fent plantejaments de cases barates, 

ciutats jardí, etc. Els fruits del cooperativisme han d’anar acompanyats d’uns debats culturals i 

ideològics que li donin suport, en cas contrari es consideraria només com un fet jurídic. Aquests 

debats varen facilitar que en el decurs del temps s’ampliés el tema i agafés volada, com veurem 

en els anys 30.   

Al mes de juny de 1899 es va fer el Primer Congrés Cooperatiu de Catalunya. En aquest es 

tractà molt intensament l’àmbit que fa referència a la fiscalitat en el cooperativisme. La proposta 

d’aquesta temàtica fou molt novedosa, ja que no es trobà cap altra documentació anterior que 

faci referència a aquesta. L’advocat Sales Anton fou un dels promotors d’aquest debat, però la 

pràctica del cooperativisme i els obstacles fiscals amb els que els primers cooperativistes es 

trobaren, foren els que van fer que fos un tema d’interès en el Congrés. Per exemple, segons la 

legislació de l’època, una cooperativa havia d’abonar a l’Hisenda Pública més impostos que una 

empresa privada, concretament, a part de la quota fixa d’impostos havien d’abonar el valor 

relatiu al 6% dels beneficis. En aquest punt hem de fer referència que el principi de 

transparència ha regit les cooperatives fins als nostres dies. Està documentat com el marc legal 

existent i els condicionaments jurídics i/o econòmics històrics, han fet que la rendició de la 

comptabilitat de les cooperatives fos una qüestió intrínseca al funcionament de l’organització.  
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 La declaració dels comptes d’aquestes organitzacions es troba documentada molt abans que la 

d’altres organitzacions, ja que les cooperatives restaven obligades a aquesta declaració.  

Aquest condicionant va fer que molts cooperativistes abandonessin aquesta forma d´associació i 

que optessin per altres tipus d´organitzacions. Aquest greuge comparatiu entre la fiscalitat de les 

diferents formes d´organització és un tret característic de la nostra societat, ja que a la resta dels 

països europeus la fiscalitat era molt semblant.  

Un altre dels àmbits temàtics d´aquest primer congrés fou el model de cooperativisme agrari. 

Comencen a tenir força aspectes relacionats amb el subministrament de béns i productes 

químics, la creació d’escoles agrícoles, l´assessorament al pagès, etc.  

 

En els 25 anys posteriors a aquest congrés (aproximadament fins el 1915), es desenvolupen 

diverses experiències pioneres. L´Aliança, constituïda per la Germandat de Cambrers l´any 

1904, ofereix per primera vegada prestacions mèdiques als seus socis. Aquesta Societat es 

construeix a Sant Gervasi amb el nom de Quinta de Salut, esdevenint la primera mutualitat de 

l’Estat. El primer metge d’aquesta Aliança fou el doctor Josep Girona i Trius, i amb el pas dels 

anys es convertí en una entitat de referència en la que participaren burgesos, aristòcrates, etc.  

 

En els anys 30, Barcelona és considerada la “ciutat jardí del cooperativisme i del 

mutualisme”. Determinats sectors de la societat catalana veuen factible un ressorgiment dels 

sectors cooperatius. És, en aquesta conjuntura històrica, quan podem parlar de com les 

cooperatives esdevenen moviment cooperatiu (organitzat). De com la socialització dels 

individus en el cooperativisme fonamenta la participació de la ciutadania dels cooperativistes. 

La creativitat (avui dia coneguda com a innovació) és un factor determinant en el 

desenvolupament del moviment cooperatiu.  

Però no podem oblidar que el cooperativisme català va comptar amb el suport de certes 

institucions públiques (tant de la Mancomunitat, com de la Generalitat). Es va crear una “caixa 

de crèdit mutual agrícola i cooperatiu”. Tampoc podem deixar de fer esment a la relació 

històrica existent entre el cooperativisme i el sindicalisme.  

Alguns autors que han realitzat recerques sobre el cooperativisme a Europa han caracteritzat el 

cooperativisme català com un exemple en el totes les esferes han participat en la socialització 

del país d´una manera “molt racional”, ja que en molts països europeus les manifestacions en 

pro de la regularització del cooperativisme foren molt virulentes.  
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Gorka Pinillos. Representant del projecte Aurea Social de la Cooperativa Integral Catalana 

(CIC). 

 

La Cooperativa Integral Catalana (CIC) es defineix com a moviment autogestionat que té per 

objectiu desenvolupar una societat cooperativa que treballi en xarxa, amb la idea d´anar més 

enllà de les formes jurídiques cooperatives, intentant construir una societat cooperativa centrada 

en el els veritables principi del cooperativisme.  

 

La cooperativa, Cooperativa Integral Catalana, rep el nom d’integral pel fet de voler construir 

una societat on es puguin abordar totes les necessitats que tenim tant com a éssers humans 

individuals, com organitzats col·lectivament a través del cooperativisme. Per tant, s’està 

desenvolupant un procés cooperatiu, on es  generin eines d´ajuda necessàries en els diferents 

àmbits vitals (en l’àmbit de l’educació, de la salut, de l’habitatge, de l’alimentació, etc). 

 

Al maig del 2010 s’engega un procés d’enxarxament del territori català entre diversos nuclis 

autogestionaris; dins d’aquesta estratègia d’anar construint una societat cooperativa, podem 

destacar-hi el projecte “Aurea Social”. 

 

Aurea Social va posar en marxa un projecte social emmarcat a Barcelona, amb l’objectiu de 

desenvolupar principalment dos dels àmbits que es consideren més importants dintre d´aquesta 

societat cooperativa en construcció: l’educació i la salut. S’aposta per realitzar una compra 

col·lectiva de l´espai on es realitzarà l´activitat,  per donar l´oportunitat a molta gent a participar 

al projecte i així garantir que Aurea Social es mantingui com a bé comú i no sigui expropiada 

pel Banc. Amb aquest objectiu s’ha posat en marxa el que anomenem “Fons de 

Col·lectivització”, un fons d’estalvis que funciona amb aportacions, altrament conegudes com 

a títols de col·lectivització, que tenen un cost de 100€ i que hom pot aportar com a estalvi per a 

garantir la col·lectivitat d’aquest espai.  

 

Respecte al tema de la salut, s’està desenvolupant el projecte “Centre d’Atenció Primària en 

Salut”, una experiència autogestionada que funcionaria segons els principis d’un sistema de 

salut pública cooperativista, sota la idea de recuperar l’àmbit de salut com a quelcom universal i 

garantit per a tothom. Per a realitzar-ho Aurea Social aposta per un model econòmic conegut 

com a mutualisme mancomunat, regit per un sistema econòmic on les persones aportin 

finançament en la relació amb la seva condició personal i així oferint la possibilitat a que la gent 

sense recursos puguin ser beneficiaris simplement participant en el que serien les tasques de 

desenvolupament del propi CAP i del propi sistema de salut cooperativista. 
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En l’àmbit educatiu, s’aposta per l´educació lliure i l´acompanyament en l´educació. En aquesta 

línea s´estan desenvolupament projectes com “La mainada”. Es pretén, posar en marxa la 

Universitat Oberta, amb cicles formatius de certa entitat i continuïtat, i per tant desenvolupar de 

manera integral un model educatiu que pugui créixer en termes cooperativistes.  

 

Dins la pròpia estratègia de la CIC, la banca cooperativa té una significació important pel fet 

d’ésser la primera banca que funciona sense interessos. Per tal d’arribar a una economia 

cooperativa, primer s’haurien d’eliminar elements de l’economia capitalista, posant en marxa 

eines econòmiques descentralitzades, apostant per la moneda social i desenvolupada a nivell 

territorial, creant eco-xarxes amb elements antagònics de la banca capitalista.  

 

 

Perfecto Alonso. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. President de la Federació 

de Cooperatives de Treball de Catalunya. President de la Cooperativa de Treball Set-C. 

  

Les paraules generen una cultura que defineix un tipus de relació, i quan als socis que 

representen les cooperatives els hi diuen socis, es crea un problema; socis no és una paraula de 

les cooperatives, sinó que forma part del món capitalista, i el soci té una determinada relació de 

donar per rebre on més aviat rebrien el nom de treballadors, i aquest és una persona que ven 

temps per obtindre un salari.  

La guerra civil va ser la mort en tots els sentits, i per el cooperativisme també, ja que s’utilitzà 

per a controlar tant el moviment agrari com el tema del cooperativisme d’habitatge. La 

democràcia va néixer malmesa pels danys anterior. Els partits polítics necessitaven líders, fet 

que provocà l’apropiació dels líders que el cooperativisme i l’associacionisme havien creat. A 

partir d’aquí, entre els anys 70 i 80 començà un nou cooperativisme, el cooperativisme de 

treball associat.  

Tenim dos fonts importants que són de constitució; una és les empreses en crisis en que els 

treballadors assumeixen el deute i les ganes de continuar el projecte. En aquests moments no hi 

havia sindicats, però hi havia advocats compromesos que van treballar molt amb els treballadors 

per a poder fer i tirar endavant projectes basats en la solidaritat i altres valors rellevants. Per una 

altra part hi hagué un seguit de cooperatives que va créixer a l’ampar d’aquesta recessió de 

serveis públics. Els ajuntaments democràtics van tenir la necessitat de donar serveis i per tant 

van començar a buscar organitzacions que puguessin donar sortida a aquest tipus de serveis, i 

van començar a crear associacions amb fundacions i cooperatives sense ànim de lucre 

bàsicament per eliminar la possibilitat de poder enriquir-se. Això es va fer arribar aquí 

acompanyat de tres legislacions on la primera llei era molt estricta, reglamentista i manifestava 
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molta desconfiança, s’havia de protegir tot per tal de que tot estigués molt controlat. La segona 

llei va incorporar modificacions importants i en aquests moments ens centrem en la 

incorporació de la nova llei. 

Existeixen, actualment, 4.900 cooperatives que donen feina, de manera directa, a 70.000 

persones i per tant constitueixen pràcticament el 4,5% del PIB català. Així doncs, tenen una 

presència important i representen tots els àmbits d’activitats de l´economia. Així doncs, es 

podria començar a plantejar quines són les característiques del cooperativisme de treball 

associat. En un primer moment, el cooperativisme era una manera de solucionar problemes, de 

donar resposta a les necessitats a partir de la solidaritat, d’ajuntar-se i donar solucions als 

problemes.  

Avui en dia, si definíssim cooperativisme, utilitzaríem la creativitat com a concepte clau; Estem 

en un moment de gestió del coneixement, on aquest és allò més democràtic. Per tant, la creació 

o el valor afegit que pugui tenir qualsevol activitat que tingui incorporat coneixement, ha de ser 

compartida i liderada des de la igualtat. La gent arriba al cooperativisme a través de pensar què 

és allò més adequat per a desenvolupar aquest projecte, un projecte que inclou uns valors de 

participació i transparència de generar unes relacions basades en la confiança que projecten una 

manera de pensar, de fer i de relacionar-se molt transformadores. Allò més important i que 

diferencia les diverses cooperatives són els valors. 

Seguint el fil històric, el cooperativisme ha tingut des d’un primer moment l’elecció voluntària 

d’un líder, relacionat amb el moviment sindical, encarregat de portar cap endavant els projectes 

establerts. Per tant, en primera instància, allò necessari era professionalitzar la gestió. Ara bé, no 

totes les cooperatives existents ho realitzaren, fet que provocà la seva desaparició, en canvi, per 

aquelles que ho posaren en marxa, avui en dia són capdavanteres de certes activitats, i per tant, 

aquesta professionalització donà bons resultats.  

En aquest moment, el principal repte del cooperativisme és aguantar i continuar endavant, tot i 

que en èpoques de crisis, com és el cas actual, el cooperativisme pren un pes important. La 

vinculació és molt més important ja que existeix la projecció personal, la participació i el 

desenvolupament d’una idea. No és que les cooperatives creixin en èpoques de crisi, sinó que 

existeix un problema, en aquest cas ningú genera treball, i això provoca que la gent tendeixi a 

buscar solucions tant des del punt de vista individual, com col·lectiu. En moments de crisi, 

doncs, es proposen solucions a problemes que les empreses no poden solucionar, ni tampoc la 

societat. Les cooperatives pretenen crear una cultura transformadora, per això volen fer-se 

grans, impulsant cada vegada més una cultura solidària, oberta, participativa. 

En segona instància, es pretén desenvolupar una cultura alternativa, basada en valors, com per 

exemple la igualtat i la solidaritat, en les relacions i les organitzacions. 
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Tanmateix, les cooperatives s’han de donar a conèixer, la gent ha de saber que existeixen, han 

de deixar de ser invisibles. Les dades mostren com el 85% de les empreses de l’estat espanyol 

estan constituïdes per dues persones, a les cooperatives en són 3. 

Un dels principals problemes que tenen actualment és la mala ubicació en el govern, que té com 

a conseqüència la no identificació, la invisibilitat, i per tant, si volen accentuar la seva 

continuïtat, hauran d’estar en el lloc adequat, en la indústria o en les empreses, perquè són 

empresa, creen ocupació, organitzen persones i recursos per obtindre uns resultats, intervenen 

en un mercat i incorporaren guanys. En resum, la visualització de les cooperatives, suposa 

demanar a la societat uns valors i traslladar-los al mercat.  

La Llei de la Societat Limitada, en el seu primer article, es defineix com una agrupació 

voluntària de capital. Amb només 12 línies, que són de les que consta aquesta llei, genera 

confusions; cal generar una llei entenedora, amb una regulació clara i facilitadora cap a les 

persones que estan a prop de l’àmbit empresarial per a que puguin crear cooperatives.  

La diversitat de cooperatives existents, no estan aïllades les unes amb les altres, sinó 

interconnectades, mostrant així la intercooperació com a un altre repte. Són partícips d’una 

cultura que les defineix i han de començar a pensar que el projecte empresarial no neix i mor 

amb ells mateixos, sinó que pot tenir una repercussió en l’entorn des del moment en que es 

comparteixen experiències, recursos...i d’altres projectes col·lectius que puguin tenir més ressò.  

El finançament, que és quelcom determinant per a qualsevol projecte cooperatiu, el podem 

considerar com a repte. Avui en dia és necessari el capital, tot i que culturalment les 

cooperatives estan lluny d’aquest, cosa que provoca conflictes amb la banca clàssica. S’intenta 

crear una xarxa d’economia solidària, amb entitats cooperatives financeres com per exemple La 

Caixa d’Enginyers i COOP 57. Actualment s’estan creant xarxes, com la FINANCOP, que 

participen en tota la banca ètica, per a poder finançar operacions a nivell de les dificultats 

creades. Els socis, que han d’estar implicats a l’hora de voler canviar la societat des del punt de 

vista cooperatiu, aporten voluntàriament part del seu salari, impulsant així un compromís que 

genera confiança en el projecte.  

L´objectiu final de participar en una cooperativa és desenvolupar valors basats en la qualitat de 

vida i de treball de les persones que hi participen. El gran projecte del cooperativisme és crear, 

generar i gestionar confiança.  
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3. REFLEXIONS FINALS 
 

Al seminari es va reflexionar, primerament sobre l’evolució en el temps del cooperativisme i el 

mutualisme, mostrant els seus principals moments i les principals transformacions. Es 

reflexionà sobre els eixos bàsics del cooperativisme, així com els seus reptes. Alhora, es posà 

sobre la taula el paper de CIC i d’Aurea Social, mostrant-ne les seves principals aportacions.  

Com a dos punts clau que caracteritzen aquest seminari, trobem en un primer moment el 

desenvolupament històric del cooperativisme, mantenint com a punt inicial de referència 

l’oficialització de la Cooperativa al 1890, considerant tot allò anterior com a experiències 

cooperatives i obreres. D’altra banda, se’n destaquen els principals trets, funcions i reptes de les 

cooperatives, mostrant-les com a organitzacions amb funció de donar resposta a les necessitats 

socials que té una societat determinada, impulsant així una cultura de transformació social. El 

principal objectiu de participar en una cooperativa és desenvolupar valors basats en la qualitat 

de vida i de treball de les persones que hi participen, El gran projecte del cooperativisme és 

crear, generar i gestionar confiança.  

Actualment, malgrat la situació de crisi econòmica i social que emmarquen no només el context 

català, hi ha prous motius per a propiciar un ressorgiment cooperativista, per a recuperar àmbits 

com la salut i l’educació des d’un punt de vista universal i garantit per a tothom. Per tant, en 

moments de crisi, les cooperatives tenen un paper important per a solucionar aquells problemes 

que ni les empreses, ni les societats poden resoldre. Parlar de la regeneració del cooperativisme, 

és una manera de començar a parlar de transformació cultural, social i econòmica.  

De forma utòpica doncs, cal un cooperativisme més com a quelcom jurídic i no només com a 

moviment; s’ha de potenciar la seva visibilitat. 

Quant als reptes, les cooperatives, pretenen crear una cultura alternativa i transformadora i tenir 

continuïtat, per això volen fer-se grans, impulsant cada vegada més una cultura solidària, oberta 

i participativa.  
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4. FITXA TÈCNICA DE L’ACTIVITAT 
 

 

 

 "Cooperativisme i mutualisme a Catalunya des d'inicis del s. XX a l'actualitat"  

Mirada a les pràctiques comunitàries i formes d’ajuda mútua entre diferents agents al llarg de la 

història de Catalunya.  

A càrrec de: 

- Gabriel Plana, Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona 

- Perfecto Alonso, President de la Federació de Cooperatives de Treball 

-  Gorka Pinillos, projecte Aurea Social (Cooperativa Integral Catalana)  

Modera i presenta: Oriol Illa (Director de la Fundació Ferrer i Guàrdia) 

En col·laboració amb Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia 

Barcelona, 18 de desembre de 2012, Biblioteca Ferrer i Guàrdia, Barcelona 

 

 


