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FUNCIONAMENT DE LA COOPERATIVA 

A l'hora d'organitzar la gestió econòmica de la Cooperativa, haurem de 
facilitar l 'autonomia en el funcionament diari en cada un dels projectes 
productius i organitzar-nos d'una manera que els problemes d'un projec-
te no afectin a la resta. 

Podrem ser insolvents i aturats com a persones, segons el sistema i el 
marc jurídic vigent, però al mateix temps podrem viure amb tota norma-
litat, treballant i consumint de manera autogestionada, sense haver de 
preocupar-nos per embargaments de deutes anteriors. 

La manera com funcionem protegeix legalment als qui integren la coo-
perativa perquè cadascú de nosaltres protegeixi la cooperativa en una 
relació de reciprocitat pel bé comú. 

PARTICIPACIÓ l PRESA DE DECISIONS 
Promovem la presa de decisions descentralitzada i autònoma, les assemblees 
són totalment obertes, les decisions es prenen per consens i tots els acords 
previs són revocables. Les qüestions que afecten la totalitat dels elements 
que componen la Cooperativa Integral Catalana es debaten de manera con-
junta en assemblees permanents i jornades assembleàries. 
Contacte: jornades@cooperativaintegral.cat 

AUTOOCUPACIÓ, PROJECTES COOPERATIUS l BORSA DE TREBALL 
Qualsevol activitat productiva que assumeixi els principis bàsics podrà 
beneficiar-se de les eines tant legals com socials (en xarxa) de què disposa la 
Cooperativa Integral Catalana. 

La Borsa de treball es defineix com una eina amb l'objectiu principal de 
facilitar els fluxos de treball perquè totes les persones tinguin, com a mínim, 
les necessitats bàsiques cobertes així com satisfer necessitats de recursos hu-
mans per part de col‚lectius, cooperatives, autònoms o persones individuals 
sense la necessitat d'intermediaris. 
Contacte: borsadetreball@cooperativaintegral.cat 

REBOSTOS: ESPAIS D'ABASTIMENT l INTERCANVI 
L:abastiment col‚lectiu es realitza des de l'àmbit de l'alimentació ecològica 
i d'aquí es pot estendre a altres sectors. Actualment, diverses poblacions 
vinculades a alguna Ecoxarxa ja disposen de rebostos, des d'on s'abasteixen 
de productes ecològics locals. La Central d'Abastiment Catalana s'encarrega 
de coordinar-les, gestionar les necessitats i l'excedent de producte (segons el 
cas) i optimitzar-ne el transport. 
Contacte: abastiment@cooperativaintegral.cat 

NODES DE TREBALL l COMISSIONS 
La seva funció se centra en la dinamització de la Cooperativa Integral 
Catalana, per assegurar que les decisions acordades es portin a terme. Les 
comissions s'agrupen en els següents nodes de referència: 1) Les persones, 2) 
Comunicació, 3) Economia, legal i producció, 4) Coordinació, 5) Necessitats i 
intercanvi i 6) Abastiment 

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 de les quotes dels associats. La gestió econòmica i jurídica, 
les eines d'internet a nivell d'usuari (blogs, comptes de correu, llistes, etc.), la 
telefonia i la Central d'Abastiment Catalana, són alguns d'aquests serveis. 

CAP A UN SISTEMA PÚBLIC COOPERATIU INTEGRAL 
Treballem els diferents àmbits i necessitats que cal desenvolupar per aconse-
guir un benestar personal i col‚lectiu: educació, salut, alimentació, energia, 
habitatge, transport, etc. 

En l'àmbit de la salut, ja estem treballant en la construcció d'un Sistema de 
Salut Pública Cooperativista (SSPC). 
Contacte: salut@cooperativaintegral.cat 

En l'àmbit de l'habitatge s'estan desenvolupant Oficines d'Habitatge, la 
Xarxa d'Albergs Cooperatius i la Cooperativa d'Habitatge Social. 
Contacte: info@habitatgesocial.cat 

En l'àmbit d'educació s'estan dinamitzant Espais d'Aprenentatge 
Col·lectiu, Oficines d'Educació per donar suport a la creació de projec-
tes d'Educació Lliure i Comunitària. 
Contacte: educacio@cooperativaintegral.cat 

XARXA TERRITORIAL: ECOXARXES l NUCLIS D'AUTOGESTIÓ LOCAL 
La cooperativa és d'àmbit català, i vol vehicular la seva presència al territori 
a través de nuclis locals, que puguin funcionar amb autonomia, vinculats o 
no a una Ecoxarxa. Les Ecoxarxes són xarxes d'autogestió 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), per permetre el funcionament 
d'un sistema d'intercanvis multirecíproc a la regió, sense fer ús dels diners. 
Les monedes socials sorgeixen com a contraposició a la insostenibilitat i a les 
injustícies de l'actual sistema socioeconòmic. 

EL SISTEMA ECONÒMIC INTEGRAL l LES MONEDES SOCIALS. 
L:economia comunitària es una tendència a llarg termini que prioritzem. 
L:intercanvi directe es un mètode que contribuïm a estendre tant en àmbits 
rurals com urbans a través de fires, entre d'altres vies. 

Les monedes socials que utilitza la Cooperativa Integral són algunes de les 
monedes socials locals o bioregionals que s'estan posant en marxa a Catalun-
ya - l e s  persones que no visquin en cap territori amb moneda social poden 
utilitzar l'ECOcoop, la moneda social de la Cooperativa Integral. Utilitzem 
el sistema CES (Community Exchange System) que permet de manera molt 
senzilla els intercanvis directes i multirecíprocs entre persones que participen 
d'ecoxarxes diferents. 

CASX (COOPERATIVA D'AUTOFINANÇAMENT SOCIAL EN XARXA) 
CASX és una cooperativa d'estalvi, donacions i finançament de projectes. 
Som una banca assembleària, autogestionada i sense interessos. Financem 
projectes de persones o col‚lectius que siguin autogestionats i cooperatius. 
Contacte: www.casx.cat 

TIPUS DE SOCIS 
La tipologia de les persones sòcies dependrà de la forma amb què vulguin 
participar a la Cooperativa: 
• De serveis: té una activitat econòmica ja legalitzada que participa de la 
Cooperativa Integral per tenir intercanvis econòmics amb altres socis, però
que no utilitza la cooperativa per realitzar factures a l'exterior. 
• Prossumidor: és qui, a més de consumir béns i serveis, els produeix (pro-
duc tor+  consumidor, ), i realitza intercanvis econòmics amb altres socis, tant 
en euros com en moneda social. 
• De consum: es caracteritza per consumir únicament dins de la xarxa, tant 
en euros com canviant euros per moneda social amb aquest objectiu.
• Autoocupat: és qui participa en la Cooperativa Integral tant per tenir 
activitat econòmica cap a l'exterior en euros, com per fer intercanvis 
econòmics amb altres socis en euros i moneda social. 
• D'afinitat: és qui no paga quota, però que per la seva activitat i per vo-
luntat pròpia es registra com a persona sòcia sense que això li suposi drets ni 
deures de cara a la cooperativa. 

QUOTES l APORTACIONS ECONÒMIQUES 
Tots els socis poden ser socis individuals i socis 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 no repercuteixi en saldos negatius. Finalment, hi ha 
l'opció de pagar la quota en hores de treball comunitari, valorat en S/hora, 
per tant, en 6 hores de treball per a individuals i 12 hores per a col‚lectius. 
Aquestes quotes serveixen per als socis de serveis, prosumidors, de consum i autònoms. 
• Quota de soci autoocupat: quota inicial + una quota mensuals entre 1 O 
i 75 euros mensuals, que oscil‚larà en funció del nivell d'activitat econòmica 
segons un prorrateig definit per l'assemblea. A partir dels 25 euros 
mensuals es podrà pagar un percentatge de la quota en moneda social. 
Contacte: gestioeconomica@cooperativaintegral.cat. 

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 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 perso-
nal. A partir d'aquí, tenim la possibilitat d'accedir directament a aliments 
ecològics per créixer conscientment en el plaer dels sentits, a més d'opcions 
d'habitatge fora de l'àmbit urbà, autoocupació alternativa fora del sistema, 
accés a un sistema de salut public cooperatiu, etc. 
La cooperativa pretén dinamitzar solucions a la nostra realitat sense perdre'ns 
en els laberints de la burocràcia o 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. 
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