#FonsCooperatiuESS (Abril-Maig 2020)
Davant la crisi sanitària, social i econòmica produïda arran de la pandèmia de la
Covid-19, l’Economia Social i Solidària catalana no s’atura. Compartint angoixes i
esperances amb el conjunt de la societat, centenars d’iniciatives cooperatives,
associatives i comunitàries malden per fer front a l’emergència social i sanitària
practicant el suport mutu i la solidaritat.
Cosint mascaretes i bates, fabricant viseres 3D, produint i distribuint productes
agroecològics, tenint cura de les persones o desenvolupant tecnologies lliures per
teletreballar, des de l’Economia Social i Solidària catalana tenim clar que la resposta
a la crisi és la solidaritat. I el futur, generalitzar alternatives econòmiques que posin
al centre a la Vida, a partir de la Democràcia Econòmica, la Justícia Ambiental i
la Salut Col·lectiva.
Per tal de donar suport a aquests esforços i tenint en compte també les dificultats
que pateixen avui els projectes col·lectius, diferents organitzacions de l’ESS catalana
impulsem el FONS COOPERATIU PER L’EMERGÈNCIA SOCIAL I SANITÀRIA,
amb la voluntat d’obrir una primera convocatòria que doni suport econòmic a 25
INICIATIVES SOLIDÀRIES que aporten solucions directes a l’emergència i
requereixen de recursos per la seva sostenibilitat.

#UnaAltraEconomia
Per impulsar una sortida social a la crisi, a més de mesures urgents, cal un Nou
Model Econòmic. Que deixi enrere el capitalisme, redistribueixi la riquesa, acabi
amb les desigualtats i transformi la nostra relació depredadora amb la natura. Exigim
doncs polítiques socioeconòmiques valentes que defensin el sector públic,
reconeguin l’ESS com a àmbit específic de desenvolupament i injectin recursos
directament a les persones i al teixit socioeconòmic transformador.
No obstant, per democratitzar l’economia, cal enfortir el cooperativisme i l’autoorganització, el suport mutu i la transformació social. Aquest és el sentit del Fons
Cooperatiu per l’ESS: visibilitzar les iniciatives de base i reforçar-les per a construir
Una Altra Economia.
Les iniciatives de l’Economia Social i Solidària són font d’experimentació del nou
model. Actuen en la producció, en l’intercanvi, la comercialització, la gestió, la
distribució d’excedent, la moneda, el consum, el finançament i l’estalvi, així com en
les tasques de cura. Creen béns i serveis socialment útils, i prioritzen la satisfacció
de les necessitats col·lectives per sobre del lucre, a partir de pràctiques
transformadores: governança democràtica, apoderament comunitari, polítiques
retributives equitatives, arrelament territorial, equitat de gènere, diversitat cultural,
transició ecològica, intercooperació. Volen inspirar la transformació del sistema
econòmic en un altre de sostenible, democràtic, solidari, equitatiu i feminista.

#ElsCriteris que acompleixen les iniciatives proposades són els següents:
! Són iniciatives democràtiques i solidàries que estan donant resposta a
l’emergència sanitària, social i econòmica provocada per la crisi de la COVID-19.
! Incideixen en cinc sectors claus per fer front a l’emergència sanitària i al
confinament: tèxtil, tecnologia i fabricació 3D, producció i distribució
agroecològica, cures, habitatge.
! Impliquen a la comunitat, busquen un impacte social i ambiental positiu, estan
arrelades al territori i treballen en xarxa.
! S’ubiquen en diferents punts de la geografia catalana.

#FasesDelFons
Del 14 d’abril al primer de maig, la 1a fase del Fons cerca recollir 60.000 euros. El
50% ja està compromès per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i
ara cerquem el 50% restant entre noves cooperatives, associacions o fundacions,
així com obrint el Fons a les aportacions individuals de persones compromeses
amb el suport mutu i el canvi de model.
En una propera segona fase, s’intentarà captar més recursos i destinar-los a
consolidar noves iniciatives de l’ESS que ho requereixin.
El FONS COOPERATIU PER L’EMERGÈNCIA SOCIAL I SANITÀRIA és una
iniciativa de les següents organitzacions:
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Fundació Goteo
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Coop 57 cooperativa
Fundació Coop 57
Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC)
Fundació Roca Galès
Xarxa d’Economia Solidària
Teler Cooperatiu de Sabadell
Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona
XES Garrotxa
FETS
Fiare Banca Ètica
Opcions de Consum Responsable
Grup ECOS
La Pera SCCL
L’Apòstrof SCCL
Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines

Les 26 iniciatives receptores:
BTactic: cooperativa dedicada als serveis informàtics de Lleida, els fons es destinen a
donar suport i mitjans tècnics gratuït per a tasques de teletreball.
TopManta: el Sindicat de Venedors Ambulants de Barcelona ha reorientat el seu taller
de costura per fabricar mascaretes i bates per equipaments sanitaris. Els recursos
paguen material i van a la caixa de resistència del Sindicat.
Mensakas: la cooperativa de riders està transportant aliments al domicili de famílies
vulnerables així com EPIS per a diverses entitats. Amb els recursos s’adquireix un nou
transport i s’amplien rutes.
Solidança: empresa d’inserció del Baix Llobregat, dedicada a l’economia circular, que
ha reorientat part de la seva activitat a la producció de material sanitari. Els recursos
fan front a despeses de material i personal.

Col·lectivat: cooperativa de treball formada per persones d’origen migrant, amb els
recursos finançaran un software per a traduir automàticament protocols sanitaris i
canals de suport mutu a l’urdu, hindi, àrab, xines mandarí i bengalí.
Mujeres Palante: catering cooperatiu de dones d’origen migrant, amb els recursos es
distribuirà producte alimentari del Prat de Llobregat a 30 de famílies.
Sindillar: Sindicat de Dones treballadores de la Llar, els recursos es destinaran a la
caixa de resistència de les dones que han perdut la feina.
Granollers pedala: associació de mobilitat sostenible, els recursos financen el
transport de productes de primera necessitat, des dels comerços locals al veïnat de
Granollers.
Keras buti: cooperativa de consum de l’Hospitalet de Llobregat, distribueixen aliments
de productors del Parca Agrari del Llobregat a famílies amb pocs recursos.
Arreglos y confeciones Kaur: empresa familiar de costura, els recursos es destinen
per materials i distribució de mascaretes a l’Hospitalet de Llobregat a partir de xarxes
de suport mutu.
John Fil: cooperativa tèxtil industrial de l’Espluga Calba, els recursos donen suport a
la reorientació de la producció de material sanitari.
Supercoopera + El Rodal: projecte conjunt entre la cooperativa de consum
agroecològic de Sabadell amb la PAH local per abastiment domiciliari de producte.
Makers Tarragona: elaboren equips de protecció individual a partir de la impressió
3G. Els recursos es destinaran a comprar els subministres per poder imprimir.
La Kuadrilla: grup de lampistes de Sabadell, vinculats a la PAH i en procés de
cooperativització, que estan fent reparacions d’urgència per a persones sense
recursos.
Llars de Prodis: fundació de Terrassa d’atenció a les persones, amb els recursos
equiparan els professionals de l’entitat.
FresCOOP- Comunitat Islàmica del Bages: la cooperativa FresCoop es dedica a la
distribució de producte ecològic. Amb la Comunitat Islàmica, destinaran els recursos a
proveir de producte a famílies amb necessitats econòmiques.
Terrassa sense Murs: Col·lectiu que treballa amb joves sense papers, els recursos es
destinaran adquirir proteccions i aliments per la comunitat.
Cotó Roig: associació que treballa fent mascaretes pel barri vell de Manresa, els
recursos a destinen a materials.
Mia’s Disseny: projecte de la Garrotxa de costura i repartiment de mascaretes i bates
en xarxa amb la comunitat i altres empreses i artesanes de costura.

El Brot: cooperativa agroecològica de consumidores de Reus, els recursos es
destinaran pel transport de comandes a usuàries de la ciutat que ho necessiten.
Aresta: la cooperativa agroecològica de Santa Coloma Santa Coloma de Queralt està
muntant una xarxa de distribució amb productores per proveir directament diferents
municipis del Camp de Tarragona.
Mujeres Migrantes Diverses: Associació creada per treballadores de la llar i de
cures; feminista comunitària, destinarà els recursos a cobrir necessitats de material de
protecció sanitari i alimentació.
Abarka: empresa social formada sobretot per persones d’origen migrant, dedicada al
càtering de producte africà, els recursos els destinaran a proveir d’àpats a voluntàries
dedicades a les producció de material sanitari.
Serveis Amb Cor + Banc Aliments Lleida: cooperativa lleidatana de transport en
bici, recull els aliments del banc i els du a domicili gratuïtament per famílies
necessitades.
Espigoladors: entitat que practica l’aprofitament alimentari de l’excedent agrari, els
recursos es destinen a la distribució d'aliments a xarxes de suport mutu.
Diomcoop: cooperativa formada per persones d’origen senegalès, han reorientat la
seva activitat tèxtil realitzant mascaretes i bates per a diferents espais sanitaris de la
ciutat de Barcelona i així com repartint aliments i fent tasques logístiques per
l’emergència sanitària. Els recursos donen suport a la sostenibilitat d’aquests serveis.

