
COOPERATIVA 
INTEGRAL 
CATALANA

Què és la CIC i com s’organitza? 
Coneixem-la des del punt 0.



Fent memòria

 Precedents:

• Xarxa pel Decreixement (2005/2009)

• Podem Viure Sense Capitalisme (Març del 2009); 
campanya d’enxarxament d’iniciatives, cooperatives, xarxes 
d’intercanvi,...

• Seminari (Desembre del 2009): Sistema Monetari 
Català Alternatiu. Perspectiva Legal:

 Característiques de la moneda social

 Independència de l’euro

 CES (Community Exchange System)



CIC: Com a nou model d’autogestió

Associació lliure de persones que sota protecció 
legal treballen per oferir una alternativa de vida al 
capitalisme:

Sense dependre del sistema per cobrir les 
necessitats bàsiques.

 Cooperativa: com projecte que practica l'autogestió 
econòmica i política amb la participació igualitària dels 
seus membres. Legalment pren aquesta forma jurídica.

 Integral: perquè comprèn tots els elements bàsic d’una 
economia com són la producció, el consum, finançament i 
moneda pròpia. També perquè pretén integrar tots els 
sectors d’activitat necessàris per viure.

 Catalana: funcionament dins del territori català



Objectius

o Entramat de relacions 

econòmiques 

cooperativistes sense 

intervenció de l’estat.

o Promocionar els 

productes ecològics i 

potenciar la 

proximitat productiva, 

el lliure intercanvi de 

béns i serveis.

o Ser un model socio-

econòmic que 

garanteixi la 

cobertura de les 

necessitats bàsiques 

fora del sistema 

capitalista.

o Incentivar la circulació de la 

moneda social i la reducció de 

despeses en euros.

o Reduir preu dels productes 

ecològics per la venda directa 

de les productores.

o Fomentar l’autoocupació.

 A CURT TERMINI  A LLARG TERMINI



Principis generals (1)

TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL
•  Interès pel bé comú i 
importància d’estar bé 
amb un mateix
•  Desprendre’s del 
materialisme
•  Cooperació i 
solidaritat en la 
transformació social
•  Transició basada en el 
dia a dia i així, estar 
cada cop més prop de 
convertir la utopia en 
realitat
•  Relació directa entre 
l’acció pràctica i la seva 
teorització
• Cooperativa inclusiva i 
enxarxadora per  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

ECOLOGIA

•  Ecologia i 
permacultura

•  Decreixement i 
sostenibilitat



PRINCIPIS GENERALS (2)

ECONOMIA

•  Prioritat a cobrir les 
necessitats bàsiques. 

•  Intercanvi basat en la 
solidaritat.

•  Foment de l’economia 
gratuïta, troc directe, 
economia comunitària.

•  Relacions 
econòmiques justes: 
productors i 
consumidors.

•  Mesura de 
decreixement: la CIC 
orienta els productors 
sobre la quantitat de 
demanda.

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

ORGANITZACIÓ 
POLÍTICA

•  Democràcia directa, 
deliberativa i 
participativa

•  Autogestió i 
descentralització

•  Transparència

•  Subsidiarietat: de lo 
local a lo global

•  Assemblearisme



PARTICIPACIÓ I PRESA DE DECISIONS

 Promovem la presa de decisions descentralitzada 
i autònoma (Ecoxarxes i nuclis locals, comissions 
de treball,...)

 Assemblees totalment obertes

 Decisions preses per consens 
(reformulació/derivació)

 Tots els acords previs són revocables 

 Les qüestions que afecten a la totalitat de CIC es 
resolen en Assemblees Permanents o Jornades 
Assembleàries.



DSS (DECISSION SUPPORT SYSTEM) 
http://dss.cooperativaintegral.cat 

http://dss.cooperativaintegral.cat/


 Periodicitat mensual

 Participació mínima 

d’un membre de cada 

comissió i nucli local

 Qualsevol soci pot 

aportar un punt per 

l’ordre del dia

 Normalment es 

realitza a l’àrea 

metropolitana de 

Barcelona.

 Decideix si una 

qüestió es tractarà en 

la jornada 

assamblearia, es 

derivarà a una 

comissió o grup de 

treball o en cas 

d’afectar a persones 

concretes que siguin 

aquestes qui ho 

decideixin.

 Periodicitat mensual

 Temes per tractar es proposen amb 

anterioritat, etiquetant cada 

qüestió com informativa, de debat o 

de presa de decisió.

 Es pot participar dels temes 

mitjançant la xarxa social així com 

consultar les actes posteriorment.

 Es itinerant. Cada mes es realitza 

en un indret diferent.

 La jornada assembleària es 

sobirana.

 Assemblea Permanent  Jornada Assemblearia



ORGANITZACIÓ INTERNA

o NODE 1 – LES PERSONES: benvinguda, 

formació, autoocupació i resolució de conflictes.

o NODE 2 – COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I 

EXTENSIÓ: informàtica, documentació i 

promoció.

o NODE 3 – ECONOMIA, LEGAL I 

PRODUCCIÓ: gestió econòmica, 

jurídica,seguiment de la moneda social i projectes 

productius.

o NODE 4 – COORDINACIÓ: coordinació amb 

ecoxarxes, metodologies i pressa de decisions, 

coordinació amb grups temàtics.

o NODE 5 – NECESSITATS I INTERCANVI: 

necessitats bàsiques, promoció d’intercanvi, 

treball comunitari, i consum cooperatiu.

o NODE 6 – COMPRES I 

INFRAESTRUCTURA: coordinació de centrals 

de compres i consum cooperatiu.



PROJECTES COOPERATIUS I SERVEIS

 Projectes d’Iniciativa Productiva (PIP): Projectes 
autònoms (individuals o col·lectius) que ofereixen productes 
amb certa regularitat i estabilitat, i accepten un mínim de 
moneda social. Ex: Tres Druides.

 Projectes Autònoms d’Iniciativa Col·lectivitzada 
(PAIC): Depèn d’un acord previ en assemblea, i normalment 
impliques l’us d’un bé cedit o aconseguit en condicions 
avantatjoses (terrenys, maquinària, vehicles,...). Ex: Ca l’Afou, 
Autobús cooperatiu.

 Serveis Comuns: Depèn d’un acord previ en assemblea i es 
financia entre tots els membres de la cooperativa (tot i que 
també hi ha serveis autofinançats):
• Coordinació Centrals de Compres (ccc)
• Centrals de Compres
• Fotocopiadora
• Gestió Econòmica i Jurídica
• Serveis Informàtics (correu e-, llistes de correu, blogs)
• Telefonia (Ecoxarxes, comissions de treball)



Grups temàtics

 Salut: Salut Holística Autogestionada (SHA)  
salut@cooperativaintegral.cat

 Agricultura i alimentació

 Ecoviles i repoblació

 Educació: Cooperativa d’Educació i Coneixement 
Integral(CECI)

 Energia

 Transport 

 Vivenda: Massos i Masoveria, ESFA (masoveria 
urbana, UB), Cooperativa d’Habitatge (Ca l’Afou, 
vivendes de Figueres)

mailto:salut@cooperativaintegral.cat
mailto:salut@cooperativaintegral.cat


TIPUS DE TASQUES I RETRIBUCIONS

 Tasques voluntàries: en esdeveniments puntuals 

es fomenta el treball voluntari com a forma de 

compromís amb el projecte. Pot cobrir l’alimentació, 

l’allotjament i en cas que sigui assumible també el 

transport.

 Retribució de tasques: les tasques esporàdiques 

o que ocupin menys de 15 hores setmanals es 

remuneren en referència a 5 ecos/hora en finalitzar la 

tasca.

 Renta bàsica cooperativa (Primera fase): 350 

ecos mensuals (+allotjament + defensa jurídica) 

compromís mínim  de 15 hores setmanals.

 RECA (Renda d’Economia Comunitària per 

Activistes): Grup d’afinitat basat en la confiança 

que treballen de manera coordinada segons les 

necessitats de la CIC, i comparteixen economia tant 

en ecos com en euros, per cobrir les seves necessitats 

bàsiques de manera transparent i autofinançada. Per 

activistes que volen viure al marge del sistema i 

poden asumir tasques de gestió i coordinació de la 

CIC.



Model Econòmic

o Entre LETS i SEL

 LETS: (1982, Canadà) sistema de crèdit mutu (enregistrats a 

la comptabilitat del sistema). Permissió retornament del 

deute, sense interessos ni terminis fixats.

 SEL: (1994, França) sistema d’intercanvi de béns, serveis i 

coneixements a escala local, èmfasi al vincle social respecte 

aspectes mercantils.

o Moneda Social

 Instrument d’Intercanvi

 Contra l’especulació (limitació i condició del valor)

 Instrument de desenvolupament comunitari

 Instrument per afavorir la justícia i una economia sostenible.



Moneda Social

oCES (xarxa global 

de comunitats 

d'intercanvi)

ØMoneda Social 

CIC: COOP 

(EcoCoop)

ØMoneda Local 

(Ecoxarxa) + 

Ecofires

ØMoneda social 

Renda Bàsica: 

CIEB (Ecobàsics)

•No acumulable

•Productes 

primera 

necessitat i 

habitatge

•Remuneració del 

treball 

comunitari 



CES (Community Exchange System) http://ces.org.za



Nuclis Locals i Ecoxarxes 

 Nuclis Locals: Xarxes o grups de persones que pensen i 
actuen seguint els criteris i principis de la CIC a nivell 
local. Coordinen projectes i iniciatives per l’autogestió total 
dels membres que ho componen.  Tenen total 
autodeterminació i autonomia.

 Ecoxarxes: Organització territorial en xarxa que promou 
els intercanvis de bens, serveis i coneixements entre 
persones de la mateixa bioregió amb el compromís de 
construir una altra forma de relacionar-se fomentant 
l’economia a escala local, el consum responsable i les 
relacions humanes. El tret més característic és que 
comparteixen moneda local (moneda social pròpia de la 
bioregió).





Xarxa Social https://cooperativa.ecoxarxes.cat/ 
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