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La xarxa d’abastiment impulsada per la Cooperativa Integral Catalana
(CIC) es continua estenent arreu arran de l’experiència generada durant
aquest darrers anys. La principal precursora d’aquest desenvolupament
ha estat i és la Central d’Abastiment Catalana (CAC), juntament amb les
persones que s’organitzen de forma autònoma en el territori entorn a
rebostos, grups de consum i iniciatives de producció.
Seguint la progressió dels últims mesos, actualment la CAC (maig de
2015) distribueix 154 productes no peribles o semi peribles, d’un total
de 62 projectes productius. D’altra banda, ja són actius 25 rebosts, 6
grups de consum, 14 grups de comissions, així com 15 projectes productius que s’abasteixen i consumeixen en relació de reciprocitat amb
la CAC, en total 60 grups. Cada mes es mouen més de 2.000 kg de productes, ultrapassant els 4.000 kg els mesos que es distribueixen cítrics.
A continuació, exposem alguns del aspectes que caracteritzen la CAC,
així com els reptes i assoliments aconseguits fins ara.

XARXA LOGÍSTICA DISTRIBUÏDA
I DESCENTRALITZADA
La CAC, com a xarxa d’abastiment cooperatiu, té una base distribuïda i
descentralitzada de la qual formen part els següents processos i eines
comunes:
La xarxa de rebostos la conformem les persones, que com a consumidores proactives (prosumers), ens organitzem localment per abastir-nos
de manera comunitària, ja sigui entorn a rebostos o grups de consum,
coordinats amb les iniciatives productives a nivell local i bioregional.
El gestor de comandes ens permet gestionar les comandes de manera
col·laborativa i aviat permetrà generar centrals d’abastiment locals a partir dels rebosts que ho sol·licitin.
El servei de transport per tal de coordinar el moviment de productes i
també de persones. D’aquesta manera podem fer visibles els vehicles,
les seves característiques i les rutes disponibles (ja siguin puntuals o
periòdiques).
La xarxa de magatzems ens permet guardar un estoc suficient de producte de manera distribuïda i adequada mentre aquest no es consumeix.
El segell de confiança cooperatiu intern es desenvolupa sobre
l’experiència en l’abastiment i els principis d’autogestió. Aquest procés
es farà concret a partir dels criteris de la llicència CTiTal per garantir un
cicle de producció coherent amb els nostres principis, així com la cadena
d’avals de confiança dels grups sobre els productes.
Enxarxament amb la borsa de treball per coordinar, fer visibles i oferir
serveis (específicament per als projectes productius).

ABASTIMENT EN MONEDA SOCIAL1
Des de febrer de 2014 fins el juliol del 2015 la CAC ha acceptat el 100%
de moneda social (MS) en tots els seus productes bàsics per fomentar
l’autoabastiment amb moneda social. A partir de l’agost 2015, la CAC
accepta només el % en moneda social que accepten els productors. A
més, distribueix selectivament un pressupost per al recolzament selectiu
d’ecos entre els grups de consum, rebosts i productors per promoure
de forma eficient un major tant per cent de moneda social en els seus
productes.2
Actualment, la majoria de projectes productius que abasteix la CAC
no accepten el 100% en moneda social i, en general, el percentatge
d’acceptació dels productes bàsics i de les matèries primeres és encara
baix.3 En tot cas, des de la CIC es prioritza la necessitat per sobre la moneda amb la qual es pugui accedir a un producte bàsic. Es per això que
la CAC compta amb un fons en euros per recolzar l’accés en ecos als
productes bàsics que s’ofereixen en un % mbaix o nul en moneda social.
Per reduir progressivament la dependència sobre aquest fons, hem
d’anar ampliant l’oferta de producte en moneda social, així com diversificar la producció i augmentar el percentatge d’acceptació en moneda
social dels productes de primera necessitat.

MONEDA SOCIAL

PLA PER IMPULSAR L’INCREMENT EN L’ACCEPTACIÓ DE MONEDA SOCIAL

Quins productes o serveis s’ofereixen amb moneda social?

Apostem per una acceptació mínima del 20% en qualsevol tipus de producte, amb un increment progressiu anual del 10%, és a dir: un 30% l’any
2016, un 40% el 2017, etc., per bé que hem de tenir en compte les necessitats dels projectes productius i, per tant, procurar ser flexibles en la
l’aplicació d’aquestes mesures.
A l’hora d’incorporar nous productes, tindrem en compte percentatges d’acceptació pel cap baix del 50%, especialment pel que
fa a productes elaborats a partir de matèries primeres, i tendirem cap a percentatges d’acceptació al més alts possibles fins
a arribar a l’acceptació del 100%, si més no en una part de la
producció disponible.

En aquesta taula es visualitzen alguns dels recursos disponibles amb moneda social:

CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

Abastiment

Abastiment de productes de primera necessitat i/o de La CAC juntament amb
consum habitual
la xarxa de rebostos

abastiment@cooperativaintegral.cat

Comunicacions

Servei de telefonia

CICmob

telefon@cooperativaintegral.cat

Serveis informàtics

Ser Contacte
abastiment@cooperativaintegral.cat
telefon@cooperativaintegral.cat
info@enredaos.net
cooperativa.cat/participa/vols-fer-ten-soci-autonom
juridica@cooperativaintegral.cat
borsadetreball.cooperativa.cat
integralces.net
vei d'allotjament web autogestionat

Enredaos

info@enredaos.net

Protecció de l'activitat econòmica Servei de soci autoocupat per a la protecció de
l'autoocupació cooperativa

Soci autoocupat

cooperativa.cat/par ticipa/vols-ferten-soci-autonom

Serveis jurídics

Servei de suport judicial

Despatx cooperatiu de
la Comissió Jurídica

juridica@cooperativaintegral.cat

Borsa de treball

Borsa de treball cooperatiu

Borsa de treball

borsadetreball.cooperativa.cat

Xarxes d'intercanvi amb moneda
social

Els productes i serveis que ofereixen els membres de
les diferents xarxes d'intercanvi, ecoxarxes i cooperatives integrals (a través del CES i de l'IntegralCES)

Persones i projectes
col·lectius a través del
CES i de l'IntegralCES

integralces.net

COM COMPROMETRE’NS EN LA
PRODUCCIÓ AMB LA MONEDA SOCIAL?

Quines necessitats podem cobrir
amb la moneda social?
Necessitats quotidianes, com per exemple menjar, combustible,
comunicacions o protecció de la nostra activitat productiva (gestoria).
Necessitats esporàdiques, com per exemple màquines o eines.
Posteriorment, haurem de determinar quines d’aquestes necessitats les podem cobrir amb els recursos en moneda social que
ens ofereix la xarxa.
Per poder organitzar el nostre abastiment amb moneda social la
primera qüestió és identificar quines són les nostres necessitats:

PROVEÏDOR

CONTACTE

Quin percentatge podem oferir amb moneda social?
Més que pensar en quin percentatge podem oferir, la qüestió és determinar quina part de la nostra producció
podem acceptar en intercanvi, en base a les necessitats que tenim i que podrem cobrir amb moneda social.

Quina reciprocitat es
garanteix?
Els projectes productius es poden abastir de
productes i serveis amb moneda social a través
dels rebosts i grups de consum; si ho fan així,
en aquest moment l’acceptació de moneda social per adquirir productes CAC està al 100%, tret
d’alguns productes concrets, com poden ser el
cafè, el sucre, el sèsam, etc.
En el cas que s’abasteixin directament de la
CAC mitjançant liquidació mensual d’operacions
d’abastiment menys distribució, l’intercanvi es fa
sobre les unitats monetàries i a la diferència se li
aplica el % d’acceptació de MS de la productora.

Podem acceptar percentatges alts de moneda social en els nostres productes (fins i tot un 100% amb moneda social d’una part disponible de la nostra producció), sense que això signifiqui que deixem d’abastir altres
xarxes, tot assegurant d’aquesta manera l’entrada dels euros que també necessitem. L’important és que la
moneda social que acceptem tingui assegurada una sortida, a través de l’abastiment d’altres necessitats mitjançant el principi de reciprocitat.

Simulació
Ens serà d’ajuda quantificar, aproximadament, i realitzar una equivalència entre el preu dels diferents productes/serveis que necessitem i el preu/unitat de la nostra producció.
Establim, com a exemple fictici un productor amb unes necessitats a cobrir estimades durant un any de 2.000
ecos sobre una producció de cigrons, sabons i farines:
Producte

Preu/Format

Preu en MS

Quantitat pr. 100% MS

Quantitat pr. 50% MS

Cigrons

2 um/kg

1.000 ecos

500 kg

1.000 kg

Sabó

3 um/pot 0'5l

1.000 ecos

333 pots

666 pots

Farina

35 um/sac 25kg

1.000 ecos

714 kg

1.428 kg

És a dir, durant un any podem oferir 500 kg de cigrons, 333 pots de sabó i 714 kg de farina 100% amb MS,
per un equivalent de 3.000 unitats monetàries (ecos) que satisfarem amb productes i serveis de la xarxa amb
moneda social (o el doble de producció amb la meitat d’acceptació de moneda social).

XARXA DISTRIBUÏDA D’ACOMPANYAMENT ALS PROJECTES PRODUCTIUS
Apostem per crear i consolidar els vincles amb les persones i col·lectius productors, per
respondre de manera recíproca a les seves necessitats i ampliar la xarxa d’abastiment
amb productes i aliments bàsics amb moneda social.
Per arribar a aquest objectiu, hem desenvolupat unes bases per facilitar que persones
compromeses amb rebostos i grups de consum es puguin implicar directament i de manera descentralitzada en la recerca i l’acompanyament de persones i col·lectius productors.
Hi ha dos criteris complementaris per a aquest
acompanyament:
“ Per proximitat territorial en l’entorn, comarca o
bioregió que correspongui.
“ Per àmbit de producció relacionat amb coneixements específics sobre la matèria, per exemple: cereals, llegums, fruits, ungüents, envasat, etc.

ACOMPANYAMENT
1. Verificar la qualitat del producte, el
procés cooperatiu de producció i el tipus
d’envasat perquè es pugui distribuir
adequadament.
2. Informar sobre el funcionament de
la xarxa d’abastiment, les ecoxarxes,
la Cooperativa Integral Catalana i les
monedes socials. Podem acompanyar
l’explicació amb materials impresos, com
pot ser aquest mateix opuscle.
3. Fer visibles els recursos disponibles
amb moneda social i les possibilitats
d’abastiment dintre de la xarxa.
4. Recollir les necessitats de la persona
col·lectiu productor i fer una estimació de
quina part es podria cobrir amb moneda
social o amb intercanvi en espècies.
5. Determinar el volum de producció disponible i el preu per unitat, pes o volum.
6. Concretar el percentatge d’acceptació
amb moneda social.

ACORD D’ABASTIMENT

Pel principi de subsidiarietat, s’hauria de prioritzar l’abastiment
del rebost més pròxim. En el cas que la capacitat de consum
sigui inferior a la producció oferta, el vincle s’hauria d’escalar
a la CAC.
La persona responsable de l’acompanyament escriu un breu
informe i en presenta les conclusions a la reunió de la CAC,
juntament amb una mostra del producte.

RECIPROCITAT I ABASTIMENT
Un cop al mes, una vegada tancat el període de comandes, la
CAC recull el producte en dipòsit,1 segons el format acordat,
per distribuir-lo. El responsable de la ruta al qual li correspongui territorialment passarà a recollir la comanda.
Cada 30 dies, es liquida la comanda i es fan les liquidacions
dels cobraments i intercanvis corresponents.

REBOSTS I GRUPS DE CONSUM
Un Rebost es un projecte local de consum autoorganitzat, que
ofereix un espai físic per facilitar l’abastiment i els intercanvis
de productes. Pel que fa a la CAC, els rebosts actuen com a
grups de consum, ja que mensualment poden fer una comanda
col·lectiva a la CAC. Els rebosts són, també, punts de lliurament per a grups de consum i proveïdors locals que poden fer
la comanda directament a la CAC.2
Si formeu part d’un grup de consum o voleu muntar un rebost
en la vostra zona, us podeu posar en contacte amb la CAC per
coordinar-nos.

1. PRODUCCIÓ D’ELABORATS A PARTIR DE MATÈRIES PRIMERES

COMPROMISOS I RESPONSABILITATS

Coordinant l’accés a matèries primeres o a excedents de producció, podem incentivar la producció local d’elaborats entorn als rebostos i facilitar eines perquè noves persones i projectes s’incorporin a la xarxa d’abastiment com a productors.5

1. Als rebosts (i grups de consum) que s’abasteixen de la CAC
només se’ls accepta la moneda social que tinguin disponible
com a saldo positiu, és a dir, aquella moneda que està recolzada
per una disponibilitat real de producte o servei, seguint el principi
de reciprocitat.

2. CAPACITACIÓ DE LA PRODUCCIÓ LOCAL AMB MÀQUINES
COMUNALS6
Aquest projecte consisteix en la fabricació de màquines apropiades per facilitar el desenvolupament de processos productius vinculats al camp. Aquestes
màquines, posteriorment, seran assignades a assemblees locals (ja siguin nuclis
d’autogestió local o ecoxarxes), pequè puguin engegar projectes productius de
bé comú en el seu territori. El desenvolupament de les màquines està dinamitzat
per la xarxa XCTiT i compta amb un fons de redistribució territorial del pressupost
de la CIC.

2. Els productes de consum habitual de proveïdors externs que
no considerem de primera necessitat només es poden comprar
amb el mateix percentatge que accepti el proveïdor, i per tant,
no s’aplicarà el criteri de 100% d’acceptació en moneda social.
Aquests productes son per exemple sucre, cafè, sèsam, oli de
sèsam, etc.

Anomenem rebosts de confiança tots aquells que compleixin amb les
seves responsabilitats i assumeixen la reciprocitat cap a la CAC i, per
tant, cap a la resta de la xarxa d’abastiment. La CAC pot, també, oferir —amb aquestes condicions—, finançament als rebosts de confiança
que ho necessitin.4

FOMENTAR L’AUTOORGANITZACIÓ
I LA PRODUCCIÓ LOCAL
Els rebostos, grups de consum, ecoxarxes i processos d’autoorganització
local hem de ser capaços d’enxarxar la producció localment per impulsar
l’autoabastiment i oferir l’excedent de productes no peribles (o semi peribles) i altres serveis amb el percentatge més alt possible amb moneda
social per estendre la reciprocitat a tota la xarxa.

3. RECERCA DE TERRES I PLANIFICACIÓ
COMUNITÀRIA DE CONREUS
Per aconseguir reduir la dependència sobre les lleis de
preus dels mercats capitalistes, hem de poder planificar el
conreu de camps amb aliments no peribles o semi peribles
per abastir-nos-en sota demanda. Per aconseguir això, ens
cal una comunitat enxarxada i compromesa amb els pagesos i amb tothom que aposta per la pagesia, tot facilitantne l’accés a la terra i oferint-los el suport necessari des de
les nostres xarxes d’abastiment.

RECERCA DE PRODUCTES PER A L’ABASTIMENT DE PRIMERA NECESSITAT

Aliments no periples (o semi-periples)

Continuem ampliant la recerca de projectes de producció que ens abasteixin de productes bàsics de primera necessitat, d’acord amb els criteris fins ara exposats. Fem una crida a tots els rebosts, grups de consum,
ecoxarxes i gent del territori a col·laborar en aquesta recerca, a partir
d’aquesta llista orientativa de productes:

ADOBATS
olives envinagrades

LLEVAT DE CERVESA

CEREALS EN GRA
arròs, blat de moro, civada,
espelta, mill, ordi, xeixa...

MEL D’ABELLA

Eines i altres consumibles no comestibles
CALÇAT I ROBA
CARBURANT
biodièsel, gasoil,
benzina
PAPER HIGIÈNIC
PAPER RECICLAT
(DIN-A3, DINA-A4)
EINES D’HORTA, DE
CAMP I FORESTALS

EINES DE NETEJA
escombres, fregalls,
draps, etc.
EINES DE TALLER
llimes, martells,
serres, etc.
ESTRIS DE FUSTA
escuradents,
forquilles,
culleres, etc.

ASSECATS
figues, tomàquets, bolets...
ESPIRULINA (en pols)
FARINES
ametlla, arròs, cigró, garrofa,
gla, blat de moro
FRUITS SECS
avellanes, castanyes, nous,
cacauets, llavors de gira-sol
LLEGUMS
cigrons, llenties, mongetes, pèsols

(en pols)

SÈMOLA (per fer pasta alimentària)
CUSCÚS
OLI D’AMETLLES
OLI D’OLIVA
PLANTA SECA
estèvia
TUBERCLES
moniato, pastanaga, patata,
xufla, xarops

NOTES
1. Les novetats sobre la moneda social les podeu seguir
en aquest article: cooperativa.cat/la-moneda-socialsesten-de-la-ma-de-lautogestio.
2. Cal remarcar la importància, també, de la planificació
comunitària de conreus.
3. Representa el 16,29% del total.
4. Actualment, aquest finançament consisteix a permetre
que els rebosts paguin la meitat de la seva comanda a
un mes vista i la resta a dos mesos. Aquest és un bon
recurs perquè un rebost iniciï la seva activitat i pugui
comptar amb productes per distribuir a nivell local.
5. Com a exemple, aquesta proposta pot ser -ne un de
com avançar en aquesta línia: cooperativa.ecoxarxes.
cat/blog/view/274074/proposta-destrategia-de-suporta-la-micro-produccio-local
6. En l’enllaç, la proposta més detallada: cooperativa.
ecoxarxes.cat/pages/view/271160/proposta-16-financament-local-amb-maquines-de-ctit
7. cac.cooperativa.cat/que_es_la_CAC_1411.rtf

PREGUNTES FREQÜENTS
UÊ Ê«ÕVÊ>VVi`ÀÊ>ÊÃÌ>ÌÊ`iÊ«À`ÕVÌiÃÊµÕiÊ>L>ÃÌiÝÊ>Ê  ¶
El llistat de productes actual es pot consultar a través del gestor de comandes, a l’adreça: cac.cooperativa.cat. Si encara no n’ets usuari, pots accedir-hi com a visitant fent clic directament al botó del «login».

UÊ6ÕÊ>L>ÃÌÀi]ÊVÊ Ê«ÕVÊviÀ¶
Si ets una persona individual, grup o unitat familiar et pots donar d’alta a cac.cooperativa.cat. Per fer-ho,
has d’accedir-hi com a visitant, clicar el vincle «sol·licitar alta usuària», omplir el formulari i enviar-lo. El
responsable del grup que hagis escollit es posarà en contacte amb to o, si ja et coneix, podrà acceptar
la teva petició directament.

UÊ-ÊÕÊ}ÀÕ«Ê`iÊVÃÕÊÀ}>Ìâ>ÌÊÊÛiÊ>«>ÀÊiÊÃÌÀiÊ>L>ÃÌiÌ°Ê Ê Ê
podem fer?
Primer de tot, cal que us informeu del funcionament de la CAC i de la xarxa d’abastiment i, posteriorment, us podeu posar en contacte amb la CAC per donar-vos d’alta com a unitat de consum col·lectiva.

UÊ>}Ê«À`ÕVÌiÃ]ÊVÊ«ÕVÊviÀÀÃÊ>Ê>Ê  ¶
Et pots posar en contacte amb el rebost més pròxim, o directament amb la CAC, per avaluar la proposta
de producte/productes i valorar un possible acord d’abastiment.

UÊ6iÊÕÌ>ÀÊÕÊÀiLÃÌ]ÊµÕmÊ iÊ`iÊviÀ¶
D’entrada, us recomanem que us adreceu al rebost més pròxim per conèixer-ne el funcionament, així
com informar-vos del de la CAC. Després, us podeu posar en contacte amb la CAC per connectar-vos a
la xarxa d’abastiment.

UÊ Ê«ÕVÊLÌiÀÊjÃÊvÀ>VÊÃLÀiÊiÊvÕV>iÌÊ`iÊ>Ê  ¶
Des de la mateixa pàgina del llistat de productes es pot consultar el document explicatiu de la CAC.7
Si vols col·laborar, ja sigui individualment, des d’un rebost, ecoxarxa o grup de consum,
com a persona consumidora, consumidora proactiva o productora, pots contactar-nos:
CAC: abastiment@cooperativaintegral.cat

Moneda social: jordi@xarxaeco.org

CAC
CENTRAL D’ABASTIMENT CATALANA

MONEDA SOCIAL

