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A mode de presentació i benvinguda
Lluís Carreras | Economista. Professor de la URV

Les societats cooperati-
ves tenen una idiosincrà-
sia específica. En el seu 
ADN el factor treball és 
el factor essencial, tot i 
reconeixent la importàn-
cia del capital, el qual és 
considerat com un mitjà, 
un instrument per a la 
realització de l’objectiu 
de l’empresa (el desen-
volupament de l’activitat 
cooperativitzada).

El repte d’aquestes en-
titats, i de l’economia 
social en sentit ampli, 
consisteix a fer compati-
ble el desenvolupament 
de la participació, la res-
ponsabilitat i la solida-
ritat amb la rendibilitat, 
l’eficiència i la viabilitat. 

L’Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI), ja va 
formular al seu Congrés 
de Manchester, el 1995, 
tot coincidint en el pri-
mer segle d’existència de 
l’entitat, els valors coo-
peratius d’autoajuda, au-
toresponsabilitat, demo-
cràcia, igualtat, equitat, 
solidaritat, honestedat, 
transparència, responsa-
bilitat i vocació social. 
I també va explicitar els 
principis cooperatius: ad-
hesió voluntària i oberta, 
gestió democràtica per 
part dels socis, participa-
ció econòmica dels socis, 
autonomia i independèn-
cia; educació, formació 
i informació, cooperació 
entre cooperatives i in-
terès per la comunitat.

Les cooperatives són un 
recordatori per a la comunitat 
internacional que és possible 
aspirar al mateix temps a la 
viabilitat econòmica i a la 
responsabilitat social                                                                                      

Ban Ki-moon
exSecretari General de l’ONU

D’acord amb la infor-
mació subministrada per 
l’ACI, més del 12% de la 
població mundial és soci 
d’alguna de les 3 milions 
de cooperatives del món.  
D’acord amb el World 
Cooperative Monitor 
(2020), les cooperatives 
proporcionen ocupació 
al 10% de la població 
ocupada, contribueixen 
a generar llocs de treball 
resilients, a fomentar una 
economia sostenible i 
aconseguir el benestar de 
les persones en l’entorn 
laboral.

A Espanya, amb dades 
corresponent a 31 de 
desembre de 2019, hi ha-
via 18.635 cooperatives 

inscrites a la seguretat 
social, amb un volum 
de socis treballadors
de treball i assalariats de 
314.119 persones. A Ca-
talunya, les dades van 
ser: 3.842 cooperatives i 
41.722 socis i assalariats.

Segons dades de la 
Confederación Española 
de la Economía Social 
(CEPES), les empreses de 
l’Economia Social (les 
cooperatives representen 
una part molt important 
de l’economia social) 
van aportar el 10% del 
PIB d’Espanya; en termes 
d’ocupació el 12,5% de 
la població ocupada 
treballava en aquestes 
empreses i un 42,8% de 
la població està vincula-
da a l’Economia Social. 

Actualment coincideixen 
en el temps el Pla de Re-
cuperació, Transformació 
i Resiliència d’Espanya 
amb la nova Estratègia Es-
panyola d’Economia So-
cial 2021-27 i ben aviat 
l’aprovació del Pla d’Ac-
ció de l’Economia Social 
de la Comissió Europea.

Per altra part, a Cata-
lunya cal destacar la pro-
posta del cooperativisme 
català d’un pacte de país 
per una economia per la 
vida, recollida a la Pro-
posta de Pacte català per 
la Salut Col.lectiva, la 
Democràcia Econòmica 
i la Justícia Socioambien-
tal elaborada per Ivan 
Miró l’abril del 2020. 

Aquest pacte aposta 
pel naixement d’un nou 
model econòmic, po-
lític i social que es basi 
en l’economia plural 
transformadora per im-
plantar polítiques que 
prioritzin i fomentin la 
democràcia econòmi-
ca, la salut col·lectiva i 
la transició ecosocial. 

Aquest model econò-
mic, amb valors i prin-
cipis ètics, que prioritza 
el bé comú per sobre 
del lucre i els interes-
sos individua és el que 
es practica i es defensa

des del cooperativisme i 
l’Economia Social i Soli-
dària (ESS). 

Agraeixo als impulsors 
d’aquesta publicació 
que m’hagin honorat 
amb l’encàrrec de fer 
quatre ratlles per a la 
presentació. Hi ha un 
llarg camí a recórrer per 
tal de canviar el model 
productiu imperant. 

La sortida de la crisi pro-
vocada per la Covid-19 

està posant de manifest 
que les coses s’hauran 
de fer d’una altra mane-
ra, de forma que permeti

L’Economia Social ge-
nera a Espanya quasi 
2.200.000 llocs de tre-
ball directes i indirectes. 
A Catalunya, el pes de 
l’Economia Social en en 
termes del PIB és gaire-
bé el mateix. L’Economia 
Social en general i les 
cooperatives en particu-
lar, constitueixen un actor 
clau del desenvolupa-
ment local que revitalitza 
mitjançant iniciatives em-
presarials col·lectives les 
zones rurals i despobla-
des, proporcionant béns 
i serveis. 

Per altra part, les coo-
peratives assoleixen el 
50% de la quota de mer-
cat de l’agricultura. El 
compromís amb el terri-
tori fa que l’Economia So-
cial i les cooperatives en 
particular, siguin l’agent 
empresarial que assegura 
la localització de l’agen-
da 20-30 de desenvolu-
pament  sostenible i els 
objectius de desenvolu-
pament sostenible. I es 
situen a l’avantguarda 
del canvi de model que 
promou l’agenda 20-30 
que busca un equilibri 
entre eficiència i la resi-
liència social i ambien-
tal prop que una altra 
economia és possible. 

    Hi ha un llarg camí a recórrer 
per tal de canviar el model 
productiu imperant. La sortida 
de la crisi provocada per la 
Covid-19 està posant de mani-
fest que les coses s’hauran de 
fer d’una altra manera, de forma 
que permeti aconseguir bons 
resultats no tan sols en termes 
econòmics, sinó també en ter-
mes socials i mediambientals.

aconseguir bons resul-
tats no tan sols en termes 
econòmics, sinó també 
en termes socials i me-
diambientals. Com ja s’ha 
comentat abans, cal posar 
a les persones en el centre 
del nou model productiu 
i de les polítiques públi-
ques. El cooperativisme 
en particular i l’Economia 
Social en general en són 
un agent clau d’aquest 
nou model productiu que

s’està impulsant des de 
Catalunya, Espanya i la 
Unió Europea. Felicitats 
per la iniciativa!

Cooperation - Sumit Saengthong | The Noun Project

“
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Laura Comas |  Sòcia de Resilience Earth SCCL i impulsora de la FESS rural

El desenvolupament so-
cioeconòmic en les zones 
rurals ha estat determinat 
per un patró centralit-
zador de les ciutats. Un 
sistema global que ha 
fomentat el paradig-
ma extractivista de les 
zones rurals i els sur 
global cap a les ciutats 
i el nord global. Barce-
lona es relaciona amb 
Brussel·les, o Nova York 
amb París, però poc en 
sabem del que es cou a 
les zones rurals. 

Podem dir que, les zo-
nes rurals som una con-
seqüència de les ciutats, 
som part de l’estructura 
que alimenta a les ciu-
tats, ordenant els terri-
toris des de despatxos 
urbans per construir un 
mosaic en funció de les 
necessitats nacionals.

Les ordenances terri-
torials no són casualitat: 
que a Ponent es cultivi 
gran part de l’alimen-
tació, al camp de Tarra-
gona estigui sembrat de 
petroquímiques i que 
les comarques gironines 
sigui el monocultiu tu-
rístic, és un procés colo-
nitzador. Aquest desen-
volupament centralitzat 
ha dut conseqüències en 
la pèrdua de la sobirania 
del món rural. 

És un fet que vivim 
avui quan ens relacio-
nem més amb Barcelo-
na que amb la comarca 
del costat, quan creiem 
que la innovació i el co-
neixement només està a 
les ciutats, quan es creu 
que falta talent. Però 
de talent ens en sobre, 
el que ens falta és ca-
pacitat de governança i 
equitat en la distribució 
de recursos.

En el fons sabem que el 
llegat i la saviesa que 
envolta el món rural és 
aquella que realment pot 
gestionar el canvi que 
necessitem. 

Un canvi cap al pa-
radigma cultural que 
revaloritza la sobirania 
del món rural, que es 
relaciona i es coordina 
amb els municipis de 
l’entorn, que col·labora 
de forma oberta amb la 
comunitat, que la iden-
titat i el sentiment de 
pertinença està arrelat, 
que som coneixedores 
dels reptes i que hi do-
nem resposta de forma 
conjunta.

Què és economia, 
sinó? L’economia, del 
grec, té el significat de la 
gestió de la llar. I en el 
món rural en sabem de 
gestionar-ho, ja que en-
tenem la nostra llar com 
la comunitat, la regió, el 
territori que habitem. 

Fer un desenvolupa-
ment socioeconòmic es 
tracta senzillament i com-
plexament de gestionar la 

llar a la qual pertanyem. 
És expressar l’autogestió 
cultural dels nostres te-
rritoris. Per donar la volta 
en el desenvolupament 
socioeconòmic del món 
rural, primer hem de ser 
capaces d’escoltar-nos 
i saber quin és el poten-
cial que tenim. I en tenim 
molt, de potencial. 

Com podem co-dis-
senyar un desenvolupa-
ment rural viu i sobirà? 

Com podem descolo-
nitzar-nos d’unes creen-
ces imposades i centra-
litzadores? 

Com podem regenerar 
el territori i la comunitat 
des de l’essència rural? 

Com podem relacio-
nar-nos més amb les 
comarques colindants i 
augmentar la resiliència 
comunitària? 

Com podem tenir un 
diàleg amb les ciutats 
des de l’equitat i l’es-
colta? 

Què és el que volem 
aportar pel canvi social, 
ambiental i econòmic 
que necessitem?

    L’economia, del grec, té el
significat de gestió de la llar. 
I en el món rural sabem gestio-
nar-ho, ja que entenem la nostra 
llar com la comunitat [...] Fer 
un desenvolupament socioe-
conòmic es tracta senzillament 
i complexament de gestionar la 
llar a la qual pertanyem. És ex-
pressar l’autogestió cultural dels 
nostres territoris.

Alguns instants de la FESS Rural 2019, celebrada a Vallfogona de Ripollès
www.fessrural.cat

El món rural com a 
agent de canvi en la 
crisi sistèmica actual

“
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La lluita incansable del Priorat
Associació PRIORITAT 

Fa vint anys, l’allau 
de projectes eòlics que 
volien convertir el Prio-
rat en una central ener-
gètica va mobilitzar la 
societat prioratina, que 
es va unir per rebutjar la 
massificació eòlica i els 
models de desenvolupa-
ment industrials i extrac-
tivistes que posaven en 
perill el patrimoni natu-
ral de la comarca, i que 
en cap cas havien estat 
consensuats amb la gent 
del territori. 

Les mobilitzacions no 
van ser només movi-
ments de reacció contra 
les possibles agressions 
sinó que van donar peu 
al debat de quin model 
territorial i de futur vo-
líem. Així, les jornades 
“Priorat, quin paisatge, 
quin futur?”, celebrades 
en diversos anys, van 
culminar parlant del va-
lor del nostre paisatge, i 
de com aquest valor po-
dia ser l’eix central d’un 
model de desenvolupa-
ment propi.  

Aquest va ser l’inici 
d’una nova etapa. Es va 
passar d’una actitud re-
activa a una de propo-
sitiva, del simple “no” a 
les agressions a les pro-
postes en positiu, i dels 
models territorials im-
posats a la construcció 
-de manera participada- 
d’un model territorial 
propi. 

A cavall dels anys 
2007 i 2008, a partir 
d’aquests debats i de la 
voluntat de la societat 
civil de treballar per la 
preservació del paisatge 
i la seva gestió enrao-
nada, neix Prioritat, una 
associació sense ànim 
de lucre d’abast comar-
cal que aglutina perso-
nes, entitats, institucions 
i empreses. 

Dels objectius funda-
cionals de Prioritat, el 
més conegut és prepa-
rar i presentar la candi-
datura UNESCO Prio-
rat-Montsant-Siurana

    La virtut de la candidatura 
UNESCO és que posa les ba-
ses d’un projecte territorial que 
treballa en la identificació dels 
valors del paisatge i del territo-
ri per tal que les propostes de 
gestió i de planificació estiguin 
en sintonia amb aquests valors.

perquè el paisatge del 
Priorat sigui reconegut 
com a patrimoni mun-
dial en la categoria de 
paisatge cultural, i en 
concret com a paisatge 
mosaic agrícola de mun-
tanya mediterrània.

Els requisits que dema-
na la UNESCO per pre-
sentar la candidatura fan 
que aquesta s’entengui, 
des dels inicis, com una 
eina de coneixement 
i de gestió. Per tant, el 
projecte UNESCO no és 
només aconseguir un re-
coneixement internacio-
nal sinó que és el punt 
de partida per treballar 
un projecte territorial 
que té com a eix central 
el paisatge i tot el que 
representa.  

El fet d’haver de re-
dactar el dossier de 
candidatura, que és el 
document que conté  tot 
el que la UNESCO recla-
ma per inscriure un bé a 
la Llista del Patrimoni 
Mundial, ens ha permès 
fer un estudi exhaustiu 

s’han creat els fòrums 
sectorials, que són els 
òrgans de participació 
dels que disposen la 
gent del Priorat per for-
mar part de manera ac-
tiva i directa en aquest 
Sistema de Gestió.

Els fòrums deba-
ten sobre models, 
programes i actua-
cions, i proposen ini-
ciatives relacionades 
amb els seus sectors. 

Estan oberts a tothom, 
no hi ha un nombre li-
mitat de fòrums i cada 
un s’organitza de la 

forma que decideixen 
els que en formen part.
En l’actualitat es tro-
ben actius els d’Agri-
cultura, Ensenyament, 
Cultura i Turisme, i està 
previst crear el Social. 

Com que sovint les 
qüestions que es tracten 
als fòrums són transver-
sals, és important que 
es relacionin entre si.

Fins ara, aquesta rela-
ció s’ha treballat al Dia 

del Paisatge, on els dife-
rents membres de cada 
fòrum explicaven quines 
eren les seves inquietuds i 

del paisatge del Priorat i 
dels seus valors. Al ma-
teix temps, ens ha obli-
gat a redactar un Pla de 
Gestió que garanteixi 
que els valors descrits els 
seguirem tenint en un fu-
tur perquè gestionarem 
el paisatge de mosaic de 
manera conseqüent. 

La virtut de la candi-
datura UNESCO és que 
posa les bases d’un pro-
jecte territorial que tre-
balla en la identificació 
dels valors del paisatge 
i del territori per tal que 
les propostes de gestió i 
de planificació estiguin 
en sintonia amb aquests 
valors, els potenciïn i els 
facin servir com a marc i 
recurs a l’hora de pensar 
i executar projectes de 
tota mena (econòmics, 
socials, culturals, etc.). 

Alhora, l’altra caracte-
rística d’aquest projecte 
és que neix i és impul-
sat per la societat civil, 
i el Sistema de Gestió 
del Paisatge que se’n 
deriva té en compte 
aquest origen en tot mo-
ment.  En aquest sentit, 
des de ja fa uns anys

les activitats dutes a ter-
me. Els fòrums sectorials 
són fonamentals per 
implementar noves for-
mes de governança. La 
cogestió  en la presa de 
decisions que afecten la 
comarca és fonamental 
per aconseguir que les 
polítiques i normatives 
s’adaptin a la realitat te-
rritorial.

Disposar d’un pro-
jecte propi i col·lectiu 
com aquest, que va de 
baix cap dalt, és impor-
tant perquè vol dir que 
la societat s’ha implicat 
en la definició d’aquest 
model, que no ha vingut 
prefabricat de fora, so-
vint amb mirada urbana 
o centralitzada, i per tant 
s’adapta més a les neces-
sitats i als reptes i desitjos 
de la comunitat que ha-
bita aquest territori. 

A més, ser capaços de 
definir un model i de 
desplegar-lo és també 
una manera de reforçar 
l’autoestima de la co-
munitat de manera real 
i no només aparent o 
superficial. 

Així com en el projec-
te UNESCO el paper de 
Prioritat ha estat impul-
sar, coordinar i gestionar 
les accions necessàries 
per presentar la candi-
datura,  ara el paper de 
Prioritat és participar en 
cada nivell i en cada 
òrgan del Sistema de 
Gestió com a represen-
tant de la societat civil 
que s’ha unit al voltant 
d’aquest projecte. 

 Tot i això, és en els 
fòrums on Prioritat vol 
centrar la seva atenció 
i acció. Promoure la di-
namització de cada un 
d’ells i la coordinació 
de tots plegats amb l’ob-
jectiu de fer arribar les 
seves propostes a les ad-
ministracions pertinents 
és el mecanisme que ha 
de fer rutllar aquest en-
granatge. 

La implicació de la 
gent és indispensable 
per assegurar la pervi-
vència del Priorat i el 
seu paisatge.

“

Prioritat és una associació que aglutina el teixit socioeconòmic i cultural del Priorat 
entorn als valors del seu paisatge cultural | www.prioritat.org
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Elisenda Trilla | Membre de la coop. de creació
i Ferré       audiovisual Produccions Saurines

Al centre de la comarca 
de l’Alt Camp s’hi troba 
la Plana Agrícola de Secà, 
111 km2 on una mica 
més d’una dotzena de 
pobles de tradició agríco-
la malden per sobreviure.  
L’última plana a Catalun-
ya on els tres cultius bà-
sics de la mediterrània hi 
són representats: cereal, 
olivera i vinya conviuen 
amb conreus de secà 
típics dels territoris me-
ridionals com garrofers, 
ametllers, cirerers i ave-
llaners.

A casa nostra les planes 
en general no han estat 
mai gaire valorades, dins 
l’imaginari paisatgístic 
del país s’han hagut de 
conformar amb un pa-
per més que secundari  
al costat de les sempre 
lloades muntanyes (mà-
giques) i les lluminoses 

costes (mediterrànies). 
Malauradament ni l’oblit  
històric cap a unes ni la 
sobre idolatria cap a les 
altres han servit per pro-
tegir-les de la multitud 
de despropòsits ambien-
tals que caracteritzen el 
nostre país.

Víctimes del relat 
romàntic nacional, gent 
de la mateixa plana hi 
ha viscut sense conèixer-
ne els valors, mostrant 
sovint una gran manca 
d’autoestima cap al propi 
territori que ha servit per 
aplanar el camí al mo-
nocultiu industrial, da-
rrerament captivat per la 
logística i la seva neces-
sitat de crear infraestruc-
tures comunicatives, me-
ga-centrals energètiques 
per alimentar les grans 
àrees urbanes i polí-
gons industrials al costat

FÒRUM AGRARI
Integrat per agricultors de 
tipologia diversa, sindicats, 
tècnics, cooperatives. 
Actualment estan participant 
en aquest fòrum unes 80 
persones. S’han creat grups 
de treball relacionats amb 
l’agroecologia, la recupera-
ció de llavors, la diversitat 
conreada, la comercialitza-
ció de proximitat, la nutrició 
i la sobirania alimentària. 

Contacte >
agrari@forumspriorat.cat

FÒRUM D’ENSENYAMENT 
Agrupa el sector de l’ensen-
yament i promou activitats 
que fomenten de manera 
directa la realitat del pai-
satge cultural agrícola a 
l’escola i el reconeixement 
dels valors associats. 
Debat sobre el model d’es-
cola rural i les seves pro-
blemàtiques. Promou entre 
altres l’activitat “Coneguem 
el Priorat” que relaciona 
alumnes de diferents edats 
en el marc del coneixement 
dels valors de cada poble. 

Contacte >
ensenyament@
forumspriorat.cat

FÒRUMS SECTORIALS DEL PRIORAT 

FÒRUM DE CULTURA 
El componen persones a títol 
individual o en representa-
ció d’associacions culturals 
municipals, sectorials i co-
marcal d’àmbits diversos. 
Actualment unes 50 perso-
nes formen aquest fòrum 
que promou la reflexió 
sobre la cultura pròpia i la 
seva dinamització. 

Contacte >
cultura@forumspriorat.cat

FÒRUM DE TURISME
Neix del fòrum creat en el 
procés d’obtenció de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible 
i està integrat per més de 100 
persones. El componen perso-
nes tant a títol individual com 
a representants d’empreses del 
sector turístic, d’associacions 
del sector turístic, conservacio-
nistes, esportives, etc. Promou 
el debat constant sobre el mo-
del de gestió turística que es 
basi en els valors del paisatge 
cultural i en la sostenibilitat, 
i treballa en diversos àmbits. 
Actualment hi ha quatre grups 
de treball actius: el de recull i 
harmonització de la informa-
ció turística; el de capacitat de 
càrrega; el del foment de la 
pràctica cicloturista sostenible 
i la Taula de Turisme. 

La Plana agrícola de 
secà de l’Alt Camp: 
Quan el cooperativisme 
redissenya un territori

de les múltiples ruïnes de 
polígons industrials amb 
les que hem après a con-
viure des de l’últim terç 
del passat segle.

Si per la gent del te-
rritori la Plana ha sigut 
habitar un invisible no 
cal dir que l’interès per 
part de la gent de fora és 
pràcticament nul.

Els darrers dos anys, 
però la feina de formi-
gueta que un reduït grup 
de representants de la 
societat civil van iniciar 
cap allà l’any 2012 s’ha 
recuperat i engrandit en 
forma de Projecte Sin-
gular promogut per la 
Direcció General d’Eco-
nomia Social. 

D’aquesta manera, el 
cooperativisme tan arre-
lat en aquest territori 
fa només un segle ha 
tornat a tenir veu prò-
pia, aquest any estrany 
ha servit per començar 
a fer sentir que aquest 
lloc existeix, que no és 
només un espai ideal 
per a implementar-hi po-
lígons logístics, macro 
centrals eòliques d’espe-
rit capitalista o doblar-hi 
carreteres de tota mena.

La Plana Agrícola 
de Secà de l’Alt Camp 
ha pogut comprovar 
aquests darrers anys com 
el valor de recuperar la 
memòria és una aposta 
de futur, un futur que es 
vol sostenible, respec-
tuós amb les persones i 
la cultura que han defi-
nit al llarg de segles.

El Projecte Singular la 
Plana Agrícola de Secà 
de l’Alt Camp tanca amb 
la creació de dues noves 
cooperatives, una centra-
da en la producció agrí-
cola i l’altre en el turisme

sostenible, al mateix 
temps que dota d’eines a 
projectes locals de l’eco-
nomia social per teixir 
llaços de confiança i de 
futur.

Moltes espurnes d’es-
perança i una gran ame-
naça per aquest final 
d’etapa. En un moment 
en què la gent aprèn a 
creure en els seus pobles, 
l’agricultura tradicional i 
una economia més hu-
mana torna el model 
basat en l’especulació, 
el qual no té en compte 
ni l’equilibri territorial ni 
l’impacte ambiental. 

Camuflades darre-
re la necessària transi-
ció energètica multitud 
d’instal·lacions d’ener-
gia renovable, horts 
solars, anuncien un de-
sastre paisatgístic sense 
precedents, entre altres 
la pèrdua de sol agrari 
i la impossibilitat d’arri-
bar a una plena sobira-
nia alimentària.

Tot apunta, però, que 
després de dècades de 
letargia torna l’esperit 
d’ara fa trenta anys, quan 
es va fer front i guanyar 
a un Govern de la Gene-
ralitat que es pensava un 
món rural mut i submís, 
però es va trobar  un po-
ble que va saber plantar 
cara a la indecència que 
suposava el seu Pla de 
Residus.

Ara sembla que torna 
l’organització col·lec-
tiva, reivindicant unes 
lleis d’energies reno-
vables més sostenibles, 
que eliminin d’una ve-
gada per totes el mo-
del caduc de sempre 
que com sabem només 
beneficia a quatre con-
demnant a la resta.

La Plana de Secà de l’Alt Camp és un projecte de dinamització d’aquesta zona, la darrera a Catalunya on 
encara s’hi poden trobar tots els conreus típicament mediterranis | www.planadesecaaltcamp.com
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“Hem de treballar per despoblar la 
zona costanera i repoblar l’interior”

Mario Urrea, President de l’Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Torrebesses

Què és l’Associació de 
Micropobles de Catalunya? 

L’Associació de Micro-
pobles de Catalunya és 
una entitat que neix fa 
dotze anys com a inicia-
tiva d’uns regidors i d’uns 
municipis que veuen que 
s’ha de donar veu als po-
bles de menys de 500 
habitants. Municipis que 
anomenem micropobles 
perquè volem fugir del 
concepte municipis petits; 
creiem que hi ha molts 
micropobles que són molt 
grans, en tant que tenen 
uns termes municipals 
que poden ser de 5.000 
hectàrees o de 20 km2 o 
de 50 km2. En canvi,  hi 
ha altres municipis que te-
nen molta població, però 
molts menys km2. 

Els micropobles són po-
bles amb pocs habitants, 
pobles amb ajuntaments 
amb poca infraestructura. 
Volem que l’Associació 
sigui l’altaveu de totes 
aquestes reivindicacions i 
de les necessitats del dia 
a dia. Tenim problemes 
de gestió, de finança-
ment, de despoblament, 
de repoblament, etc. Ara 
mateix tenim 180 pobles 
associats dels 330 que 
existeixen a Catalunya. 
Comencem a estar sobre 
el 55% d’associats. Anem 
per bon camí.

Quins són els objectius 
principals de l’Associació?

La línia de treball és clara: 
ser un lobby d’influència 
que ens permeti influir 
davant de l’administra-
ció perquè no se’ns trac-
ti de manera igual que a 
les grans ciutats. No som 
iguals, per tant no ens 
poden tractar igual. Fer 
d’altaveu per canviar to-
tes aquestes coses i polí-
tiques que ara mateix fan 

    Encara ens queda molt camí 
per anar fent. Hem de continuar 
sent més presents i sobretot que, 
quan es faci alguna llei, alguna 
regulació, alguna Agència, etc. 
se’ns tingui en compte i se’ns 
faci partícips de tot el procés.

que ens sentim una mica 
maltractats. No podem 
dissenyar el mateix urba-
nisme per Senan que per 
Barcelona. No podem te-
nir el mateix finançament 
per L’Hospitalet que per 
Arnes. Han de ser models 
diferents. 

Per exemple les admi-
nistracions convoquen 
una subvenció o liciten 
un concurs i ens demanen 
els mateixos requisits i ter-
minis que a les grans ciu-
tats. Nosaltres no tenim 
tècnics municipals, tenim 
pocs treballadors o cap. 
I això ens dificulta molt. 
Ho volem explicar i fer 
sentir. Com més munici-
pis associats siguem, més 
força tindrem i més alt ho 
podrem dir. Sinó, ens que-
dem ofegats. Per exemple, 
jo si vaig a  veure el pre-
sident de la Generalitat i 
li dic que sóc l’alcalde 
de Torrebesses, el primer 
que em diu és: “i quants 
habitants sou?” I quan li 
responc em diu “ok, molt 
de gust, gràcies per venir, 
però tinc molta feina”.

Creus que cada cop us fan 
més cas amb aquest creixe-
ment de l’Associació? 

Sí, ens estan fent cada cop 
més cas. El problema que 
veiem és que encara pen-
sen poc en nosaltres. Per 
exemple, tots som cons-
cients que no hem d’utilit-
zar un llenguatge sexista, 
però sense adonar-nos-en 
molts cops l’introduïm. 
El tenim tan integrat al 
subconscient que no en 
som conscients. A ells, a 
la Generalitat i als gover-
ns supramunicipals, els 
passa el mateix. Quan 
tu els dius: “ep que es-
tem aquí!” Llavors diuen: 
“Ostres, sí, teniu tota la 
raó! Sí, us necessitem”. 

“
Mario Urrea presideix des del 2019 l’Associació de 
Micropobles de Catalunya | www.micropobles.cat

Però quan escriuen la llei 
només pensen en l’àrea 
metropolitana. En són 
conscients, però a l’hora 
d’actuar no hi pensen.

Perquè no és el seu dia a 
dia, no?

Sí, correcte. Fa cinc anys 
ni s’ho plantejaven. Ara 
ha canviat: quan els ho 
dius, reaccionen. Hem 
aconseguit sí, molt, però 
com deia Groucho Marx: 
“Hem passat de la nada a 
la más absoluta miseria”. 
Encara ens queda molt 
camí per anar fent. Hem 
de continuar sent més 
presents i, sobretot, que 
quan es faci alguna llei, 
alguna regulació, alguna 
Agència, etc. se’ns tingui 
en compte i se’ns faci 
partícips de tot el procés.

I quina implantació territo-
rial teniu ara a Catalunya?

Estem més o menys re-
partits. Hi ha algunes 
zones on la implantació 
és més gran que d’altres, 

però bàsicament tenim 
molts micropobles als te-
rritoris de Girona, Lleida 
i Tarragona. A Barcelona 
potser no tants, però tam-
bé n’hi ha, i d’importants 
com Argençola, Copons, 
Aguilar de Segarra, etc. En 
tenim per tot arreu ara i es-
tem repartits per tot el país. 

La xifra per formar part de 
l’Associació segueix en el 
màxim de 500 habitants?

Sí, estem en la xifra dels 
500 habitants encara, 
però tenim un debat obert 
intern. Estem analitzant si 
s’ha d’ampliar aquesta xi-
fra. Nosaltres creiem que 
500 és un número com 
podria ser 400 o 600. El 
vam establir a l’inici, però 
ho estem valorant, ja que 
hi ha municipis que amb 
600 habitants tenen tres 
nuclis diferents de 200 
habitants disseminats. Es 
tracta de veure què ha de 
pesar més per tal que un 
municipi pugui ingressar

a la nostra Associació. La 
dificultat de la gestió? El fi-
nançament que té? O el nú-
mero d’habitants pur i dur?

Ens podem trobar que 
un municipi de 300 ha-
bitants tingui un polígon 
industrial al seu terme 
perquè és veí d’Igualada o 
Mollerussa, per exemple. 
Té uns recursos brutals, 
però té problemes de ges-
tió. És un debat complex. 
No és el mateix tenir una 
multitud de masies disse-
minades pel terme que un 
nucli concret, ben definit 
i homogeni. És un dels 
debats més globals que 
tenim ara mateix perquè 
l’Associació està actualit-
zant els nostres estatuts. 
Ens hem fet grans. No po-
dem tenir una organitza-
ció familiar com fins ara.

Més ben dit, l’hem de tenir 
familiar, però professional. 
Per tant, hem de començar 
a organitzar-nos de forma 
sectorial, per vicepresi-
dències i teixir una estruc-
tura professionalitzada per 
gestionar l’Associació. 

Com funcionaria aquest 
nou model d’Associació?

De fet, ja hi hem començat 
a treballar. Ara mateix, 
tenim ja sis sectorials en-
gegades; la de Patrimoni, 
turisme i cultura; la d’Ac-
ció social; la de Territori; 
la d’Energia; la d’Agri-
cultura i la d’Educació. 

Les noves tecnologies ens 
ho estan facilitant i perme-
ten aquesta proximitat. 

Quina relació teniu amb 
les altres associacions de 
municipi existents?

Nosaltres som una asso-
ciació municipalista que 
no som competència de 
ningú. No ho volem ser. 
No volem donar serveis, 
no volem donar licita-
cions, no volem fer una 
central de compres, no 
volem tenir una assesso-
ria logística. Volem ser un 
lobby d’influència davant 
de les administracions i

Estan ja constituïdes i es-
tan començant a treballar 
en projectes que poden 
ser molt interessants pels 
micropobles. A més, ja 
ens hem començat a or-
ganitzar per vicepresidents 
territorials. Volem que a 
cada territori hi puguem 
tenir un representant. Ara 
ja en tenim uns quants ac-
tius arreu del país

Aquests vicepresidents 
són els nostres represen-
tants i la nostra veu al 
territori i a més són els 
que ens transmeten totes 
aquestes inquietuds, difi-
cultats i problemàtiques. 
Intentem que sigui una 
Associació que estigui 
molt en contacte amb els 
territoris i els ajuntaments. 
Volem ser al màxim de 
propers als pobles.

Leandre Romeu Serra|Coordinador de La Conca 5.1
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i volem ser un pol de 
força per poder aconse-
guir diversos projectes. 
Per tant, en aquests mo-
ments tenim unes bones 
relacions amb les altres 
Associacions de Munici-
pis de Catalunya (ACM). 
És més, fa unes setmanes 
vam signar un conveni de 
col·laboració amb l’ACM. 
Nosaltres estarem amb un 
representant a la seva as-
sociació i ells a la nostra. 
Estem col·laborant molt 
bé amb l’ACM. Nosaltres 
volem ser la veu dels mi-
cropobles, res més.

Vull creure que tard o 
d’hora ens quedarem com 
la segona entitat munici-
palista del país. Perquè 
penso que l’ACM i la FCM 
tard o d’hora es fusiona-
ran. Tots els municipis de 
Catalunya ara mateix, ex-
cepte sis o set són socis 
de l’ACM. Per tant, crec 
que la fusió és necessària 
i inevitable i sobretot fugir 
d’aquesta politització par-
tidista tan marcada que 
han tingut històricament 
aquestes dues entitats. A 
l’Associació de Micropo-
bles de Catalunya tenim 
persones de tots els partits 
polítics i l’únic que volem 
és defensar els interessos 
dels micropobles. 

I l’Estatut del Micropoble 
com està?

Hi és. Està enviat a tots els 
grups polítics en repre-
sentació al Parlament de 
Catalunya l’any 2020. De 
moment només un grup 
polític ens ha demanat 
una presentació formal i 
en directe d’aquest esta-
tut. També l’hem enviat a 
la Secretaria d’Adminis-
tració Local de Catalun-
ya. I li hem dit que Ma-
drid comença a pensar 
en “El Estatuto de los pe-
queños municipios” i que 
nosaltres que ja tenim la 
feina feta que no ens pas-
sin per davant i que s’ho 
plantegin. Però no hem 
tingut resposta. Esperem 
que en aquesta nova le-
gislatura tornem a enge-
gar. Paral·lelament també 
ens hem entrevistat amb 
la Sra. Teresa Cunillera, 
delegada del Gobierno 
de España a Catalunya, 
perquè l’enviï al Ministe-
rio de Política Territorial 

y Función Pública. Tam-
bé estem pendents d’una 
reunió amb el Sr. Paco 
Boya, que és el Secretari 
General per al repte de-
mogràfic. Es tracta d’anar-
ho escampant i intentar 
teixir aliances amb altres 
entitats o associacions.

Creus que en aquesta 
nova legislatura catalana 
es podrà aprovar l’Estatut 
del Micropoble?

Aquest és l’objectiu, però 
no està a les nostres mans. 
Nosaltres ja vam fer la fei-
na i l’hem entregat. Com a  
mínim, del que es tractaria 
és que se n’adonessin que 
és necessari i que s’ha de 
tirar endavant. Això seria 
el més important. 

Des de l’Associació, com 
definiu la ruralitat?

És un tema complex. Par-
lar de ruralitat és molt 
ampli. Hi ha pobles amb 
molts habitants que són 
rurals i pobles que són 
petits que poden ser ur-
bans. És complexa. Però 
sí que entenc que la ru-
ralitat actual no la podem 
pensar com fa cinquanta 
anys, on només existia 
una activitat econòmica 
que era la del sector pri-
mari i llavors hi havia al-
guna activitat al voltant.El 
90% del món rural vivia 
de l’agricultura i un 10% 
el comerç i educació. 
Això ha canviat molt. 

Avui dia ruralitat ja no 
podem entendre només el 
sector primari. Ruralitat és 
aquell viu fora de les grans 
urbs i pot viure de moltes 
maneres. Pots viure a ru-
ral i ser un gran escriptor, 
periodista, metge, dissen-
yador gràfic o teletreballar 
de moltes feines, etc. 

El concepte ruralitat ha 
canviat i més que can-
viarà com més avanci el 
tema digital. Les carreteres 
ens apropen al terme veí, 
però les xarxes  ens en-
llacen amb el món. I per 
tant, avui en dia estar en 
un micropoble no és estar 
aïllat amb el món si tens 
bona xarxa. Tens la cultu-
ra molt accessible també. 
Comercialment puc ven-
dre per internet quasi tots 
els productes. Puc tenir 
la seu en un micropoble i 
vendre per tot el món.

    Ens agradaria que l’Estatut 
del Micropoble s’aprovés en 
aquesta legislatura, però no està 
a les nostres mans. Nosaltres ja 
vam fer la feina i l’hem entre-
gat. Com a  mínim caldria que 
s’adonessin que és necessari i 
que s’ha de tirar endavant. Això 
seria el més important. 

“

Les relacions amb les 
grans ciutats. Com són i 
com haurien de ser?

Des de l’Associació pen-
sem que ha de ser una re-
lació de complementarie-
tat, de no competència. 
Ens necessitem mútua-
ment. Les grans ciutats 
ens necessiten a nosaltres 
per la natura, l’energia, 
els espais saludables, etc.

Com ha afectat la pandè-
mia de la Covid-19 aques-
tes relacions?

Aquest discurs que us feia 
l’he fet a l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona i en 
molts regidors d’aque-
lla àrea i estan totalment 
d’acord. És més, estem 
engegant dos projectes 
amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, un projecte 

I els micropobles necessi-
tem d’elles per l’economia 
de consum, per tal que 
puguem vendre els nostres 
productes, per la indús-
tria, etc. Nosaltres també 
necessitem maquinària i 
la majoria es produeix a 
les grans urbs. Ens neces-
sitem! No som compe-
tència. No podem viure 
els uns sense els altres.

energètic i un altre d’ali-
mentació sostenible. Se 
n’han adonat compte que 
no podem anar un sen-
se l’altre. La Covid-19 el 
que ha demostrat és que 
les grans massificacions 
són meravelloses per 
l’expansió del virus. Les 
densitats tan altes d’habi-
tants per quilòmetre qua-
drat són una salvatjada. 

Per tant, la gent s’adona de 
la importància de la salut 
i vol fugir. Als micropo-
bles i en l’entorn rural ens 
està arribant gent però te-
nim por que no sigui una 
moda. No ens enganyem 
la societat no evoluciona 
en un any d’urbana a rural. 
Això costa més. Per viure 
en un poble t’ha d’agradar 
aquesta vida. Si no t’agra-
da no vinguis. Ara veiem la 
natura, l’estiu, que estem al 
carrer, però la vida al poble 
no és només això. Aques-
ta manera de viure t’ha 
d’agradar. Em fa por que 
ara sigui una moda i que 
aquest moviment s’aturi. 

Els micropobles pel 
que fa a Catalunya tenim 
uns 80.000 habitants. Si 
en traiem 80.000 més de 
l’àrea metropolitana allí 
no es notarà i nosaltres do-
blaríem la població. Hem 
d’aconseguir que la gent 
que vingui sigui empre-
nedora. En un micropoble 
has de crear-te la feina, 
l’has de portar. L’autoocu-
pació és molt important 
als nostres pobles.

Quines polítiques per 
frenar el despoblament 
rural esteu treballant des 
de l’Associació?

El despoblament és neces-
sari! No podem treballar 
contra el despoblament. 
Hem de treballar per des-
poblar. Perquè el que hem 

de fer és despoblar la zona 
costanera per repoblar 
l’interior. Hem de treballar 
pel repoblament d’aques-
tes zones i d’això se’n diu 
equilibri territorial pobla-
cional. Aquest equilibri és 
necessari pel país. No po-
dem tenir grans extensions 
on no visqui ningú, on no 
es conreï cap camp. Cal 
que aconseguim aquest 
equilibri territorial. 

Nosaltres a Torrebesses 
estem treballant amb el 
projecte Hams. Què vol 
dir aquest projecte? Vol dir 
que necessitem hams per 
anar a pescar gent. Hams 
vol dir habitatge, activi-
tat econòmica, mobilitat, 
infraestructura, serveis. Si 
no som capaços de pujar 
aquestes línies de forma 
paral·lela, serà molt difícil 
poder repoblar aquests te-
rritoris i aconseguir l’equi-
libri territorial. 

A més crec que hauríem 
de saber quanta gent ens 
cal a cada territori perquè 
aquell territori sigui viu 
i si pugui viure. Ho hem 
d’estudiar i treballar per 
tal de poder fer bé aquest 
reequilibri territorial.

La diversitat econò-
mica l’hem d’ampliar al 
màxim. No hi pot haver 
cap poble que visqui 
d’un monocultiu. Hi ha 
gent que em diu el més 
important és l’habitatge. 

El president de l’Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Torrebesses davant d’un 
dels elements de pedra seca que formen part del patrimoni del municipi | La Conca 5.1
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D’acord, però si jo només 
faig habitatge acabar fent 
un poble dormitori i no 
vull un poble dormitori, 
vull un poble viu. Un po-
ble on la gent s’hi guanyi 
la vida i hi pugui viure, 
que tingui serveis i infraes-
tructures per moure-s’hi 
lliurement. Altra gent tam-
bé em diu que els hem de 
fer arrelar. Tampoc, avui 
en dia la societat ja no 
s’arrela. La societat està 
arrelada al món, el que 
hem d’intentar és que 
aquesta gent s’hi senti a 
gust als nostres municipis.

Com tracteu les relacions 
amb l’ESS als micropo-
bles? Teniu un conveni 
amb Som Energia actual-
ment, oi?

Ho estem treballant. El 
tema de l’energia és molt 
important. Encara estem 
a l’inici. Amb les energies 
l’estem treballant molt so-
bretot per tots els projectes 
que ens venen a damunt. 
És un problema de tota la 
vida,  el de l’espoli dels 
territoris menys poblats. 
Aquells llocs on els recur-
sos són més barats. Des 
d’un inici des l’Associació 
som socis de la cooperativa 
Som Energia i vam signar 
un conveni amb ells que 
permet que qualsevol po-
ble associat a l’associació 
pugui disposar de l’energia 
i els contractes que sigui 
amb la cooperativa sense 
haver de fer-se soci ells de 
forma independent. 

També per altra banda 
treballem el tema energè-
tic perquè veiem que ens 
pot matar molts munici-
pis. Perquè per exemple 
si en un poble hi posen 
100 aerogeneradors i pa-
guen a cada família del 
poble 5.000 o 10.000 
euros per generador es-
tic provocant que aquella 
família li sigui igual viure 
a Torrebesses, a Lleida o 
a Salou. Visqui on visqui 
aquella família rebrà els 
diners. Llavors deixarem 
de treballar, conrear, per-
què és un xollo. Un xollo 
al principi, però després 
serà l’hecatombe. En l’àm-
bit municipal pot suposar 
que molta gent marxi.

Nosaltres apostem per 
una economia sosteni-
ble, diversificada, arre-
lada al territori i, en el 
tema energètic, per una 
energia d’autoconsum. 
Som conscients que hau-
rem d’aportar energia a 
les grans urbs, però que 
no tota l’hàgim de supor-
tar quatre i que això no 
sigui una destrucció del 
paisatge. L’altre dia una 
persona em deia que als 
anys 60 i 70 vam destruir 
la costa i després l’hem 
hagut de recuperar. Ara 
potser volem destruir 
l’interior per recuperar-lo 
més tard. Doncs no; pot-
ser que fem les coses bé 
des d’un inici! És que no 
ens importa res! 

Propostes d’instal·lació 
d’aerogeneradors. Com 
ho esteu enfocant?

Ho estem plantejant a tra-
vés d’un seguit de taules 
rodones virtuals. Hem in-
tentat posar pros i contres 
de totes aquestes qües-
tions. I a partir d’aquí anar 
conscienciant a la gent. 
Nosaltres sí que volem 
una transició energètica, 
però ordenada. No volem 
una transició energètica 
massificada, descontrola-
da, perquè acabem rebent 
sempre els mateixos. No 
he sentit a parlar encara 
dels molins de Collsero-
la davant de Barcelona! 
Aquí ens venen com els 
indis, amb un mirallet ens 
enlluernen i amb els euros 
d’aquests mirallets es pen-
sen que poden fer el que 
vulguin. No pot ser! No 
podem anar en aquesta lí-
nia; ens porta a la destruc-
ció del territori. 

I contra el canvi climàtic 
també hi treballeu, oi?

Sí, hem tingut reunions 
amb l’Oficina del Can-
vi Climàtic de Catalunya 
per tal d’engegar línies de 
treball, per veure com po-
dem donar un cop de mà, 
com podem encarar certes 
qüestions de mobilitat. Te-
nim molta feina a fer.

Cal trencar també amb la 
idea estesa d’associar el 
món rural a un món re-
trògrad i conservador.

Sí, crec que l’única ma-
nera és anar explicant tot 
el que anem fent. Aquí us

explicaré una anècdota 
d’un dels vicepresidents 
que l’altre dia em comen-
tava que una persona li 
havia dit que un dels pro-
blemes dels pobles petits 
és que hi ha pocs llicen-
ciats, poca gent amb es-
tudis. I la resposta és que 
va molt errat, que no se 
n’han adonat de res. Mi-
reu, un dia se’m va ocó-
rrer mirar els universitaris 
de Torrebeses i n’hi havia 
uns 30 i som 300 perso-
nes al poble. I si a més 
compto els universitaris 
que s’han fet a Torrebes-
ses i que han emigrat, 
però que han nascut aquí, 
serien moltíssims.

Aquesta no és la línia. 
El tema és que la innova-
ció en el sector primari 
a vegades costa. Encara 
molts cops significa tenir 
tractor més gran, llaurar 
més hectàrees i fer agroin-
dústria. Aquest és un tema 
que ens preocupa. Perquè 
l’agroindústria ens porta 
despoblament. Quan he 
de fer quilos de préssec 
pel LIDL, per exemple, els 
he de fer molt barats i això 
requereix molta mecanit-
zació, utilització de pro-
ductes fitosanitaris, etc. 
Però tot això no vol dir 
que la qualitat del produc-
te sigui saludable ni per la 
persona, ni organolèptica-
ment, ni com a societat. 
Importa més el color i la 
vista que el gust i la quali-
tat sanitària del producte.

S’hauria de canviar el 
model?

El sector primari ha de 
despertar. Produir produc-
te ecològic, de qualitat i li 
ha de donar valor afegit. 
Aquest valor afegit li he de 
poder donar. Si produeixes 
préssec n’he de poder ven-
dre una quantitat al mercat 
i n’he de poder vendre una 
altra part en subproduc-
tes, melmelades, confitu-
res, postres... Ens ho hem 
d’inventar! Ens hem de 
reinventar. Hem de buscar 
totes les possibilitats dels 
productes!

El model de produir qui-
los, vendre a un tercer...

Sí, i aquest tercer es fa ric. 
El model d’aquest tercer 
és molt bàsic. Tu em por-
tes els quilos, els venc i 

quan hagi fet els resultats et 
passo el que em sobra que 
serà el que a tu et donaré. 
Si el pagès hi guanya o no 
ja és un altre tema. Aquest 
pagès que un any produïa 
1.000.000 quilos, l’any 
següent n’ha de produir 
un 1.100.000, perquè sinó 
no es pot guanyar la vida. 
Aquesta línia no ens porta 
enlloc perquè el creixe-
ment no pot ser infinit.

En quina fase es troba la 
línia d’acollida de perso-
nes refugiades que esteu 
treballant? 
Encara no està funcio-
nant. Estem en un mo-
ment en què hem signat 
un conveni marc amb 
el SOC, estem tenint 
converses amb Immigra-
ció per tal de poder co-
mençar l’acolliment. Va 
a poc a poc però. La idea 
és que hi ha una sèrie de 
micropobles que volem 
acollir una família de re-
fugiats a cada micropo-
ble. Els que vinguin en 
edat de treballar tindran 
una feina a l’Ajuntament 
que serà finançat pel SOC 
durant un any. Tindran re-
gularitzats els papers i la 
seva situació legal al país.

Això ens pot ajudar a 
repoblar els pobles, que 
a les escoles hi hagi més 
infants, que hi hagi al-
gun treballador més en 
Ajuntaments on normal-
ment hi ha pocs recur-
sos. La idea inicial és fer 
primer un pla pilot en 
alguns municipis i des-
prés s’ampliarà a més 
de forma esglaonada. 
Cal trencar la idea que 
les grans oportunitats es 
tenen a les grans ciutats.

A les grans ciutats pot pas-
sar si tens molta formació 
o molts contactes. Però si 
tens estudis que no estan 
convalidats o homologats 
aquí o no en tens és molt 
difícil. Jo sempre dic que 
al meu poble ningú dorm 
al carrer i que ningú recull 
ferralla per guanyar-se la 
vida. Això no ho pot dir 
cap ciutat de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. 
Per tant, per molta gent les 
grans oportunitats són als 
petits municipis, als micro-
pobles. Perquè aquí si vens 
i t’assentes la gent t’acaba 
donant alguna feina.

Aquesta és la clau, les 
oportunitats que hi pot 
haver als pobles petits en 
aquest temps de múltiples 
crisis.

Sí, i seguint el fil dels re-
fugiats hem de trencar l’es-
tereotip que un refugiat és 
aquell àrab de trenta anys 
i que roba. O negre i que 
viola. No, no és això! Com 
a refugiat em pot venir un 
enginyer aeronàutic, o pot 
vindre un metge o una 
advocada. Hem de tren-
car estereotips! Costen de 
trencar però ho hem de fer 
entre tots i totes.

Com veus els propers 
anys, Mario, enmig de 
crisis socials, pandèmies... 
Quines respostes i solu-
cions es poden donar des 
dels micropobles?

Els micropobles ara tenim 
una oportunitat d’or per fer 
que es reverteixi la tendèn-
cia que hi ha hagut durant 
el segle XX. L’altre dia sen-
tia un eminent economista 
que deia que les ciutats 
són més competitives. 

Aquí tornem una altra ve-
gada a la dicotomia de 
salut o economia o, en 
aquest cas ,de competitivi-
tat o economia saludable. 
Clar, que són més compe-
titives, però aquest no és el 
model de vida que volem 
la majoria. Aquí, els mi-
cropobles tenim una gran 
oportunitat, però caldrà 
treballar molt bé. Hem de 
pensar i crear un model 
de micropoble per cadas-
cú. Jo no em puc emmi-
rallar amb el que passa a 
Pira, perquè s’ha convertit 
en un poble dormitori de 
Montblanc. I jo no sé si a 
vint-i-cinc quilòmetres de 
Lleida m’interessa o vull 
convertir-me en un poble 
dormitori de Lleida. 

La mobilitat és el pri-
mer tema que ens ha de 
preocupar. Ara és molt 
fàcil agafar un cotxe i 
desplaçar-se. Però això 
seguirà sent tan fàcil amb 
totes les crisis que tenim 
obertes? Per tant, cada po-
ble ha de pensar en el seu 
propi model de vida. El 
que ens portava les grans 
massificacions ja ho hem 
vist. Aquesta pandèmia 
ens està posant a lloc i 
ningú ens garanteix que 
no sigui l’última. Per tant, 
pensem i canviem la ma-
nera de fer i viure!

Pel que fa a Catalunya, es-
tan preparats els micropo-
bles per fer aquesta anàlisi 
i construir l’alternativa?

Hem de treballar perquè 
es preparin. Molts no han 
pensat què volen ser grans. 
A tots ens preocupa el des-
poblament, però les línies 
per revertir-lo no les tenim 
tan clares tots. La Genera-
litat i les Diputacions, tam-
poc. No n’hi ha prou amb 
donar ajudes als Ajunta-
ments. I a vegades no han 
de ser econòmiques. Sinó 
globals, continuades i inci-
dir en l’educació. Fa falta 
un discurs multidisciplina-
ri i sectorial. Des de l’As-
sociació ho anirem treba-
llant i serem l’altaveu dels 
veïns dels nostres muni-
cipis perquè puguin tenir 
les mateixes oportunitats 
que els habitants de les 
ciutats. Que puguem viure 
en un territori viu! Que no 
siguem ni el pessebre ni el 
jardí de les grans ciutats.

    No n’hi ha prou amb donar 
ajudes als Ajuntaments [...]
Des de l’Associació volem ser 
l’altaveu dels veïns dels nostres 
municipis perquè puguin tenir 
les mateixes oportunitats que els 
habitants de les grans urbs. Que 
puguem viure en un territori viu! 
Que no siguem ni el pessebre ni 
el jardí de les grans ciutats.

“
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Alba Hierro |  Tècnica de Pam a pam (XES)

El capitalisme ha 
col·lapsat davant la crisi 

Arriba la primavera de 
2021 i portem ja un any 
des què la pandèmia de 
Covid-19 ha capgirat les 
nostres vides. Un any en 
què se’ns ha repetit fins 
a l’avorriment el conflic-
te entre l’economia o la 
vida; se’ns diu que s’ha 
d’aturar l’economia per a 
cuidar la salut col·lectiva. 
Però aquesta és una falsa 
dicotomia. El que la pan-
dèmia ha posat en qües-
tió és el model d’econo-
mia capitalista que entra 
en crisi i col·lapsa quan 
col·lectivament es neces-
sita gestionar una emer-
gència sanitària.

Des de l’economia soli-
dària defensem que és pos-
sible fer una economia per 
la vida, una economia que 
resolgui les necessitats so-
cials posant a les persones 
i el planeta en el centre i 
que de fet és l’única possi-
ble per poder construir un 
món que mereixi ser vis-
cut. Creiem que l’econo-
mia solidària ja està cons-
truint moltes propostes que 
ho demostren, però també 
sabem que encara tenim 
molts reptes pel davant, 
alguns dels quals també 
s’han fet visibles amb la 
mateixa crisi.

Les feines essencials, allò 
que ens sosté

Una de les coses que 
aquesta crisi ha deixat en 
evidència són aquelles 
tasques que són essencials 
per a la vida, aquelles que 
havien de seguir en funcio-
nament quan el món es va 
aturar: la salut, les cures

i, per descomptat, l’alimen-
tació. Tal com explicàvem 
a Xarxes alimentàries lo-
cals en temps de covid-19 
les petites productores i 
distribuïdores catalanes 
no només no van frenar 
la seva activitat durant els 
primers mesos de confina-
ment sinó que moltes van 
incrementar-la per donar 
resposta a les necessitats 
de la ciutadania.

Aquesta visió sobre el fet 
essencial contrasta forta-
ment amb allò que el mer-
cat «autoregulat» posa en 
valor. Gran part d’aques-
tes feines essencials estan 
desenvolupades amb con-
dicions laborals i salarials 
precàries. Des de l’eco-
nomia solidària tenim 
també un repte per fer 
dignes i revaloritzar totes 
les feines essencials per a 
la vida; en concret també 
la producció, distribució 
i consum alimentari.

L’ESS és eminentment 
urbana

I és que és innegable que 
fins fa poc el teixit d’en-
titats que configurava 
l’economia solidària a Ca-
talunya estava fortament 
centralitzat a Barcelona 
i moltes de les iniciatives 
que en formaven cobrien 
sectors econòmics emi-
nentment urbans. En els 
darrers anys s’està fent fort 
un desplegament territo-
rial que es posa de ma-
nifest amb l’existència de 
20 xarxes locals de la XES 
a tot el territori català, la 
capacitat de moltes inicia-
tives d’economia solidària 
de tirar endavant diver-
sos ateneus cooperatius 

a diversos punts del terri-
tori i l’organització des de 
2019 de la FESS rural.

Problema d’identificació

De fet, tal com analitzà-
vem a Sembrem trans-
formació aquesta manca 
de densitat d’iniciatives 
d’ESS fora de la ciutat està 
més relacionada amb la 
manca d’autoidentifica-
ció dels projectes rurals 
amb l’economia solidària 
que no pas la manca de 
valors compartits. L’infor-
me ens va servir per fer 
un apropament a desenes 
de projectes que s’identi-
ficaven com a agroecolò-
gics i veure que tenien 
molts valors i pràctiques 
pròpies de l’ESS, simple-
ment no s’identificaven 
com a part del moviment. 

Ambdós corrents –l’agro-
ecologia i l’economia so-
lidària– comparteixen trets 
comuns en relació amb els 
seus orígens: la seva reivin-
dicació dels sabers popu-
lars i les seves estratègies de 
suport mutu i cura, l’opo-
sició al capitalisme com 
a sistema que destrueix la 
vida o la influència dels 
moviments transformadors 
del Sud Global, especial-
ment de l’Amèrica Llatina.

Aliança estratègica

Durant el confinament 
vam impulsar el projecte 
Abastiment Agroecològic

    Des de l’ESS tenim també un 
repte per fer dignes i revaloritzar 
totes les feines essencials per a la 
vida; també la producció, distri-
bució i consum alimentari.

Economia Solidària i agro-
ecologia, una aliança estra-
tègica per la transformació 
social a Catalunya

on vam utilitzar les ei-
nes de Pam a Pam per a 
visibilitzar i organitzar a 
les petites productores i 
elaboradores que tenien 
urgència per treure pro-
ducte. En poques setma-
nes teníem centenars de 
projectes visibilitzats en el 
mapa i és que a Catalunya 
hi ha un teixit riquíssim de 
productores i elaboradores 
agroecològiques. Aquesta 
compartició d’eines és un 
clar avantatge de l’apro-
pament entre els dos mo-
viments, però n’hi ha mol-
tes més. La simbiosi entre 
aquests projectes i les ini-
ciatives d’ESS ja s’està do-
nant des de fa molts anys 
en forma de les coopera-
tives de consum, les quals 
han tingut un rol protago-
nista tant en la història 

de l’ESS com de l’Agroeco-
logia a Catalunya, esdeven-
int espais d’autoorganitza-
ció obrera i de compromís 
amb la transformació del 
sistema alimentari. Ara po-
dem decidir anar un pas 
més enllà i incloure produc-
tores i distribuïdores agroa-
limentàries com a part del 
moviment de l’economia 
solidària, suposaria alhora 
un salt d’escala important 
en el nombre de projec-
te i un aprenentatge mutu 
increïble sabent els dife-
rents punts forts de les ini-
ciatives que els conformen.

“

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una xarxa 
que aglutina les iniciatives de l’economia social i so-
lidària a Catalunya | www.xes.cat
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Associació pel 
Desenvolupament Integral 

de la Vall del Corb
L’Associació pel desenvolupament integral de la Vall del 
Corb fa 20 anys que està en funcionament. Avui en dia té 
prop de 200 socis i més de 70 empreses sòcies. El seu ob-
jectiu és la dinamització cultural, social i econòmica de la 
Vall del Corb, un territori compartit entre les comarques 
de la Conca de Barberà, l’Urgell i la Segarra.  

Des del seu inici, ha dut a terme activitats de promoció, 
diagnosi, formació tècnica, dinamització, enxarxament, 
turisme enogastronòmic i divulgació. Ha generat debat i 
coneixement al voltant de temàtiques vinculades al despo-
blament rural, al desenvolupament local i sostenible i a la 
preservació del patrimoni cultural i natural. En els últims 
anys, ha realitzat vàries jornades tècniques; generat un pla 
estratègic per al desenvolupament agroalimentari i turístic 
de la vall; i signat un conveni amb una gran part dels ajunta-
ments i consells comarcals de la vall, per tal de dinamitzar la 
marca territorial i articular els seus agents.

Durant l’any 2020, també ha engegat el projecte ‘Territori 
de vincles’, amb el suport tècnic de les cooperatives l’Aresta 
i LaBoqueria, una eina per lluitar contra el despoblament 
i crear noves oportunitats al territori des d’una perspecti-
va transversal, tocant els temes de relleu agrari, transició 
agroecològica, accés a l’habitatge, rehabilitació del patri-
moni, gestió dels recursos i economia circular.

L’Associació Vall del Corb s’organitza en 
una junta àmplia i amb 4 comissions temà-
tiques:

1) Cultura, societat i paisatge, on es treballa 
i es genera debat sobre els temes de patrimoni material i 
immaterial, despoblament, relleu generacional, biodiversi-
tat i paisatge. També organitza visites guiades, exposicions 
itinerants, activitats infantils, jornades tècniques, etc.

2) Productores en xarxa, on es treballa l’articula-
ció i la generació de sinergies entre tots els sectors produc-
tius de la Vall, i s’organitza el TrosFood, el mercat nocturn 
anual, els menús de degustacions compartits, etc.

3) Comunicació al territori, que manté actualitza-
da la web de l’Associació, gestiona les noves incorporacions 
i l’agenda de la Vall en coordinació amb els ajuntaments, i 
s’encarrega de les xarxes socials i de la creació de material 
divulgatiu.

4) VinsCorb, que reuneix les productores de vins de la 
Vall i organitza esdeveniments culturals i tècnics al voltant 
del món del vi.

Associació Els Corremarges
Els Corremarges és una associació que té com a objectiu 
la recuperació i la divulgació dels coneixements popu-
lars sobre la vegetació. El seu àmbit d’actuació general 
és l’etnobotànica. Està situada a la Sala de Comalats, 
un micropoble a la frontera entre la Conca de Barberà 
i l’Urgell. Duu a terme diverses branques 
d’activitats, que es retroalimenten:

1) Produeixen i recol·lecten fruits 
oblidats i herbes comestibles.

2) Elaboren conserves amb aquests fruits 
i herbes a l’obrador compartit de Tres 
Cadires, a Arbeca.

3) Realitzen tallers de divulgació per totes 
les edats, com ara tallers infantils i fami-
liars, passejades etnobotàniques, tallers de 
cuina i xerrades.

4) Dissenyen i mantenen jardins i 
espais verds segons criteris de sostenibilitat 
ambiental.

5) Realitzen treballs de recerca històrica 
i etnobotànica en diferents indrets del 
territori.

En el seu dia a dia, col·laboren amb moltes entitats i for-
men part de les xarxes Mosaic de Secà, Associació pel 
desenvolupament integral de la Vall del Corb i Mengem 
Garrigues.

Contacte:
https://www.elscorremarges.cat   
elscorremarges@gmail.com

Cooperativa
L’Aresta

L’Aresta és una cooperativa que té com a objectiu la pro-
moció de l’agroecologia, de l’economia social, solidària 
i feminista i d’un món rural viu. La seva seu es troba a 
Santa Coloma de Queralt, però duen a terme activitats 
a tot el Camp de Tarragona, així com en altres territoris. 
Per tal de complir aquest objectiu, la coo-
perativa té diverses branques d’activitats:

1) Una fleca, ubicada a Santa Coloma de 
Queralt, on s’elaboren productes amb farines de va-
rietats locals, ingredients de proximitat i ecològics, que 
es fan arribar a grups de consum i botigues ecològiques.

2) Una branca d’educació, on es realitzen 
tallers i projectes en els quals s’hibriden 
pràctiques artesanes, pageses, artísti-
ques, científiques i de cooperació social, 
a través de metodologies participatives i del foment de 
l’aprenentatge actiu.

3) Una branca de recerca, on s’investi-
guen temàtiques vinculades a l’agroeco-
logia, l’economia social i solidària, les 
economies feministes i la transformació 
social.

4) Una branca de dinamització local, on 
a més de formar part de l’Ateneu Coo-
peratiu del Camp de Tarragona (Coop-
Camp), es desenvolupen projectes per a 
promoure una transició agroecològica, la 
sobirania alimentària i la generació de 
projectes i experiències amb capacitat de 
transformació social.

5) També es treballa en intercooperació 
amb moltes entitats de l’Economia social 
i solidària i formem part de les xarxes 
Mosaic de Secà i Associació pel desenvo-
lupament integral de la Vall del Corb.

Contacte: 
https://aresta.coop | arestacooperativa@gmail.com

Teamwork - Becris | The Noun Project
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“Treballem per ser sostenibles i per una 
economia circular que es quedi al poble”

Noèlia Tarragó, alcaldessa de Duesaigües i Judit Giró, alcaldessa de Capafonts

Duesaigües i Capafonts 
són dues poblacions de la 
comarca del Baix Camp 
que des de fa un temps 
estan impulsant iniciatives 
vinculades a l’ESS i per in-
centivar el repoblament a 
les zones rurals. Què ens 
en podeu explicar?
Noèlia Tarragó (Alcaldes-
sa de Duesaigües): Dues-
aigües és un municipi del 
Baix Camp, de les mun-
tanyes de la Costa Dau-
rada. Som pobles que, si 
no hi vas per una alguna 
cosa concreta, no són de 
pas. Són llocs on s’hi ha 
d’anar expressament, per 
fer alguna excursió o per 
adquirir alguns productes.

Som 200 habitants, 
més o menys empadro-
nats. Vivint-hi som uns 
170. El que tenim de bo 
ara és que tenim una es-
cola rural amb una capa-
citat per 13 nens. I al ci-
cle primari tenim 6 nens. 
És molt important aquest 
fet. Des de l’Ajuntament 
potenciem molt l’escola. 
Un poble sense escola és 
un poble mort. És real-
ment així.

També incentivem molt 
que vingui gent jove. 
Jove en el sentit de crear 
família i de fer gran el po-
ble. Per això necessitem 
cobrir necessitats i és així 
com ara tenim una botiga 
petita de queviures i un 
cop a la setmana ens pu-
gen el peix. També tenim 
diversos negocis locals 
com lloguer de cases ru-
rals, Airbnb, etc. Hem fet 
molts esforços per arre-
glar racons del poble que 
havien quedat oblidats o 
que poden ser atractius 
perquè la gent pugi, com 
rentadors, fonts... Estem 
intentant donar una imat-
ge atractiva del poble. 

Judit Giró (Alcaldessa de 
Capafonts): Capafonts és 
una mica més petit pel 
que fa a habitants. Som 
121 empadronats. Que 
hi visquin tot l’any són 
unes quaranta persones. 
És poca gent tot i que  l’úl-
tim any hem augmentat el 
nombre d’empadronats. 
Vam tocar fons per sota de 
100 habitants fa uns anys. 

Estem intentant aquest 
repoblament, que vingui 
gent a viure al poble. Es-
tem treballant en diferents 
iniciatives: banc de terres, 
també treball als boscos, 
estem promocionant que 
la gent pugui tornar a 
conrear, pugui tornar a 
treballar al camp. Tenim 
una formatgeria també 
liderada per una parella 
jove que té un ramat de 
cabres. Estem en un lloc al 
bell mig de les Muntanyes 
de Prades i el que volem 
és promocionar el nostre 
entorn natural, perquè és 
molt bonic.

Aquest estiu ens ha pas-
sat que amb la pandèmia 
de la Covid-19 la gent s’ha 
quedat més per aquí i hem 
tingut una massificació 
important durant alguns 
dies i en algunes zones del 
nostre terme. Això sí que 
ens preocupa una mica. 
Volem que la gent pugi, 
volem promocionar Capa-
fonts, però controlant tots 
els efectes que això gene-
ra. I el que volem sobretot 
és que la gent pugi a viu-
re al poble, a quedar-s’hi. 
Està molt bé que pugin a 
gaudir del bosc, del riu 
Brugent, de les muntan-
yes, però el que necessi-
tem són habitants! No vo-
lem ser un poble pessebre. 
Aquesta és la nostra lluita. 
Que la gent vegi els avan-
tatges que té viure aquí.
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Com veieu el món rural en 
aquest moment i cap on 
creieu que hauria d’anar?

JG: Algun dels problemes 
que ens trobem ara és que 
hi ha gent que vol tornar 
a viure aquí, altres que 
simplement truquen per 
informar-se i sobretot pre-
gunten per si tenim cases. 
Abans ens preguntaven 
per la feina i les cases. 
Però ara sobretot la pre-
ocupació és per l’habi-
tatge, ja que la feina ja la 
tenen, poden teletreballar 
o combinar-s’ho per no 
anar a treballar cada dia 
a fora. Ara ens trobem 
amb el problema que no 
tenim cases disponibles. 
Tenim  moltes cases que 
no s’obren mai al poble, 
però la gent és reticent a 
llogar-la o vendre-la. Això 
ens està costant moltíssim. 
A les ordenances hem 
posat incentius.  Molta 
gent vol fer cases rurals 
o Airbnb que està bé que

n’hi hagi alguna, però  
no en necessitem tantes. 
Necessitem habitatge per 
viure-hi. Estem fent mans 
i mànigues perquè la gent 
s’animi a llogar-les.

NT: Tenim la sort que ara la 
gent s’està interessant pel 
món rural, però dintre del 
món modern que dic jo. El 
primer que pregunten és 
si tenim cases i connec-
tivitat. Nosaltres cases sí

Avui dia ningú ve amb un 
ramat ni vol dedicar-se a  
la terra, la majoria. Pot ser 
un de cada deu sí, però la 
majoria et venen amb la 
voluntat de fer teletreball. 
El món rural al final ho 
som tots. El futur és difícil. 
Perquè per mi el món ru-
ral és ser un pagès, un ra-
mader, tenir una empresa 
de formatges, etc. Aquest 
món rural el veig difícil. 
Tampoc no hi ha ajudes. 
Fas una ajuda, et deixen 
els diners, però els has de 
tornar al cap de cinc anys 
i si no em va bé què pas-
sa? Seria millor crear al-
guna proposta a fons per-
dut. Que t’haguessin de 
declarar durant un temps 
tot el treball fet, però que 
no s’haguessin de tornar 
tots els diners rebuts si el 
negoci no anés bé. És ne-
cessari activar una mica 
totes aquestes ganes de 
retorn de moltes perso-
nes, que trobin un suport 
darrere per fer el pas.

que en tenim, però el 
problema el tenim amb 
la connexió a internet. 
Ens arriba mitja mega 
només. Amb això no es 
pot fer res, ni treballar, 
ni mantenir una con-
nexió eficient per fer res. 
El món rural és molt bo-
nic així en general, però 
té les mateixes necessitats 
que les ciutats per treba-
llar-hi i poder-lo repoblar. 

     Incentivem molt que vingui 
gent jove, en el sentit de crear 
família i fer gran el poble. Per 
això necessitem cobrir necessi-
tats: ara tenim una botiga petita 
de queviures, un cop a la setma-
na ens pugen el peix, i hem fet 
molts esforços per arreglar ra-
cons que havien quedat oblidats.

“



Us centraríeu en activi-
tats pròpies del món ru-
ral per activar-lo?

NT: Un entorn rural al 
final és això. Volem un 
entorn rural amb les ma-
teixes prestacions que la 
ciutat i això no passa. Per 
exemple, el metge només 
ve una hora a la setmana 
i ara amb la Covid-19 no 
ha vingut cap dia durant 
setmanes.

JG: L’únic poble on no 
arriba la fibra és Capa-
fonts. Tothom s’omple la 
boca de repoblament, 
però hi ha poques ac-
cions decidides. Les sub-
vencions, les ajudes totes 
et paguen un tant per 
cent, l’altra part l’has de 
pagar tu o l’has de tornar 
més tard. O has de fer 
tants papers i tanta docu-
mentació que no donem 
l’abast amb la nostra es-
tructura. L’administració 
parla molt, però no ajuda. 
A nosaltres ens agradaria 
que vingués gent. Viure 
en un poble és molt bo-
nic, però on has d’anar 
a comprar? En el nostre 
cas has d’anar a Prades o 
a Alcover o a Reus. Això 
és un desgast de gasolina, 
de temps. La gent això ho 
ha de saber. Tens molts 
avantatges, és molt bonic 
viure aquí dalt, però hi ha 
moltes mancances.

Ara el que intentem 
treballar nosaltres són 
diversos temes socials i 
de l’economia solidària. 
L’energia l’hem canviat 
d’una companyia de 
l’Ibex 35 cap a una altra 
d’energia verda. Tenim 
contractada tota l’energia 
del poble amb Aura Ener-
gia. També hem demanat 
una subvenció per posar 
plaques solars a l’Ajunta-
ment. Tota l’energia mu-
nicipal provindrà de pla-
ques solars pròpies. Hem 
canviat de banc també, 
volíem que fos una ban-
ca ètica. Les assegurances 
també les hem canviat: 
totes ens les gestionen 
des de la cooperativa Arç 
Coop. Tot és difícil, has 
de buscar molt, analitzar 
i lluitar molt. A l’ajunta-
ment som tres gats. Tot 
desgasta i cansa, però és 
possible treballar amb 
uns altres valors i amb

unes altres companyies 
que respectin les perso-
nes i el medi ambient. El 
proper projecte en aquest 
sentit, que estem co-
mençant a treballar és el 
de tenir una depuradora 
ecològica.

NT: Quan entres tens mol-
tes ganes de fer coses, 
però després et trobes 
amb moltes traves. El trac-
te al final és el mateix per 
nosaltres que per l’Ajun-
tament de Barcelona. Els 
tràmits que hem de fer 
és el mateix per nosaltres 
que treballem cada dia 
en altres feines que per 
ajuntaments grans que te-
nen treballadors, tècnics, 
assessors, etc. El tema de 
l’energia també l’estem 
treballant, les plaques 
solars també, la caldera 
de biomassa per l’escola. 
Pots anar fent però et de-
manen uns requeriments 
que t’ho posen difícil. 
Nosaltres ja volem fer, 
però ens trobem limitats. 
Amb la Covid-19 ha pas-
sat el mateix. Les limita-
cions que ens han posat 
en pobles tan petits de 
quaranta habitants com 
nosaltres han sigut les 
mateixes que per ciutats 
de 100.000 habitants. I 
això no pot ser.

Com heu viscut aquesta 
gestió territorial de la 
crisi de la Covid-19?

NT: S’hauria d’haver di-
ferenciat un mica. Veure 
clar on està cadascú. I 
com hi està. Només amb 
una mica de sentit comú 
i de conèixer la realitat 
s’hauria vist que no es 
poden posar les mateixes 
mesures en pobles tan di-
ferents, tant pel que fa al 
número d’habitants com 
de quilòmetres quadrats. 
Crec que s’hauria pogut 
gestionar molt millor i 
hauria tingut afectacions 
econòmiques menors en 
territoris rurals de les que 
està tenint.

JG: Amb la Covid-19 ha 
sigut bèstia. Amb el con-
finament total mira, tot va 
ser de sobte, va anar com 
va anar, tothom va fer el 
que va vam poder, nosal-
tres vam repartir mascare-
tes pels nostres ciutadans, 
etc. Però ara ha sigut una

    Quan entres tens moltes ga-
nes de fer coses, però després 
et trobes amb moltes traves. El 
tracte al final és el mateix per 
nosaltres que per l’Ajuntament 
de Barcelona. Nosaltres que tre-
ballem cada dia en altres feines 
hem de fer els mateixos tràmits 
que ajuntaments que tenen tre-
balladors, tècnics, assessors, etc.

“

gestió desastrosa pels 
pobles petits, estem par-
lant del tancament mu-
nicipal, per nosaltres és 
molt greu.

A nosaltres ens han 
passat casos de gent  que 
han anat a comprar en 
algun poble veí perquè 
aquí no tenim quasi res 
i els han multat. Tot està 
enfocat a la gran ciutat. 

Per quatre persones que hi 
anirien i amb l’espai gran 
que té el bar del poble. 
S’haurien de flexibilitzar 
les mesures en aquests 
pobles. Hi ha moltes ges-
tions que només les pots 
fer en altres poblacions 
com Reus. Necessitem 
poder-nos desplaçar sense 
haver de tenir por del con-
trol dels Mossos.

Ningú ha pensat que 
viure en un poble petit, 
tancat municipalment, et 
deixa sense opcions de 
quasi res. El bar que tenim 
al poble de què ha de viu-
re amb quaranta persones? 
I a més amb els horaris li-
mitats. Per favor, aquí dalt 
podríem obrir tot el dia. 

Com treballeu amb les en-
titats supramunicipals?

JG: Nosaltres estem as-
sociats a l’Associació de 
Micropobles de Cata-
lunya. És una molt bona 
iniciativa, ja que et trobes 
amb pobles similars a tu,  
comparteixes experièn-
cies, necessitats, reptes.

Tens molta més força si 
ens ajuntem tots els mi-
cropobles! I, a més, no-
saltres estem a totes les 
associacions de munici-
pis, l’ACM, l’AMI. Amb 
la resta d’administracions; 
Generalitat, Diputació, 
etc. les relacions costen. 
Amb el tema de la massi-
ficació d’aquest estiu hem 
enviat diverses cartes a les 
administracions supramu-
nicipals i no hem rebut 
resposta. No tenim mala 
relació amb ningú però tot 
costa. Amb el Consell Co-
marcal tenim bona relació, 
però no té els recursos per 
ajudar-nos. Amb la Dipu-
tació, que té els recursos, 
bé, però hi has d’anar per-
què et vegin, has d’anar 
trucant portes. Has d‘anar 
demanant. Són moltes ho-
res i nosaltres treballem a 
jornada completa en una 
altra feina. A vegades no 
pots anar a totes les reu-
nions, no pots atendre to-
tes les demandes.

NT: Tornem a estar amb 
el mateix. Un poble petit 
amb els seus recursos i les 
seves coses. Sí, el Consell 
Comarcal ens dóna suport 
en temes tècnics, compar-
tim algun servei. Coses a 
les quals no arribem com 
a Ajuntament sí que ens 
ajuden. Els contactes amb 
les administracions més 
grans com la Diputació o 

o la Generalitat costen 
més. Trucar, trucar i tru-
car. Hem de perseguir i 
persuadir molt a tot arreu. 
Sí que ens ajuden des del 
servei SAM de la Diputa-
ció i des dels Serveis Jurí-
dics, tot i que els acabes 
pagant aquests serveis. No 
tenim mala relació, però 
tampoc és una relació me-
ravellosa. Nosaltres tenim 
molta més relació amb 
l’Associació de  Micropo-
bles de Catalunya. L’any 
passat vam fer una jornada 
amb el president de l’As-
sociació aquí. Et sents més 
a gust amb ells perquè són 
com tu.

Podreu fer lobby, fer 
aquest pressió i que us 
tinguin en compte? 

NT: Sí, està creada per 
això. Nosaltres sols com 
a poble no podem anar 
enlloc. Si és un conjunt 
de micropobles de tot Ca-
talunya és molt diferent. 
No és el mateix fer una 
proposta la Judit Giró sola, 
per exemple, que no que 
la fem totes alhora. També 
hi ha la proposta de Repo-
blem que no sé si fareu al-
guna cosa vosaltres Judit?

JG: Si, l’hem demanat. Ens 
hi hem apuntat.

NT: Nosaltres ho vam es-
tar mirant, et donen una 
ajuda per rehabilitar una 
casa. Una casa particular
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que obri casa seva per-
què es pugui arranjar i 
deixar apte  perquè des-
prés hi pugui viure algú. 
Nosaltres no vam trobar 
ningú interessat a Dues-
aigües.

JG: A nosaltres ens va 
agradar molt. És un pro-
jecte pilot de l’Associa-
ció de Micropobles. Et 
donen diners per reha-
bilitar una casa per fer-la 
servir per lloguer social. 
Tenim un pis dalt de 
l’Ajuntament que estava 
en desús. Ara el rehabi-
litarem i el destinarem a 
aquest projecte. Neces-
sitem poder oferir habi-
tatge a alguna de les per-
sones que volen venir. 

Per això ens hem 
llençat amb aquesta ini-
ciativa i intentarem de 
totes maneres que vagi 
endavant. Perquè fa mol-
ta pena que ens truquin 
parelles o famílies i que 
els hi hàgim de dir que 
no tenim res. També 
vam demanar afegir-nos 
al projecte Refugiats de 
l’Associació de Micro-
pobles. No sé, Noèlia, si 
vosaltres també hi opteu?

NT: Sí, també ho hem 
demanat.

JG: El que passa que ara 
amb la Covid-19 va molt 
lent. El procés és que 
aculls una família de re-
fugiats. Vam fer una re-
unió amb els veïns per 
parlar d’aquest tema. 
I tothom va respondre 
bé. Es van oferir diver-
sos veïns a ensenyar-los

la llengua, ajudar-los 
amb la mobilitat, etc. És 
un conveni a diverses 
bandes entre l’ajunta-
ment sol·licitant, l’Asso-
ciació de Micropobles 
amb el SOC i la Genera-
litat. I clar, et ve una fa-
mília amb canalla.
 Que això per nosaltres 
és clau. Ja que si arribés 
aquesta família conjun-
tament amb alguna altra 
que pogués venir per al-
tres canals i poguéssim 
reobrir l’escola això seria 
importantíssim. Un dels 
nostres principals objec-
tius és reobrir l’escola. 
Esperem que es pugui 
desencallar aviat aquest 
tema perquè tenim mol-
tes ganes d’engegar-lo. 

NT: I també cada cert 
temps anem rebent di-
verses demandes de fa-
mílies que volen venir a 
viure al nostre poble a 
través de l’Associació de 
Micropobles. 

Com veieu que el territo-
ri rural i els micropobles 
poden ajudar en aquest 
canvi social i de progrés?

NT: Els primers que ens 
ho hem de creure som 
les que ho fem i les que 
ho liderem com a alcal-
desses. Si tu ho creus i ho 
transmets als teus veïns 
ho faràs. Jo crec que al 
final la gestió municipal 
seria similar a una ges-
tió domèstica, com la 
de les nostres cases, la 
de les nostres famílies. 
En pobles com els nos-
tres ho has de veure així.  

Si tu vols que la teva fa-
mília tingui una bona 
economia, una bona 
energia, uns drets bàsics, 
un respecte, una bona 
convivència etc. cal que 
també procuris això per 
la teva comunitat, pel teu 
poble. És així de fàcil i de 
complicat, però els que 
estem al capdavant dels 
ajuntaments ho hauríem 
de tenir clar. Hem de go-
vernar com si fos la nostra 
família, la nostra casa i tot 
allò que volem de pro-
grés, benestar, de llibertat, 
igualtat, etc. a casa nostra 
és el que hem de fer pel 
poble! I hem de treballar 
amb tots aquests aspec-
tes socials, solidaris i de 
l’economia social i coo-
perativa per tenir pobles 
més vius, més cohesio-
nats i més participatius. 

JG: Una de les nostres 
tasques principals és 
fer veure a la gent que 
a la llarga tot això és 
per a ells. A vegades en 
un primer moment po-
den ser reticents perquè  
en el nostre cas hem

     Si tu vols que la teva família 
tingui una bona economia, una 
bona energia, uns drets bàsics, 
un respecte, una bona convivèn-
cia, etc. cal que també procuris 
això per la teva comunitat, pel 
teu poble. És així de fàcil i de 
complicat, però cal tenir-ho clar.

“

fet molts canvis en poc 
temps. Ara també ens 
centrarem a introduir el 
tema del porta a porta 
en la  gestió dels resi-
dus. Ens hem assessorat 
i ben aviat començarem 
amb això. Són canvis 
que també requereixen 
aquesta persuasió amb 
els teus propis veïns.

Fer pedagogia i anar
explicant els diferents ti-
pus d’avantatges que re-
porta tot plegat. Com per 
exemple amb el projecte 
de plaques solars que vo-
lem posar damunt de la 
sala municipal que tenim. 

Que la idea final és aca-
bar venent l’energia entre 
els nostres propis veïns. 
Ho has d‘anar explicant 
a la gent. Nosaltres ens 
ho creiem, però ho has 
d’anar fent veure. Com el 
reciclatge que, si ho fas 
bé, és bo per la natura i 
per ells, que hauran de 
pagar menys en els re-
buts. L’energia verda tam-
bé és bona per ells, per 
l’entorn.

També intentem que, 
si tenen un terreny o un 
bosc que no utilitzen, el 
cedeixin al banc de terres. 
A més, estem treballant en 
un projecte de biomassa 
amb els nostres boscos. 
S’ha de picar pedra i que 
els veïns vagin veient que 
tot plegat són millores per 
ells, pel poble i per la so-
cietat en general. 

Com veieu el futur? Sou 
optimistes de cara als 
propers anys? Per quines 
línies cal apostar?

NT: Jo sóc optimista al 
100%. Per això hi visc 
i per això he agafat res-
ponsabilitats de gestió. 

Jo sempre responc que 
aquí s’hi viu perfecte 
sempre que siguis cons-
cients de les limitacions 
existents. Els projectes 
de futur són mantenir 
l’escola, millorar carrers, 
alguns vials on tenim 
pendent. I sobretot la 
conservació del nostre 
entorn. I també intentar 
que els propietaris més 
antics i més reticents a 
canvis d’usos de boscos 
canviïn d’opinió i ens dei-
xin treballar els projectes 
que tenim sobre nova 
gestió de boscos, la uti-
lització de la biomassa,

la gestió de la fusta, de la 
possibilitat de creació de 
nous negocis al voltant 
de tot aquest tema que 
ens poden generar mol-
tes oportunitats en pobles 
com els nostres. 

I també incrementar de 
forma considerable la im-
plantació de les energies 
renovables. I el que és 
més important, nosaltres 
aquí tenim un parc eòlic, 
però per què no se’n be-
neficia la gent del poble? 
Per què no en traiem al-
guna rendibilitat? Si no-
saltres tenim el parc eòlic 
i volem energia renova-
ble, per què no li diem a 
la gent del poble que po-
drà utilitzar aquesta ener-
gia que sobra? Perquè al 
final la tiren a la xarxa, 
llavors tornem a estar al 
mateix, va a les empreses 
de l’Ibex 35. 

Hem de motivar a la 
gent, però després no po-
dem donar-los un incen-
tiu, donar-los un resultat 
final. Hem de poder fer 
creure a la gent en aquests 
projectes, però que vegin 
clarament el retorn.

Si volem un futur, hem 
de canviar de model. Està 
claríssim que hem d’anar 
cap aquí; Serveis essen-
cials, energies renova-
bles, reciclatge i mínims 
residus, i cuidar l’entorn 
natural patrimonial.

JG: El futur el veiem opti-
mista, però en la línia de la 
sostenibilitat, l’economia

circular que es quedi al 
poble. El respecte per l’en-
torn. La instauració del 
sistema porta a porta. En-
gegar de forma decidida 
el banc de terres perquè 
puguin tornar persones 
a la terra. Després també 
hem d’insistir amb el Parc 
Natural de les Muntanyes 
de Prades que engloba 
vint-i-dos municipis. Hem 
d’engegar la maquinària 
i que sigui una realitat, 
ja que facilitaria la gestió 
dels boscos, dels conreus, 
ens permetria lluitar con-
tra la massificació. 

Repoblar, poder oferir 
habitatge, poder oferir 
terres a qui vol tornar a 
la terra i oferir una ma-
nera de viure més tran-
quil·la, més relaxada, 
més natural, tornar als 
orígens, a la terra. S’han 
de fer polítiques que va-
gin cap aquí. Nosaltres 
aquí el que tenim és 
aquest entorn, aquestes 
muntanyes, aquest riu. I 
al mateix moment hem 
d’anar conscienciant a la 
gent de tot això i de què 
s’ha d’anar cap aques-
ta direcció. Hi ha molta 
gent que hi està d’acord i 
que ens està empenyent. 
És una feina de foc lent, 
de picar pedra, i cal que 
cada cop més gent vegi 
que s’ha de treballar en 
aquesta línia coopera-
tiva, de renovables i de 
respecte per les persones 
i l’entorn natural.

     Necessitem poder oferir un 
habitatge a alguna de les perso-
nes que volen venir a viure al 
poble. Fa molta pena que ens 
truquin parelles o famílies i que 
hàgim de dir que no tenim res. 
Per això ens ha agradat la inicia-
tiva “Repoblem”, el projecte pi-
lot de l’Associació de Micropo-
bles destinat a rehabilitar cases i 
destinar-les al lloguer social.  

“

Judit Giró davant l’Ajuntament 
de Capafons | Cedida
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El Banc de Terres del Baix 
Camp, una experiència 
pionera per inspirar i 
consolidar un nou model 
de relleu agrari a la 
Catalunya del segle XXI
Gessamí Sardà |  Banc de Terres del Baix Camp

El Banc de Terres del Baix 
Camp neix el 2017 amb 
l’objectiu de facilitar el 
relleu agrari tot ajudant 
a posar d’acord i forma-
litzar contractualment les 
relacions entre l’oferta i 
la demanda de terres. Al 
llarg d’aquests 4 anys de 
començar un servei nou i 
desconegut centrat en un 
problema desatès durant 
massa temps i en una co-
marca que semblava que 
ja havia llençat la tovallo-
la, hem atès a més de 200 
demandants de terres, a 
més de 100 propietats i 
ja hem signat més de 60 
contractes. 

La necessitat hi és i per 
això el servei ha tingut èxit 
i es consolida, ja fa 4 anys 
que estem atenent entre 
40 i 60 projectes deman-
dants de terra per any, dels 
quals al voltant del 90% 
volen emprendre algun 
negoci relacionat amb 
la terra, a més la meitat 
d’aquests volen viure al 
medi rural (poble o mas) i 
en canvi els que volen un 
tros només per oci agrari 
no arriba al 10% dels de-
mandants ingressats. Ara 
queda la feina gran, la de 
pujar d’escala i començar 
a percebre com es torna 
a regenerar el paisatge 
agrari i es rejoveneix el 
sector. Aquestes persones 
que s’interessen pel Banc 
de Terres, són en part

descendents que se-
gueixen amb l’ofici 
(malauradament poques) 
i moltes persones que fa 
més o menys temps que 
van acumulant experièn-
cies i formació agrària i 
que volen o bé consoli-
dar la seva aposta per ser 
professionals agraris o bé 
emprendre un projecte 
centrat en el mas i l’es-
pai rural on hi combinen 
producció i altres acti-
vitats complementàries 
(elaboració, restauració, 
allotjament rural i activi-
tats diverses que reque-
reixen espai obert).

Dintre dels contractes 
que fem els més habi-
tuals són arrendar les te-
rres en actiu posant com 
a preu el que es cobra 
per aquelles terres amb 
els Drets de Pagament 
Bàsic de la DUN; l’arren-
dament amb opció de 
compra, on s’acorda un 
preu, uns anys i un llo-
guer que s’anirà pagant 
i descomptant del preu; 
l’arrendament o la cessió 
per millores, quan hi ha 
un pressupost d’inversió 
a la finca per la posada 
a punt que ha de dur a 
terme qui l’agafa i que 
s’amortitzarà al llarg dels 
anys del contracte; la par-
ceria, quan el pagès sor-
tint (propietari)  encara 
vol ser part del negoci, la 
masoveria, quan es volen

persones vetllant dia i nit 
per la finca i el mas i la 
cessió, quan el propietari 
renuncia a percebre cap 
benefici i en canvi vol 
reservar el dret de resol-
dre el contracte en cas de 
venda o canvi de titular.

Mitjançar entre les parts 
és la feina principal del 
Banc de Terres, a més 
organitzem formacions 
pels joves, enguany fem 
la quarta edició del curs 
anual d’agricultura rege-
nerativa en el marc del 
programa Joves amb Ta-
lent on un dels resultats 
més interessats és la xar-
xa de suport mutu que 
es teixeix entre els assis-
tents a raó de la posada 
en pràctica de les tècni-
ques per a recuperar la 
fertilitat natural del sòl. 

També estem desenvo-
lupant les mesures del 
PAIS Agrari Baix Camp, 
aquest és un pla d’ac-
ció sectorial fet amb la 
participació de nous i 
veterans actors del sec-
tor a la comarca per en-
frontar el gran repte que 
tenim a l’estar entre les 
comarques de Catalunya 

    La necessitat hi és i per això el 
servei ha tingut èxit i es consolida; 
ja fa 4 anys que estem atenent 
projectes demandants de terra.

amb més superfície 
agrària perduda, , als 
anys 80 el 60% de la co-
marca eren boscos i des-
campats, actualment són 
gairebé el 80% de la su-
perfície comarcal. Entre 
les accions que hem pri-
oritzat i gestat, i que junt 
amb la reforma de la web 
campviu.cat estan veient 
la llum a l’inici del 2021, 
hi ha el Banc de Recursos 
Agraris per ajudar a mobi-
litzar les eines, el temps, 
els subministraments i 
el coneixement agraris 
en un marc d’economia 
col·laborativa, així com 
els Mercats de Proximitat 
per ajudar a connectar 
la creixent gana de pro-
ductes locals i de qualitat 
amb les creixents ganes 
de produir-los.

Per acabar, també estem 
participant al grup mo-
tor de l’Espai Test Agrari 
al Camp de Tarragona 
(liderat per CoopCamp), 
un dispositiu de col·la-
boració públic-coope-
rativa per acompanyar 
a la nova pagesia en el 
seu procés d’experien-
ciació i en la fase inicial

“

del seu negoci agrari. Ara 
bé, aquest desplegament 
de mitjans es podria que-
dar en tan sols un bon 
intent o una anècdota 
en la història agrària de 
Catalunya si no s’acon-
segueixen mobilitzar els 
recursos necessaris per 
a consolidar i estendre 
el servei dotant-lo d’una 
partida pressupostària se-
gura i a llarg termini. 

En aquest sentit des del 
Consell Comarcal del 
Baix Camp, conscients 
d’estar desenvolupant 
una experiència pione-
ra a Catalunya, sempre 
hem estat disposats a ex-
plicar el que estem fent 
i com ho estem fent per 
tal d’inspirar i ajudar a 
néixer a la resta de Bancs 
de Terres supramunicip-
als (Diputació de Barce-
lona, Terres de l’Ebre i 
Priorat) que ja són també 
una realitat a Catalunya.

Una realitat en expansió 
que bé es podria articu-
lar a la major part del 
territori català, donat que 
la problemàtica de l’en-
velliment de la població 
agrària és una realitat 
compartida, tot i que amb 
diferents nivells de grave-
tat. La Conca de Barberà 
és sens dubte una de les 
comarques de Catalunya 
on més cal un Banc de 
Terres i en aquest sentit 
el seu Consell Comarcal 
ja està movent fitxa. De 
mica a mica el territori 
de la demarcació de Tar-
ragona es va omplint de 
Bancs de Terres, arriba 
el moment d’apostar fort 
per la concertació entre 
les diferents institucions 
del territori i acabar de 
vestir un model que supe-
ri l’anècdota innovadora i 
es consolidi a mig i llarg 
termini com un servei pú-
blic troncal i estratègic.

El Banc de terres és un servei de mediació 
entre les persones/entitats que cerquen terres 

per desenvolupar un projecte agrari
 www.bancdeterres.cat
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Gerard Nogués |  Membre de l’Ateneu Cooperatiu CoopCamp

Agrupar la pagesia per impulsar 
la venda de proximitat

Introducció 

L’any 2016, la Generalitat 
de Catalunya publicava 
per primer cop una con-
vocatòria d’ajuts dirigits 
a productors/es agraris/
àries que adoptessin 
estratègies d’agrupació i 
cooperació per tal de fo-
mentar la venda de proxi-
mitat i els mercats locals. 
Aquesta línia d’ajuts va 
estar en vigor durant 3 
convocatòries consecuti-
ves fins que recentment, 
al gener del 2020, ha 
estat substituïda per una 
nova línia d’ajuts, també 
de promoció i foment de 
la venda de proximitat a 
Catalunya.

El resultat d’aquests 4 
anys de finançament de 
projectes d’agrupació de 
la pagesia ha estat l’apa-
rició de bones pràctiques 
de cooperació entre pro-
ductors/es, que poden 
servir de models per a 
l’impuls de la venda de 
proximitat.

El present article exposa 
dues experiències d’èxit 
que han adoptat el segell 
Venda de Proximitat com 
a carta de presentació 
d’una pagesia compro-
mesa amb el seu territori 
i connectada directament 
amb els consumidors/es.

En primer lloc, El Re-
bost de Can Moragues, a 
Riudarenes,  és un espai 
gastronòmic de venda i 
degustació de productes 
locals, de temporada i 
ecològics. La Fundació 
Emys va impulsar aquest 
projecte amb l’objectiu 
de vincular la pagesia lo-
cal en la conservació de 
la biodiversitat i la gestió 
sostenible de l’entorn.

En segon lloc, Territori 
de Masies, és un projec-
te integral de promoció 
dels pobles del Baix Sol-
sonès, que posa en valor 
la comercialització del

producte de la pagesia 
local i promou unes rela-
cions justes entre produc-
tors/es, consumidors/es, 
el turisme i el territori.

Models innovadors 
d’agrupació de la pagesia

La Fundació Emys, im-
pulsora del Rebost de 
Can Moragues, és una 
entitat ambiental sense 
ànim de lucre que tre-
balla per la protecció 
de la natura i la conser-
vació de la biodiversitat. 
És en aquest sentit que 
han articulat un projecte 
que situa la pagesia com 
l’aliada principal per 
conservar la natura. 9 
agricultors/es de La Sel-
va han signat els Acords 
de Custòdia del Territori 
amb la Fundació Emys 
per tal de proveir la boti-
ga i el restaurant del Re-
bost de Can Moragues a 
canvi del compromís de 
fer compatible l’activitat 
agrària i la conservació 
de la natura.

Amb l’eina dels Acords 
de Custòdia del Territori, 
la Fundació Emys asses-
sora els productors/es en 
agroecologia i tècniques 
de producció agrària 
respectuoses amb la bio-
diversitat. I els produc-
tors/es aporten els seus 
productes ecològics i de 
proximitat al restaurant i 
a la botiga del Rebost de 
Can Moragues (circuits 
curts de comercialitza-
ció), abasteixen el servei 
de repartiment a domicili 
(venda directa) i a més 
venen la seva producció 
a l’obrador de Can Mo-
ragues on persones amb 
diversitat funcional ela-
boren melmelades i con-
serves ecològiques.

El Rebost de Can Mora-
gues representa un model 
d’agrupació de la pagesia 
que s’uneix sota el com-
promís de la conservació

del patrimoni natural, ofe-
rint un ventall de maneres 
de comercialitzar la pro-
ducció local a través de 
la Venda de Proximitat. 
Per la seva banda, Terri-
tori de Masies és un pro-
jecte de llarg recorregut 
que es gesta l’any 2013 
com a associació i que 
actualment s’ha transfor-
mat en una cooperativa 
rural sense ànim de lucre. 
Territori de Masies Coop 
agrupa pagesia, entitats, 
persones consumidores, 
projectes culturals, de 
restauració o turístics i 
veïns i veïnes del Baix 
Solsonès i rodalies.  

L’arrelament de la pa-
gesia al territori és l’eix 
transversal d’aquesta 
cooperativa rural que 
ha aconseguit desplegar 
una bateria d’activitats 
dirigides al consum i co-
mercialització dels pro-
ductes locals a través de 
la venda de proximitat, 
però també a la promo-
ció cultural i l’impuls i 
promoció de projectes 
econòmics de desenvo-
lupament rural compro-
mesos amb el territori.

Actualment, Territori de 
Masies compta amb 36 
socis, un terç dels quals 
són productors/es agraris, 
un altre terç són socis/es 
de consum i la última ter-
cera part està formada per 
entitats o empreses sòcies 
de serveis.

Territori de Masies ens 
ofereix un model que

    El Rebost de Can Moragues 
representa un model d’agrupació 
de la pagesia que s’uneix sota el 
compromís de la conservació del 
patrimoni natural.

supera l’agrupació es-
tricta de la pagesia, i que 
en realitat agrupa la gent 
d’un territori, el Baix Sol-
sonès.

Resoldre necessitats a 
través de la cooperació

El projecte del Rebost de 
Can Moragues ha ofert a 
la pagesia la oportunitat 
de posar en valor el seu 
producte identificant-ne 
la traçabilitat. Amb pa-
raules del director de la 
Fundació Emys, Marc Vi-
lahur “conèixer la traça-
bilitat dels aliments és el 
que ha d’aportar dignitat 
al món rural, saber què 
consumim i d’on ve és la 
manera de ser conscients 
de la feina que hi ha dar-
rera cada aliment”.

Partint d’aquesta premis-
sa, es comprèn perfecta-
ment que la pagesia ag-
rupada en el projecte no 
té com a objectiu accedir 
al gran mercat, sinó que 
la seva necessitat és ge-
nerar producte local de 
qualitat. Amb la Funda-
ció Emys han trobat qui 
els ajuda a fer-ho. 

La pagesia agrupada 
i la Fundació Emys han 
fet una aposta conjun-
ta per la planificació de 
la producció de varie-
tats locals, l’ús d’ener-
gies renovables, la ge-
stió agroecològica i la 
conservació del mosaic 
agroforestal. El resultat 
pels productors ha estat 
l’augment de la Venda 
de Proximitat: el conjunt 
d’activitats de Can Mo-
ragues ja utilitza el 30% 
de producció local i de 

“

temporada, i en el cas 
del restaurant el 75% 
del producte utilitzat és 
dels pagesos/es signants 
dels acords de custòdia. 
Cal destacar, a més, que 
tots els productors/es 
han optat també per fer 
venda directa.

Per la seva banda, quan 
Territori de Masies va 
néixer com a associació 
tenia la vocació de re-
soldre les necessitats dels 
agents que vivien del 
territori, però durant els 
anys les necessitats han 
deixat de ser el motor 
d’aquesta agrupació, ac-
tualment la força tractora 
del projecte és la pròpia 
“voluntat” d’agrupar-se. 
El seu objectiu és generar 
un ideari potent de coo-
peració que cohesioni el 
Baix Solsonès, per una 
banda, han situat com a 
protagonistes d’aquesta 
cooperació intersectorial 
els projectes petits i arre-
lats: artesania, les cases 
rurals, els restaurants, 
la pagesia,... per l’altra 
banda, han reforçat els 
circuits curts de comer-
cialització, visibilitzant 
més i millor la venda di-
recta en les finques dels 
productors/es i situant 
el consum de proximitat 
com un pilar fonamen-
tal de la cooperativa, a 
través de la venda on-li-
ne i de l’agrobotiga.

El precedent a la co-
marca de la cooperativa 
rural Biolord els va servir 
com a model de referè-
ncia en el moment que 
l’associació es va quedar 
petita i calia trobar un 
model clarament enfocat 
a l’activitat econòmica. 

“    L’objectiu de Territori de 
Masies és generar un ideari 
potent de cooperació que 
cohesioni el Baix Solsonès.

Malgrat les cooperatives 
rurals encara no són molt 
conegudes al territori, 
s’estan utilitzant cada 
cop més per projectes 
que busquen vincular 
l’activitat agrària a altres 
activitats de desenvolu-
pament rural.

L’ús del segell “Venda de 
Proximitat”
El projecte del Rebost de 
Can Moragues ha trobat 
en el segell Venda de 
Proximitat un aliat clau 
per la seva aposta de visu-
alització de la traçabilitat 
del producte local. Mal-
grat són conscients que 
l’impacte del segell en 
el consumidor va a poc 
a poc, consideren que 
“el productor hi ha de 
creure, és la manera que 
tenim de demostrar al 
consumidor que existeix 
un altre model de con-
sum”. I en aquest objec-
tiu els ha ajudat molt la 
incorporació del xef Ser-
gi de Meià al Rebost de 
Can Moragues, reconegut 
com un dels principals 
ambaixadors del segell i 
el producte de proximitat 
entre els restauradors/es.

En el mateix sentit, Te-
rritori de Masies també ha 
fet una aposta pel segell 
Venda de Proximitat. Pre-
cisament un del serveis 
que ofereix la cooperativa 
és l’assessorament als pe-
tits/es productors/es per 
fer la sol·licitud del segell.

Marina Vilaseca, mem-
bre de l’equip tècnic de 
Terra de Masies i memb-
re de L’Arada,  aporta el 
seu anàlisi sobre el segell 
Venda de Proximitat al 
Solsonès: “Constatem que
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és un segell que cada 
cop s’utilitza més, bona 
part de la petita pagesia 
del Solsonès l’utilitza i 
els consumidors el re-
coneixen”. Al Solsonès, 
el segell ha esdevingut 
una cobertura útil pels 
projectes que volen des-
tacar la seva vinculació 
al territori, especialment 
pels petits. 

És per això, que la mar-
ca Territori de Masies ha 
adoptat el segell Venda 
de Proximitat en tots els 
materials i espais de pro-
moció del projecte, des 
de la presència en els ma-
terials comercials o el ca-
tàleg de serveis als socis/
es, com en l’agrobotiga, 
la venda on-line o les fi-
res en les que participen. 
Tot i això, Marina Vilase-
ca ens destaca que “in-
tentem que els segells no 
ens condicionin, Territori 
de Masies és un projecte 
de gestió molt autònoma 
de l’administració públi-
ca, guanyem en capaci-
tat, agilitat i imaginació”.

Els ajuts a la venda de 
proximitat

El Rebost de Can Mo-
ragues és un dels pro-
jectes de cooperació de 
la pagesia que va acce-
dir a la subvenció per 
promoure les cadenes 
curtes de comercialitza-
ció i els mercats locals. 
Segons la valoració feta 
per Marc Vilahur, res-
ponsable del projecte, el 
finançament rebut ha es-
tat clau per enfortir la re-
lació de cooperació en-
tre els productors/es. Per 
una banda,  s’ha pogut 
desenvolupar una estra-
tègia conjunta de posi-
cionament de la marca 
“Rebost de Can Mora-
gues”  basada en fer més 
accessible el producte

al consumidor i promo-
cionar la traçabilitat del 
producte local com a cri-
teri de consum. I per altra 
banda, s’ha aconseguit 
dinamitzar un ecosistema 
de productors/es que han 
augmentat notablement 
l’intercanvi de llavors i 
planter de varietats locals, 
coneixements, espais, i 
s’han generat sinèrgies de 
treball en comú que han 
donat lloc a l’elaboració 
de productes conjunts a 
l’Obrador de Can Mora-
gues. En el cas de Territori 
de Masies, l’ajut rebut a 
través de la subvenció els 
va permetre donar un im-
puls definitiu al projecte, 
arribant a molta més gent 
a través d’una campanya 
de promoció.

Segons Marina Vilaseca, 
aquesta línia d’ajut és 
fonamental “per agrupar 
als petits i animar-los a 
fer projecte conjunts”. 
Malgrat la utilitat que ha 
tingut la subvenció al pro-
jecte Territori de Masies, 
constaten que la venda 
de proximitat necessita 
dedicar esforços dirigits a 
la logística i la distribució, 
especialment per aquells 
projectes que agrupen di-
versitat de productors/es.

Conclusions: els reptes 
de la Venda de Proximitat 
a Catalunya 

L’experiència del Re-
bost de Can Moragues 
demostra, a criteri dels 
seus responsables, que el 
productor/a local no ha 
d’intentar competir a tra-
vés del gran mercat sinó 
incidir en la cultura del 
consumidor, “la gent ha 
de creure en les mane-
res de comercialitzar que 
t’acosten al productor”, 
conclou Marc Vilahur.

Pel director de la Funda-
ció Emys el repte princi-
pal és recuperar la venda 
de proximitat com a valor

    Al Solsonès, el segell ha 
esdevingut una cobertura útil 
pels projectes que volen desta-
car la seva vinculació al terri-
tori, especialment pels petits. 

“
cultural de la pagesia, i 
per fer-ho demanda una 
llei específica per la pe-
tita pagesia, que com en 
el cas francès, diferencia 
les obligacions que cal 
complir per a comer-
cialitzar en funció de la 
mida del productor/a.

En el mateix sentit 
s’expressen des de Terri-
tori de Masies, aposten 
per  la venda de proxi-
mitat perquè és una 
manera de promocio-
nar els valors agraris per 
damunt de l’agroindús-
tria i demostrar el com-
promís amb el territori. 

En paraules de Marina 
Vilaseca, “la venda de 
proximitat és una eina 
de protecció de la pa-
gesia i expressa la soli-
daritat amb la pagesia, 
la venda de proximitat té 
una dimensió política”.

L’experiència de Te-
rritori de Masies els 
ha permès analitzar 
quins són els reptes de 
la venda de proximitat 
 

a Catalunya, i en des-
taquen tres: aconseguir 
que els ajuts arribin di-
rectament al productor/a 
i no a entitats tècniques 
intermediàries, que el 
concepte de la venda 
de proximitat no sigui 
tan ambigu que s’acabi 
allunyant  de l’objectiu 
d’aconseguir impacte lo-
cal, i finalment l’aposta 
per la planificació de la 
producció, especialment 
entre els productors/es 
petits/es que s’agrupen.

Tant el Rebost de Can 
Moragues com Territori 
de Masies demostren ser 

exemples de compromís 
amb la venda de proximi-
tat. Ambdues experièn-
cies han desenvolupat 
models innovadors que, 
a través de l’agrupació de 
la pagesia i la cooperació 
amb altres agents del te-
rritori, aconsegueixen la 
viabilitat de les explota-
cions agràries comercia-
litzant amb circuits curts 
i la venda directa.  

    El repte principal és recupe-
rar la venda de proximitat com 
a valor cultural de la pagesia.
“

Per saber-ne més...

ORDRE ARP/5/2020, de 14 de gener, 
per la qual s’aproven les bases regula-
dores dels ajuts de mínims destinats a la 
promoció i foment de la venda de proxi-
mitat a Catalunya.

RESOLUCIÓ ARP/684/2020, de 28 de ge-
ner, per la qual es convoquen els ajuts 
de mínims corresponents a 2019-2020 
per a la promoció i foment de la venda 
de proximitat a Catalunya

ORDRE ARP/91/2018, de 21 de juny, per 
la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a la cooperació per al foment 
de cadenes curtes i mercats locals en el 
marc del Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 
16.04.01).

www.canmoragues.org

www.territoridemasies.cat
Can Moragues i Territori de Masies són dues experiències d’èxit que han adoptat el segell 

Venda de Proximitat com a carta de presentació d’una pagesia compromesa amb el seu territori
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Xavi Pagès |  Alcalde de Mont-ral

Mont-ral és un munici-
pi de les Muntanyes de 
Prades envoltat de mun-
tanyes, boscos, natura 
en estat pur a uns 700 
metres sobre el nivell del 
mar, de desnivell mitjà. 
Com dic al títol és un pe-
tit municipi per la quan-
titat d’habitants, 168, 
i gran per la seva gran 
extensió uns 34,72 km2. 
Els habitants vivim en un 
lloc privilegiat, i així ho 
sentim tots, encara que 
les comunicacions no 
són les millors del món, 
siguin per carretera o per 
telecomunicacions, però 
estem acostumats a llui-
tar per aconseguir les mi-
llores que calguin.

Tant és així que les no-
ves generacions de veïns 
han aconseguit que es 
reobrís l’escola que feia 
18 anys havia deixat de 
donar servei per man-
ca de població infantil. 
Aquest fet ha reanimat el 
desig d’aquesta població 
jove a quedar-se a viure 
en el terme, sigui a Mont-
ral, Farena, El Bosquet o 
als masos del municipi. 
És un alè d’aire fresc. 

En aquesta escola d’en-
senyança infantil, dins 
l’ensenyament públic 
assisteixen nens i nenes 
de diferents edats i com-
parteixen moltes de les 
ensenyances que es do-
nen als diferents nivells 
fent de tot plegat un apre-
nentatge global. L’escola 
s’inspira en el mètode 
Montessori. Té el títol 
d’Escola Verda i ha guan-
yat diversos premis des 
de la seva creació, aquest 
és el cinquè curs i hi as-
sisteixen 14  alumnes. 

Aquest fet també ha fet 
que s’hagin incrementat 
les persones que viuen i 
volen venir a viure al nos-
tre municipi, generant el 
problema més important 

que tenim ara, la impos-
sibilitat d’oferir habitatges 
lliures per als interessats. 

Per altra banda l’acti-
vitat turística ha caigut 
com a tot arreu per cul-
pa de la pandèmia de 
la Covid-19,  ha fet que 
restaurants i l’hotel, així 
com alguna casa de tu-
risme rural hagin estat 
sota mínims resistint a 
hores d’ara com es pot. 
Un dels establiments més 
importants del municipi, 
el forn de pa, aquest és 
potser el que aguanta 
millor l’envestida, ja que 
els seus productes són 
molt coneguts a tot arreu 
de la demarcació de Ta-
rragona i més enllà. 

El seu èxit ha consistit 
bàsicament a fer un bon 
producte i repartir-l’ho 
per multitud de botigues 
a més de les pròpies, així 
com la venda en línia. 
Aquesta iniciativa va te-
nir èxit també arran del 
canvi de situació del seu 
obrador artesanal, amb 
nova incorporació de 
maquinària. L’empresa 
la porten dues dones, la 
Mariona i la Lorda, cosa 
que a més dóna un valor 
social, com el cas també 
dels restaurants i l’hotel 
que el regenten també

dones: Mercè, Maria i 
Francesca.

Una preocupació en-
tre moltes d’altres que 
tenim com a Consistori, 
és l’arribada en massa 
de visitants als nostres 
espais naturals, (que no 
es pot considerar turis-
me). Aquests espais són 
les Valls del Glorieta i el 
Brugent, per la qual cosa 
des de l’Ajuntament es-
tem preparant unes or-
denances per a limitar 
l’impacte negatiu sobre 
aquests espais. Una or-
denança que volem te-
nir enllestida i en marxa 
enguany.

També voldríem que 
arribés tant aviat com es 

pugui la fibra òptica per 
millorar el servei d’in-
ternet als habitants del 
municipi per tal d’incen-
tivar el teletreball des del 
domicili i poder oferir 
tots els serveis que es pu-
guin necessitar de mane-
ra àgil i eficaç a tots els 
habitants del municipi.

També és important la 
millora en alguns punts 
de les nostres carrete-
res d’accés, no cal fer 
ampliacions de calçada 
fora de mida, però sí que 
cal arranjar algunes cor-
bes amb poca visibilitati

    Les noves generacions de 
veïns han aconseguit que es 
reobrís l’escola que feia 18 
anys havia deixat de donar 
servei per manca de població 
infantil. Aquest fet ha reanimat 
el desig d’aquesta població 
jove a quedar-se a viure en el 
terme. És un alè d’aire fresc. 

Mont-ral, un petit – 
gran municipi!

“

i ampliar algun punt mas-
sa estret, ja que de tant 
en tant es produeix algun 
accident a los nostres ca-
rreteres d’accés per cul-
pa d’aquests motius.

Un altre aspecte im-
portant en què treballem 
és la pagesia, que sempre 
lluita en molts fronts al-
hora, com és el conreu 
dels seus cultius, contra 
el clima, les plagues, i 
els preus, tema que es 
pateix a tot arreu, i aquí 
també. Alguns pagesos 
deixen l’avellana, cultiu 
principal aquí dalt a la 
muntanya, i planten al-
zines tofoneres. També 
ens ha arribat la proposta

Les noves generacions de veïns i veïnes de Mont-ral han aconseguit que es 
reobrís l’escola després de 18 anys | www.agora.xtec.cat/escola-elboscmontral/

que és una gran depre-
dador d’abelles. Hi ha 
molts més temes que po-
dríem tocar, però podeu 
descobrir-ho vosaltres 
mateixos quan vulgueu 
venir a caminar pels ca-
mins del nostre munici-
pi. Camins que recorren 
les Valls del Brugent, del 
Glorieta, els Motllats i 
tot un seguit de senders 
al bell mig de les Mun-
tanyes de Prades. 

Gaudiu de la natura 
quan ens visiteu i des-
cobriu totes les possibi-
litats del nostre poble i 
del nostre territori. Tenim 
moltes opcions i les hem 
de treballar entre tots.

d’algun jove que vol 
fer de pastor, cosa que 
ens aniria molt bé per 
als nostres boscos, per 
mantenir a ratlla el so-
tabosc i cuidar el nos-
tre terme.

I per finalitzar també 
vull destacar que tenim 
una família que es dedi-
ca a la producció de mel 
i a la seva venda. Un 
producte magnífic, però 
per desgracia estan/es-
tem vivint amb molta 
precaució l’amenaça de 
la vespa velutina, una 
espècie invasora al·lòc-
tona que ve d’Àsia, la 
qual està destruint mol-
ta quantitat d’arneres ja
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CoopCamp, l’Ateneu Cooperatiu 
del Camp de Tarragona

CoopCamp neix a partir 
de l’aliança de més de 30 
organitzacions del Camp 
de Tarragona: cooperati-
ves de treball, cooperati-
ves de consum, empreses 
del tercer sector, coope-
ratives agrícoles innova-
dores, associacions de 
promoció del territori, 
fundacions d’inserció 
laboral i agents de l’ad-
ministració pública com 
ajuntaments o consells 
comarcals. Formem part 
de la Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius, un nou ser-
vei públic present a cada 
territori.

El nostre objectiu és 
impulsar el cooperativis-
me i l’economia social i 
solidària a cada comarca, 
especialment en l’àmbit 
rural, tot acompanyant 
la creació de noves ini-
ciatives econòmiques 
transformadores, la ge-
neració d’ocupació de 
qualitat que resolgui les 
necessitats de les per-
sones i del territori, així 
com l’enfortiment de les  

xarxes d’intercooperació. 
El territori que abastem 
està conformat per les se-
güents comarques: Con-
ca de Barberà, Priorat, 
Alt Camp, Baix Camp, 
Tarragonès i Baix Pene-
dèA CoopCamp oferim 
formació, assessorament 
i acompanyament per en-
gegar o consolidar el teu 
projecte, i dinamitzem 
una xarxa d’economia 
social i solidària amb la 
que intercooperar.

CoopCamp vol ser útil 
per a tothom, per aque-
lles persones amb una 
idea d’autoocupació, per 
a qualsevol col·lectiu que 
té un projecte econòmic 
de futur, per les persones 
que s’estan formant per 
accedir al mercat laboral 
i no troben com fer-ho, 
per les empreses que vo-
len una gestió democràti-
ca, per les associacions, 
i molt especialment per 
aquells municipis rurals 
que busquen solucions 
econòmiques i comu-
nitàries a la crisi actual.

“

Què és un ateneu 
cooperatiu. El perquè i 
per a què d’aquest nou 
projecte al vostre territori
Els ateneus cooperatius 
neixen com un nou ser-
vei d’impuls al coopera-
tivisme i l’economia so-
cial, aquest cop des del 
propi territori i amb el 
protagonisme d’aquelles 
iniciatives d’economia 
social que ja existeixen a 
cada comarca. És el pri-
mer cop que es crea un 
dispositiu de promoció 
econòmica al territori 
amb un pes tan impor-
tant de la pròpia gent que 
fa temps que hem apos-
tat pel cooperativisme i 
l’economia social. 

Per tant, els ateneus 
cooperatius no només 
són un servei per a no-
ves iniciatives, són tam-
bé una xarxa d’activi-
tat econòmica que cal

potenciar i un espai de 
reflexió col·lectiva que 
ens ha de fer créixer.

En un moment econò-
micament molt dur i com-
plex, estan apareixent 
cada cop més iniciatives 
d’economia social i coo-
perativa, que demostren 
que hi ha una alternativa 
col·lectiva i col·labora-
tiva per generar activitat 
econòmica i ocupació.
 Els ateneus coopera-
tius sorgim per acom-
panyar aquesta onada 
i per facilitar el màxim 
d’instruments possi-
bles a aquestes ini-
ciatives. Hem d’acon-
seguir la continuïtat i 
creixement d’una xarxa 
d’economia social i so-
lidària a cada territori. 

Al Camp de Tarragona 
és imprescindible un 
servei d’aquestes carac-
terístiques, hi ha molt 
poc teixit cooperatiu 
més enllà del coopera-
tivisme agrari clàssic, 
però a la vegada hi ha la 
urgència de generar una 
economia arrelada al 
territori capaç de crear 
ocupació digne i estable. 

El Camp és, avui per avui, 
una regió econòmica al 
servei del turisme mas-
siu, la indústria pesada 
multinacional, la logística 
i l’exportació agrícola. 

Tenim probablement 
l’economia més extracti-
va de recursos i que ge-
nera una ocupació més 
temporal i precària. 

A CoopCamp, l’ate-
neu cooperatiu del 
Camp, ens hi hem 
d’aplegar totes les que 
treballem per una al-
ternativa econòmica a 
les nostres comarques, 

naixem per visibilitzar 
que ja hi ha una alter-
nativa cooperativa i so-
cial en funcionament 
i que aquesta xarxa es 
pot estendre molt més.

    Els ateneus no només són un 
servei per a noves iniciatives, 
són també una xarxa d’activitat 
econòmica que cal potenciar i 
un espai de reflexió col·lectiva 
que ens ha de fer créixer.
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CoopCamp,  és una xar-
xa diversa que volem 
posar en comú l’expe-
riència d’iniciatives que 
estan funcionant, som 
cooperatives de treball, 
empreses del tercer sec-
tor, cooperatives agríco-
les innovadores, associa-
cions de promoció del 
territori, cooperatives de 
consum, fundacions d’in-
serció laboral i adminis-
tracions locals compro-
meses. Totes elles amb 
vocació de compartir co-
neixements i propostes.

Per tant, CoopCamp ofe-
reix serveis concrets però 
també l’experiència d’una 
xarxa al territori. Gràcies 
això hem pogut desple-
gar Punts d’Atenció i In-
formació al Baix Camp, 
la Conca de Barberà, 
l’Alt Camp i el Priorat, 
i disposar també d’un 
Servei d’Assessorament 

Especialitzat que ha de 
permetre fer l’acompa-
nyament de totes les in-
iciatives que atenguem. 
Però segurament el més 
important és que hem ge-
nerat un equip tècnic que 
ha de dinamitzar aquesta 
xarxa, articulant projec-
tes compartits, fomentant 
la intercooperació de to-
tes les iniciatives socials 
i cooperatives existents i 
facilitant les eines que ne-
cessita el cooperativisme 
del segle XXI al Camp.

Ens hem marcat un pla 
de treball que es basa 
en visualitzar l’econo-
mia social i cooperati-
va com a opció sòlida i 
viable, fer arribar la in-
formació a amplis sec-
tors de la població, ofe-
rir formació útil i àgil i 
acompanyar tan com pu-
guem les iniciatives que 
s’adrecin a CoopCamp.

    El cooperativisme ha de ser 
vist com una opció igual de 
possible com ho són les SL o el 
treball autònom.

“

Quines experiències o 
recursos d’interès 
podem trobar en 
l’ateneu cooperatiu?

A quines persones els pot ser 
d’utilitat aquest nou espai. S’adreça 
exclusivament al cooperativisme?
Ens adrecem a tothom 
que estigui vinculat a 
l’economia social i coo-
perativa i a tothom que 
cregui que aquesta pot 
ser la seva opció de fu-
tur. Tan de bo no només 
el cooperativisme ens 
vegi com el seu nou re-
curs, l’economia social i 
solidària és molt més ex-
tensa i ens dirigim al seu 
conjunt. 

És fonamental que ar-
ribem a les associacions 
i fundacions que estan 
generant activitat econò-
mica i ocupació, sovint 
són les que primer detec-
ten les necessitats de la 
gent i les hem d’ajudar a 
transformar aquestes ne-
cessitats en activitats de

l’economia social i soli-
dària. Les iniciatives del 
Tercer Sector que tre-
ballen amb la inserció 
laboral de persones vul-
nerables són també una 
gran aliança a teixir des 
dels ateneus cooperatius, 
són importants centres 
d’ocupació digne que 
requereixen d’una xarxa 
de col·laboració com la 
que els pot oferir un ate-
neu cooperatiu. Fins i tot 
les empreses ordinàries 
han de poder trobar en 
nosaltres una alternativa 
a les dificultats de conti-
nuïtat que potser tenen.

Però sobretot, els ate-
neus han de ser útils 
per tothom, per qualse-
vol persona que té una

idea d’autoocupació, 
per qualsevol col·lec-
tiu que té un projecte 
econòmic de futur, per 
les persones que s’estan 
formant per accedir al 
mercat laboral i no tro-
ben com fer-ho. El coo-
perativisme i la resta de 
fórmules de l’economia 
social han de ser vistes 
com una opció igual de 
possible com avui en dia 
ho són les SL o el treball 
autònom.

Qualsevol persona o 
col·lectiu que tingui una 
idea d’activitat econò-
mica hauria de dirigir-se 
a un ateneu cooperatiu 
i valorar si el coope-
rativisme i l’economia 
social són el seu camí.

I què recomanaríeu a 
les persones que es 
plantegen iniciar un 
projecte col·lectiu ?
Que s’adrecin a Coop-
Camp per tenir totes les 
eines disponibles i la mo-
tivació extra de formar 
part d’una xarxa. Actuar 
col·lectivament sempre 
és més complexa que 
fer-ho individualment, 
però és més segur. Des 
de CoopCamp reduïm la 
complexitat informant, 
formant i acompanyant.

Hi ha molts prejudicis 
sobre el món coopera-
tiu i encara pesen massa

les històries de cada po-
ble de cooperatives que 
no van funcionar.

Durant molts anys 
el discurs públic sob-
re el cooperativisme ha 
estat negatiu perquè el 
discurs dominant ha 
estat l’individualisme. 

Per sort això comença 
a canviar des de la 
base, i tothom que té 
un projecte col·lectiu 
actualment pot tenir a 
l’abast suport i xarxa.  

L’objectiu de CoopCamp és impulsar el cooperativisme i l’economia social i solidària a totes les comarques 
a les quals l’ateneu dona cobertura, especialment en l’àmbit rural | www.coopcamp.cat

> Ens podeu contactar a través de www.coopcamp.cat/contacta-2



PRESENCIAL

#hofemcooperatiu
#hofemagroecològic

Impulsa: Promou: Amb el f inançament :

07/10/21 
de 19 a 20.30 h
Al Museu de la Vida Rural

14/10/21 
de 19 a 20.30 h
Al Centre Cívic “El Centru”

20/10/21 
de 19 a 20.30 h
Al Casal Vilaplanenc

28/10/21 
de 19 a 20.30 h
A la Sala polivalent

Més informació i inscripcions a:

 coopcamp.cat

Marçà (Priorat)
- Güifi.net, la xarxa de telecomunicacions de comuns. Punt d’Accés SCCL

- Mares de dia a territoris rurals. Llars de Criança del Camp de Tarragona

- Turisme sostenible al Priorat. A càrrec del Fòrum de turisme

L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà)
- L’experiència de la gestió de la botiga a Arbolí. Associació Liana de territori

- La cooperativa d’habitatges i locals socials La Titaranya de Valls. La Titaranya SCCL

- Les comunitats energètiques locals per la transició energètica. Agència Comarcal de l’Energia de la Conca de Barberà

Bràfim (Alt Camp) 
- Models de cooperatives de cures al territori. L’Economat SCCL

- Experiències de transició agroecològica. Fleca L’Aresta SCCL

Vilaplana (Muntanyes de Prades) 
- La cooperativa d’habitatges i locals socials La Titaranya de Valls. La Titaranya SCCL

- Güifi.net, la xarxa de telecomunicacions de comuns. Punt d’Accés SCCL

- Experiències de transició agroecològica. Fleca L’Aresta SCCL

PRESENTACIONS ITINERANTS

Es necessita inscripció prèvia

Presentació i 
debat obert de 

detecció de 
necessitats dels 

pobles

CAIXA D’EINES D’ECONOMIA SOCIAL 
I SOLIDÀRIA PER A MICROPOBLES I 
TERRITORIS RURALS


