
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
• Interès pel bé comú i importància d’estar bé un mateix.
• Desprendre’s del materialisme.
• Cooperació i solidaritat en la transformació social.
• Transició basada en el dia a dia per estar cada cop més a prop de convertir la 

utopia en realitat.
• Relació directa entre l’acció pràctica i la seva teorització.
• Cooperativa inclusiva i enxarxadora per a tota la societat.

SOCIETAT
• Equitat i justícia social.
• Igualtat en la diversitat.
• Autorealització i suport mutu.
• Compromís i autoavaluació.
• Compartir amb tota la societat les nostres pràctiques.

ECONOMIA

• Atendre les necessitats de les persones per damunt de qualsevol altre interès i 
cadascú aportant segons les seves possibilitats.

• La moneda és un sistema de mesura d’intercanvi de les persones a la comunitat 
i exclou l’acumulació com a objectiu.

• Es promouran altres formes no monetàries d’intercanvi: economia gratuïta, troc 
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 els productors de les necessitats dels consumIdors per 
orientar la producció.

• Els ecocoops no són mai convertibles a euros i no s’accepta cap tipus d’interès 
en els préstecs d’ecocoops.

ECOLOGIA
• Ecologia i Permacultura.
• Decreixement i Sostenibilitat.

ORGANITZACIÓ POLÍTICA
• Democràcia directa, deliberativa i participativa.
• Autogestió i descentralització.
• Transparència.
• Subsidiarietat: del fet local al fet global.
• Assemblearisme.

A més dels nostres principis generals, fem nostres també les bases de la crida a la 
revolució integral, com a procés de significació històrica per a la construcció d’una 
nova societat autogestionària, basada en l’autonomia i l’abolició de les formes 
de dominació vigents: l’Estat, el capitalisme i totes aquelles que afecten les rela-
cions humanes i la relació amb la natura. Implica una acció conscient, personal 
i col·lectiva, per a la millora i la recuperació de les qualitats i els valors que ens 
capacitin per a una vida en comú. Alhora, implica la construcció de noves formes i 
estructures organitzatives en tots els àmbits de la vida que garanteixin igualtat de 
decisió i equitat en la cobertura de les necessitats vitals.

Bases de la crida: integrarevolucio.net/ca/revolucio-integral/bases

És una iniciativa en transició que promou l’enxarxament i l’autoorganització 
en tots els àmbits de les nostres vides, la recuperació i l’extensió de les 
relacions basades en la confiança i el suport mutu, i la protecció col·lectiva 
davant la banca, l’estat i la resta d’estructures i disvalors capitalistes. 

La CIC va iniciar el seu camí el maig del 2010, amb la primera assemblea 
constituent, i es defineix d’aquesta manera:

Cooperativa com a projecte que practica l’autogestió econòmica i 
política, amb la participació igualitària dels seus membres, i que utilitza 
tàcticament les cooperatives com a eines jurídiques per protegir aquestes 
pràctiques.

Integral perquè ajunta tots els elements bàsics d’una economia, com són 
producció, consum, finançament i moneda pròpia i, alhora, perquè vol 
integrar tots els àmbits necessaris per viure i reproduir la vida.

Catalana perquè s’organitza i funciona en l’àmbit territorial català.

 QUINS OBJECTIUS TÉ?

Construir un entramat de relacions econòmiques cooperatives i solidàries 
entre persones, projectes 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 nous projectes 
d’autoocupació vinculats a necessitats reals, així com productes i serveis  
de proximitat i amb criteris ecològics. 

Avançant a través de l’autoorganització, l’enxarxament amb altres 
projectes i aprenent de l’experiència, a llarg termini podria convertir-se 
en la llavor d’una altra societat, de base cooperativa i comunal, que es 
desenvoluparia en paral·lel al sistema capitalista actual.

Com a objectius més concrets a curt termini, ens associem col·lectivament per:

• Reduir les nostres despeses en euros i estendre el suport mutu, ajudar 
a créixer un sistema econòmic  compost per espais d’economia comu-
nitària, relacions d’intercanvi multirecíproc mitjançant monedes socials i 
una gestió col·lectiva dels recursos que considerem necessaris.

• Proveir eines per  afavorir una autoocupació digna i estimulant a per-
sones que es troben a l’atur o que volen deixar el seu treball assalariat.

• Facilitar una sortida col·lectiva a les persones que per necessitat o 
voluntat pretenen viure fora del control econòmic de la banca i de l’estat.

• Promoure l’autoorganització al territori, estenent l’enxarxament i facili-
tant la creació de nuclis d’autogestió local i ecoxarxes.

• Impulsar la generació i consolidació de comunitats en el camí cap a 
l’autosuficiència i l’autogestió de les nostres vides.

• Dinamitzar un sistema públic cooperatiu, a través del qual  puguem  
cobrir les nostres necessitats bàsiques de manera progressiva des de 
l’autogestió.

•  Web: cooperativa.cat
•  Xarxa social autogestionada: cooperativa.ecoxarxes.cat
•  Correu electrònic: info@cooperativaintegral.cat 
•  Telèfon: 935 535 611
•  Moneda social ✤ CES:  www.ces.org.za | integralces.net
•  Per  donar-te d’alta i associar-te: alta.cooperativaintegral.cat
•  Donacions: cooperativa.cat/donacions

PRINCIPIS GENERALS QUÈ ÉS LA COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA?

MÉS INFORMACIÓ

cooperativa 
integral 
catalana



TIPUS DE SOCIS
La tipologia de les persones sòcies dependrà de la forma amb què vulguin partici-
par a la Cooperativa: 

• Soci cooperatiu. Vols formar part i recolzar la Cooperativa, enxarxar-te, impulsar 
o vincular-te a un projecte i fer ús de la moneda social.

• Soci prossumidor. Realitzes una activitat productiva i per poder-la dur a terme 
vols vincular-te i abastir-te principalment dintre de la xarxa de la Cooperativa.

• Soci autoocupat. Necessites  la protecció de l’activitat econòmica que realitzes, 
principalment en euros i cap a l’exterior.

• Soci afí. Per protegir la teva activitat i per voluntat pròpia et registres com a 
persona sòcia sense que això et suposi drets ni deures de cara a la cooperativa, i 
per tant, no aportes cap quota.

Els socis poden ser individuals o col·lectius i l’aportació com a soci cooperatiu és 
única. 

QUOTES I APORTACIONS ECONÒMIQUES

Els socis poden ser individuals o col·lectius i l’aportació com a soci cooperatiu és única.
L’aportació de la quota inicial serà preferentment en euros o en moneda social, ja 
sigui en ECOcoops o amb moneda d’una ecoxarxa, sempre que  no repercuteixi 
en saldos negatius en el compte. En cas contrari, hi ha l’opció d’aportar la quota 
amb temps, en forma de tasques per al bé comú sota una referència de 5 unitats/h. 

En termes generals, parlem d’unitats monetàries (UM) per referir-nos a una quan-
titat monetària, ja siguin euros o ecos.

• Quota de soci prossumidor: quota inicial + una quota trimestral.

• Quota de soci autoocupat: quota inicial + una quota trimestral variable, que 
oscil·larà en funció del nivell d’activitat econòmica segons els criteris definits.

A l’hora de coordinar l’economia comuna, facilitem que cada projecte productiu  
pugui funcionar de manera autònoma, tot aportant al comú segons la seva capacitat 
productiva.

Podrem ser insolvents i aturats com a persones, segons el sistema i el marc jurídic 
vigent, però al mateix temps podrem viure de manera autogestionada, amb 
l’establiment de relacions de suport mutu i sense haver de preocupar-nos per embar-
gaments de deutes anteriors.

Els que integrem la cooperativa ens recolzem mútuament, ens protegim legalment i 
establim una relació de reciprocitat cap al comú.

AUTOORGANITZACIÓ I PRESA DE DECISIONS
Promovem la presa de decisions descentralitzada i autònoma, les assemblees 
són totalment obertes, les decisions les prenem prioritàriament per consens i 
tots els acords previs són revocables. Les qüestions que afecten al comú de la 
Cooperativa es reflexionen, debaten, deliberen i decideixen de manera conjunta 
en assemblees permanents quinzenals i en jornades assembleàries monogràfiques 
mensuals, que son itinerants i tenen lloc en diferents punts del territori cada cop.  
jornades.cooperativaintegral.cat

Mantenim un balanç interdependent i una comunicació permanent entre les assem-
blees de la Cooperativa i les comissions que desenvolupen el seu treball quotidià 
de manera autònoma, amb les seves respectives assemblees i assumint els criteris 
generals acordats en comú.  La funció de les comissions se centra en la dinamització 
del comú, per assegurar que les decisions acordades es portin a terme.

SERVEIS COMUNS
Es tracta d’aquells recursos que son finançats entre tots perquè són d’interès general. 
Els serveis comuns poden autofinançar-se en alguns casos, però sobretot depenen del 
pressupost comú. Tots els àmbits comuns i les persones que s’hi impliquen, les eines in-
formàtiques, la telefonia i altres recursos i infraestructures són alguns d’aquests serveis.

CAP A UN SISTEMA PÚBLIC COOPERATIU
Organitzats de manera col·lectiva i cooperativa podem generar iniciatives que tinguin 
com a objectiu cobrir les necessitats principals de tots i totes nosaltres, per recuperar 
allò públic com a bé comú col·lectiu —ni estatal ni privat. Aquestes tasques es dina-
mitzem des de les oficines (grups de treball temàtics) en els àmbits de l’abastiment i 
l’alimentació, salut, educació, habitatge, transport, ciència i tecnologia, art i cultures, 
etc.
• L’abastiment col·lectiu es coordina a través de la Central d’Abastiment Catalana 
(CAC), que s’encarrega de dinamitzar i optimitzar el transport, gestionar excedents i 
abastir de producte no periple als rebostos, que són espais d’abastiment local situats 
en diferents localitats del territori que, a més a més, s’abasteixen dels seus propis 
productes locals. abastiment@cooperativaintegral.cat

• En l’àmbit de la salut, estem treballant en la construcció d’un Sistema de Salut 
Pública Cooperativista (SSPC). salut.cooperativa.cat

• Quant a la terra i a l’habitatge, estem recuperant finques i immobles en desús, 
amb problemes hipotecaris, etc. i desenvolupant projectes col·lectius i d’habitatge 
en cessió d’us, des d’una perspectiva comunal i superadora de la propietat privada. 
habitatge.cooperativa.cat

• En educació dinamitzem i donem suport a la creació, consolidació i enxarxament de 
projectes d’educació viva i comunitària. educacio@cooperativaintegral.cat

• També abordem la ciència, la tècnica i la tecnologia: xctit.cooperativa.cat

• i el transport: transport.cooperativa.cat

FUNCIONAMENT DE LA COOPERATIVA

Soci cooperatiu Euro (diner oficial) Eco (moneda social) Temps per al bé comú

Individual 30 EUR 30 ECO 6 h.

Col·lectiu 60 EUR 60 ECO 12 h.

  A MODE DE CONCLUSIÓ

La Cooperativa Integral Catalana és una proposta holística que ens obre a 
una nova manera de fer, una experiència col·lectiva on ser protagonistes  de 
les nostres vides. Tenim l’oportunitat d’organitzar-nos de forma lliure i cons-
cient si actuem de manera conjunta i amb determinació. El primer pas és una 
voluntat i una decisió personals.

Som una xarxa que s’està teixint, una xarxa de persones, projectes iniciatives 
que fa camí cap a l’autonomia i l’emancipació. Som a la vegada una eina de 
transició, de desobediència i d’autogestió generalitzada, autoorganitzant-nos 
des de baix (en tots els àmbits i de manera integral) i recuperant les relacions 
humanes afectives, de proximitat i basades en la confiança.

La Cooperativa pretén dinamitzar solucions a la nostra realitat sense perdre’ns 
en els laberints de la burocràcia de l’estat i el politiqueig. És un entorn que 
presta especial atenció al fet conscient per arribar a tenir una identitat pròpia i 
lliure. Volem créixer i sembrem, volem estimar i ballem, volem somiar i juguem.

XARXA TERRITORIAL

La cooperativa es desenvolupa en l’àmbit català i vehicula la seva presència al 
territori a través de projectes i nuclis d’autogestió local, que funcionen amb 
total autonomia, vinculats o no a una Ecoxarxa. 

Les ecoxarxes són xarxes autogestionades bioregionals, que s’uneixen per 
crear espais econòmics alternatius a l’economia oficial, així com mecanismes 
de recolzament, suport mutu i aprenentatge, en base a criteris de sostenibilitat 
ecològica, proximitat i solidaritat. La seva característica més distintiva és l’ús d’una 
moneda local (o social), que permet el funcionament d’un sistema d’intercanvis 
multirecíproc a la bioregió, tot reduint l’ús dels diners oficials. ecoxarxes.cat 

Cada procés d’autoorganització territorial és assembleari, sobirà i autogetionari, 
escull lliurement quines eines comunes vol fer servir i amb qui es vol relacionar. 

A més a més, formem part de la xarxa sense fronteres de cooperatives integrals, 
que s’estén per diversos territoris d’arreu i de la qual som promotors: 
integrajkooperativoj.net

AUTONOMIA DEL SISTEMA ECONÒMIC

Partim d’una estratègia de transició i visió de l’economia per capes. Des de les 
formes de economia que es basen en la confiança mútua i en l’art de compartir, 
com són l’economia comunitària, l’intercanvi directe i els intercanvis multirecíprocs 
amb moneda social, fins a la reducció de l’ús del diner oficial (l’euro), i la neutralitza- 
ció de la nostra dependència del sistema bancari centralitzat.

Les monedes socials que utilitza la Cooperativa Integral són algunes de les 
monedes socials locals o bioregionals que s’estan posant en marxa a Catalunya. 
Les persones que no visquin en cap territori amb moneda social poden utilitzar 
l’ECOcoop, la moneda social de la Cooperativa Integral. Utilitzem el sistema 
integralces que permet, de manera molt senzilla, els intercanvis directes i multire-
cíprocs entre persones que participen d’ecoxarxes diferents.

AUTOOCUPACIÓ I TREBALL COOPERATIU

Qualsevol projecte amb activitat productiva que assumeixi els criteris comuns pot 
fer servir les eines cooperatives legals per tal de protegir la seva activitat de les 
traves econòmiques i la burocràcia de l’estat.

La borsa de treball és una eina per vehicular les demandes de treball de 
persones, col·lectius, cooperatives i autònoms per tal de que arribin a aquelles 
persones que no tenen feina o volen adquirir noves habilitats realitzant tasques 
puntuals o estables sense intermediaris. 

Contacte: borsadetreball@cooperativaintegral.cat

AUTOFINANÇAMENT 

CASX (Cooperativa d’autofinançament social en xarxa) és una cooperativa de 
finançament sense interessos, autogestionada i assembleària. És una alternativa a 
la banca tradicional i comercial, basada en el deute, on podem confiar els nostres 
estalvis i cercar finançament per als nostres projectes. casx.cat

Coopfunding és una plataforma de cofinançament lliure i cooperativa, que 
promou l’autogestió i facilita l’autofinançament de projectes cooperatius. 
coopfunding.net

La desobediència econòmica forma part de l’estratègia que promovem per deixar 
de portar recursos cap a l’estat i redistribuir-los cap al comú, cap a l’autogestió. El 
Manual de desobediència econòmica proveeix informació de referència sobre com 
la practiquem tant individualment com col·lectivament. derechoderebelion.net


