
Les cooperatives no acostumen a sus·
citar l’interès cinematogràfic. Com·
peteixen, en la ficció i en la realitat, 
amb el format empresarial per excel·
lència de l’economia capitalista, que 
s’emporta la palma en els guions de 
Hollywood. Però de tant en tant, un 
dels bastions de l’economia social 
aconsegueix conquistar un espai a 
les pantalles. Com quan els metges 
del Seattle Grace Hospital de la sè·
rie Anatomía de Grey constitueixen 
una cooperativa per evitar la fallida 
i escapar·se de les urpes d’uns fons 
d’inversió voltors. És una metàfora 
del que està succeint a Catalunya i al 
conjunt d’Espanya amb uns empre·
nedors seduïts pel cooperativisme 
que, lluny de disminuir, van en aug·
ment i creen llocs de treball a con·
tracorrent. 
 La pitjor recessió econòmica que 
es recorda i la crisi del paradís coo·
perativista de Mondragón –un au·
tèntic referent mundial–, pel con·
curs de creditors presentat a Fagor 
són interpretades pels experts com 
a estímuls i reforços de l’economia 
social. «A més dels avantatges fiscals 
i d’un altre tipus que poden tenir 
les cooperatives, augmenta l’inte·
rès per un format més social en ple·
na crisi del capitalisme i això ha mo·
gut moltes persones a muntar nego·
cis amb una filosofia cooperativista 
que ha crescut amb la consciència 
dels efectes de l’especulació», expli·
ca Perfecto Alonso, president de la 
Federació de Cooperatives de Tre·
ball de Catalunya.
 El xoc de Fagor, que coincideix 
amb la liquidació de la cooperativa 
catalana Copirineu, ha estat un se·
nyal clar perquè el sector de l’econo·
mia social faci pinya sobre les bon·
dats del model d’empresa. «És molt 
probable que Fagor hagués tancat 
fa anys si hagués tingut una forma 
convencional de societat amb accio·
nistes. Amb independència de la ges·
tió realitzada, el cooperativisme ha 
fet que Fagor hagi resistit més una 
crisi que està sent molt llarga», indi·
ca Alonso. 
 Un altre factor interessant és 

Fagor i la crisi, 
un repte per a les 
cooperatives
L’economia social continua creant noves empreses i llocs de treball a 
contracorrent gràcies al creixement de l’interès que suscita aquest model
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comparar·lo amb els abundants 
processos de concursos de creditors 
de les societats anònimes. «A ningú 
se li acut posar en qüestió el format 
d’empresa com ara les societat anò·
nimes perquè hi hagi moltes insol·
vències», explica Xavier López, di·
rector general de Cooperatives de 
la Generalitat. Segons el seu parer, 
el principal problema de Fagor ha 
estat la seva activitat, és a dir, la vi·
abilitat o no de fabricar grans elec·
trodomèstics a Europa. «El model de 
les cooperatives ha canviat –afirma 
López–. Ja no són anticícliques com 
als anys 80 del segle passat, sinó que 
destaquen per la seva competitivitat 
i flexibilitat en l’adaptació als cicles 
gràcies a l’autogestió amb què els so·
cis decideixen les mesures en situa·
cions bones i dolentes».
 Amb el concurs ja en marxa ofi·
cialment i amb més de 5.000 em·
pleats afectats, el model cooperati·
vista també es posarà a prova en el 
procés de reestructuració. Per a la 
patronal de l’economia social, CE·
PES, que presideix Juan Antonio Pe·
dreño, «la diferència entre un model 
d’empresa cooperatiu davant d’al·
tres models empresarials radica en 
el fet que davant una situació simi·
lar, el cooperatiu es preocupa pel fu·
tur dels treballadors, anteposa el fu·
tur de les persones a un altre tipus de 
decisions i és en aquesta situació on 
es constata, es demostra i es percep 
que les cooperatives es mostren més 
responsables pel que fa a les perso·
nes».
 La insolvència de Fagor apareix 
en ple ressorgiment del cooperativis·
me. En el tercer trimestre d’aquest 
any, els llocs de treball generats per 
les cooperatives al conjunt d’Espa·
nya va créixer el 2,2%, amb 5.795 
nous contractes, fins a un total de 
267.839 empleats, amb un incre·
ment del nombre de socis de 21.257 
en entitats d’àmbit laboral. El 2012 
es van constituir més de 2.000 em·
preses i es van crear 15.834 nous 
llocs de treball, dels quals 10.719 es 
troben en cooperatives i 3.985, en 
societats laborals, 452 en empreses 
d’inserció i 768 en centres especials 
d’ocupació.
 En el món del cooperativisme, 
Catalunya és la principal potència 
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L’esperit cooperatiu de 
l’economia social no és una cosa 
simbòlica que es plasma només 
en la substitució de la junta 
d’accionistes per l’assemblea de 
socis, sinó que es nota també en 
les nòmines. El ventall salarial a 
les empreses de l’economia 
social és molt més reduït que a 
la resta de companyies 
convencionals. La diferència 
entre el sou més alt i la 
retribució mitjana és del 62% en 
les cooperatives, davant del 

SOUS A LA 
BAIXA PERÒ MÉS 
IGUALITARIS

136% en les societats anònimes i 
laborals, segons un estudi 
portat a terme per la 
Confederació Empresarial 
Espanyola de l’Economia Social 
(CEPES). En canvi, les categories 
més baixes, especialment 
contractes amb joves, 
immigrants i temporals, tenen 
sous amb més diferència amb la 
mitjana a les cooperatives que a 
la resta d’empreses. Encara que 
no hi ha dades sobre la rebaixa 
mitjana durant la crisi, els 
experts estimen que aquesta 
ha estat en general més 
acusada en les cooperatives, 
ja que s’ha primat la 
necessitat de preservar els 
llocs de treball.

OCUPACIÓ. Treballadora de Consum.
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per nombre d’entitats: concentra 
el 22% de les cooperatives de l’Es-
tat. La comunitat compta amb 
4.150 cooperatives, de les quals 
la majoria (3.092) són de treball 
associat, 460 agràries, 193 de ser-
veis, 123 de consum i 88 de viven-
da, entre les més significatives. 
En el tercer trimestre, l’ocupació 
a les cooperatives va augmentar 
el 2,8% a Catalunya.
 ¿Quin és l’atractiu de les coo-
peratives? Hi ha una part pràcti-
ca que consisteix que el tipus de 
l’impost de societats pot arribar a 
un mínim del 10% i estan exemp-
tes de pagar o tenen bonificaci-
ons en alguns impostos, com el 
de transmissions patrimonials, 
per ampliacions de capital i des-
peses de notaria. Però, a més, el 
format empresarial permet por-
tar a terme una autoregulació 
més àmplia que amb una socie-
tat limitada o anònima, segons 
Perfecto Alonso.
 No obstant, els creadors de coo-
peratives han d’armar-se de paci-
ència perquè pateixen més l’efec-
te de la paperassa. Per constitu-
ir els estatuts d’una cooperativa 
és necessari complir 18 punts da-
vant els set que es demanen en el 
cas d’una societat anònima. I el 
registre triga més. 

 El vell model de les cooperati-
ves com a sortida a una reestruc-
turació funciona, encara que amb  
menys intensitat. Un dels últims 
exemples és la creació d’una coo-
perativa d’extreballadors de l’an-
tiga fàbrica de bolígrafs d’Inox-
crom, que van constituir Inox-
grup. No obstant, cada vegada 
guanya més pes la dels nous em-
prenedors que opten per l’econo-
mia social i en sectors relacionats 
amb noves tecnologies i serveis a 
les persones i les empreses. 
 Però, tal com passa amb els au-
tònoms, els nous negocis amb el 
format de cooperativa pateixen 
una elevada mortaldat en els pri-
mers anys de recorregut. El 2012, 
un bon any, es van crear 147 no-
ves cooperatives a Catalunya, pe-
rò també en van desaparèixer 
109. Aquest any s’han registrat 
120 cooperatives noves i hi ha ha-
gut 83 baixes. La pitjor crisi va ser 
el 2008, quan el saldo entre altes 
i baixes va ser negatiu a l’haver-hi 
més defuncions (165) que naixe-
ments (97). H   
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Davant
una situació 
d’insolvència,
el cooperativisme 
anteposa el
futur dels 
treballadors a
un altre tipus
de decisions
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La crisi de Fagor Electrodomésticos 
ha posat el focus sobre els processos 
de presa de decisions de la Corpora-
ción Mondragón. Integrada per 256 
empreses, la meitat de les quals són 
cooperatives, suma una facturació 
total de 13.000 milions d’euros. Pe-
rò aquest model, envejat i imitat 
des de fa dècades a tot el món, s’en-
fronta ara a dificultats extremes, 
mentre cada vegada més veus in-
ternes exigeixen canvis. 
Mondragón és una asso-
ciació de cooperatives au-
tònomes i independents, 
cada una amb el seu pro-
pi pla de negoci. Els resul-
tats positius, quan s’acon-
segueixen, es reparteixen 
entre els socis de cada fir-
ma, i una part es reserva 
per als mecanismes de so-
lidaritat. Així, el grup va 
destinar al maig 70 mili-
ons d’euros a Fagor, com 
va fer en el passat amb al-
tres firmes en dificultats.
 Dels 83.000 empleats 
de la corporació, només 
un terç són cooperativis-
tes. Durant anys, els gui-
puscoans aspiraven a ser 
socis com la millor opció 
laboral possible. A més 
d’altes remuneracions, 
es donava per segur que 
eren llocs de treball a per-
petuïtat: si una empresa 
tancava, la recol·locació 
en una altra empresa del 
grup estava assegura-
da. La crisi actual ha po-
sat fi a aquesta garantia. 
 Per ser soci d’una coo-
perativa s’han de complir 
les exigències professio-
nals que requereix el lloc de treball 
i ingressar la quota corresponent, 
que el 2009 rondava els 14.000 eu-
ros. A partir d’aquí es passa a for-
mar part de l’assemblea, l’òrgan 
en què es prenen les decisions. Una 
persona, un vot. De fet, van ser els 
mateixos cooperativistes de Fagor 
Electrodomésticos els qui van ratifi-
car les arriscades operacions finan-
ceres a l’estranger que van signifi-

El model de 
Mondragón, 
en revisió
El sistema de la corporació, envejat i imitat 
durant dècades, passa ara el pitjor moment

car el principi del final. I també en 
assemblea s’han aprovat les succes-
sives baixades de sou per capejar la 
crisi.
 Un dels principis més controver-
tits és l’accés a la informació dels 
socis. La plantilla de Fagor Electro-
domésticos ha denunciat que s’han 
vist empesos a donar suport a pro-
jectes estratègics amb dades insu-
ficients. El corrent crític Ahots Ko-
operatibistak, nascut en el si del 
grup, denuncia el seu «obscuran-
tisme» i falta de transparència, al 

mateix temps que alerta sobre els 
riscos de l’excessiva lentitud en la 
presa de decisions. En aquest punt 
coincideix amb una veu tan auto-
ritzada com la d’Antonio Cancelo, 
president de la corporació entre el 
1995 i el 2001, que sosté que la cú-
pula de Mondragón hauria d’assu-
mir un paper executiu més impor-
tant a través d’un sistema d’inter-
venció més directe. H

Aitor
UBARRETXENA

El cas de Fagor ha 
posat fi a la garantia 
d’un lloc de treball a 
perpetuïtat en el grup

PROTESTA. Reivindicació del lloc de treball a Fagor.
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Un alberg amb 
consciència social

ELS CAUS DE MURA

«Volem crear 
ocupació per  
al poble», diu  
un dels socis

NEORURALS. Martínez (en primer pla), amb els socis d’Els Caus i els seus fills.

marc vila

«Sempre que volem fer alguna co-
sa, mirem abans si hi ha una coope-
rativa que s’hi dediqui: arquitectes, 
asseguradores... Creiem en l’inter-
cooperativisme». Ferran Martínez, 
un dels socis de l’alberg Els Caus de 
Mura (Bages), defensa les cooperati-
ves sense reserves. «És el model més 
just, solidari i igualitari», afirma. 
Amb aquesta mentalitat, era lògic 
que optés per aquesta fórmula quan 
va decidir muntar una casa de colò-
nies, juntament amb la seva dona i 
una altra parella del poble.
 Per Martínez, que estava a l’a-
tur, l’alberg Els Caus ha suposat una 
oportunitat de treballar en plena 
crisi. En la seva opinió, cada cop es 
té més en compte l’economia social 
perquè «omple un buit» que el capi-

talisme no cobreix. En el seu cas, per 
exemple, sense feina, amb fills al seu 
càrrec i sense ningú que el pogués 
avalar, va ser una cooperativa de fi-
nances ètiques, Coop 57, la que els 
va atorgar el préstec per al projecte.
 L’alberg Els Caus és un exem-
ple de turisme responsable. A més 
d’apostar pel cooperativisme, pro-
curen consumir productes de pro-
ximitat, oferir una cuina saludable, 
fomentar al màxim el reciclatge i 
la gestió mediambiental dels resi-
dus. Tenen una caldera de biomassa 
i l’energia elèctrica que utilitzen és 
de fonts renovables.
 Després d’un any de paperassa, 
l’estiu passat van començar a allot-
jar els primers turistes. Ara volen 
ampliar el programa d’activitats 

ell és de Cerdanyola–, ja havia gestio-
nat un allotjament de turisme rural 
a Lleida i va pensar que allà també se-
ria possible fer-ho.
 A més del crèdit de Coop 57 (de 
107.500 euros), per tirar endavant el 
projecte han recorregut a les apor-
tacions dels socis cooperativistes, 
amics i familiars (36.500 euros), un 
microcrèdit del Consell Comarcal 
del Bages (15.500 euros), un avan-
çament de la devolució de l’IVA per 
part de Triodos Bank (21.000 euros), 
un préstec de la Fundació Acció Soli-
dària contra l’Atur, ASCA (20.000 eu-
ros), i estan pendents d’una subven-
ció del programa europeu Leader al 
desenvolupament rural.
 De moment, la cooperativa no-
més la formen  tres socis, però l’ob-
jectiu és que, en el futur, tots els tre-
balladors siguin cooperativistes, 
que tinguin veu i vot. «Volem tenir 
un salari digne, però no volem repar-
tir beneficis», assegura Martínez. Ai-
xò no significa que no tinguin «am-
bició de créixer», recalca, sinó que 
la seva idea de creixement va més  
en la línia de crear ocupació i activi-
tat en l’entorn que del guany econò-
mic. SONIA GUTIÉRREZ

per a famílies i colònies, de les quals 
s’encarreguen altres entitats d’oci. 
«Volem ser un lloc de treball per al 
poble», explica Martínez.
 L’edifici, propietat de la rectoria, 
és una antiga casa de colònies de la 
Fundació Pere Tarrés que feia temps 
que no tenia activitat. Martínez, que 
va arribar a Mura fa uns quatre anys 
–es defineix com a «neorural», ja que 

C aixa Guissona té un vo-
lum de recursos pro-
pis de 50 milions d’eu-
ros, dels quals, més o 
menys, un 5% corres-

ponen a l’aportació dels socis de la 
cooperativa. Perquè Caixa Guissona 
és una cooperativa. Va néixer a 
l’ombra de la corporació alimen-
tària que porta el mateix nom el 
1963, i des d’aleshores ha prevalgut 
el  principi que com a entitat finan-
cera ha d’aplicar-se a la gestió pro-
fessional dels recursos. «Cap soci té 
privilegis pel fet de ser soci. El rigor 
financer s’aplica en totes les opera-
cions. Quan s’ha d’incorporar un 
nou treballador no es mira si és so-
ci o no, sinó si reuneix les aptituds 
professionals que requereix el lloc 
de treball», comenten fonts de l’en-
titat.
 L’entitat bancària continental 
amb un nivell de solvència més ele-
vat és l’espanyola Banca March. Ai-
xí va quedar acreditat en els últims 
tests de solvència bancària realitzats 
per l’Autoritat Bancària Europea 
(EBA). En aquella foto no apareixi-
en les cooperatives de crèdit, però si 
s’hagués obert el focus de l’examen, 
entre les entitats més sòlides conti-
nentals hauria aparegut aquesta pe-
tita cooperativa, amb un core capital 
–el capital bàsic, que, segons l’Auto-
ritat Europea de Banca (EBA), ha de 

Una caixa cenyida al model
Al decidir entre l’ortodòxia financera i el suport incondicional al soci, va optar pel rigor

Max
JIMÉNEZ BOTÍAS

comissions als nostres clients», ex-
plica Daniel Marsol, director ge-
neral de la caixa. Es tracta d’un mo-
del bàsic dirigit exclusivament a cli-
ents minoristes i petites i mitjanes 
empreses, en què es va renunciar en 
el seu moment a finançar els pro-
motors immobiliaris i evitar el risc 
que implicava aquest tipus de crè-
dit. El sector immobiliari mai havia 

estat part del negoci, tot i que van  
 tenir l’oportunitat d’entrar en 
aquesta activitat. En aquell mo-
ment es va renunciar a beneficis im-
mediats, a canvi d’estabilitat a llarg 
termini. 
 Per descomptat, aquest model de 
negoci tan conservador li val ara per 
portar a terme el seu pla d’expan-
sió quan tot el sector financer es veu 

aclaparat per un procés de concen-
tració i reestructuració. Expansió 
modesta, això sí. L’entitat té quatre 
oficines: una a Guissona, una altra a 
Lleida, una altra a Reus i la quarta a 
Barcelona. Va obrir a finals del 2011. 
Es tracta de la primera sucursal fora 
de Lleida. 
 Per a la direcció del grup havia 
arribat el moment de tenir una mi-
ca més de visibilitat, sense compro-
metre l’estructura de costos de l’en-
titat. No s’ha de pensar en la tradi-
cional imatge de creixement com 
a taca d’oli que va caracteritzar el 
sector de caixes quan les coses ana-

ser del 9%– del 26,5%. «Últimament 
ha baixat una mica perquè tenim 
més deute públic i això acaba tenint 
un efecte en les ràtios de solvència», 
comenten.
 La cooperativa lleidatana és una 
entitat financera petita que s’ha 
mantingut fidel al model bancari 
tradicional. «Donem préstecs i cap-
tem dipòsits i ho fem sense cobrar 

El nivell de crèdits 
morosos (1,5%)  
és un dels més 
baixos de tot  
el sector financer 
espanyol

EXPANSIÓ. Oficina de Barcelona, oberta el 2011 a la seu de GVC Gaesco.

FraNcESc caSalS

ven bé. Potser la imatge més pre-
cisa és la de degoteig controlat. 
Una plantilla de 26 persones, jun-
tament amb el desplegament dut 
a terme a internet, són la base per 
mantenir la rendibilitat de la caixa. 
L’any 2012, el marge d’interessos  
va ser de 6,9 milions d’euros, i el be-
nefici net va arribar als 3,27 milions 
d’euros, de la qual cosa es dedueix 
que el nivell d’eficiència de la cai-
xa és bastant elevat. El nivell de mo-
rositat (1,5%) és un dels més baixos 
del sector financer espanyol. És lò-
gic, ja que el volum de crèdit és baix 
comparat amb els dipòsits i del sec-
tor immobiliari s’han mantingut 
lluny.  H

CAIXA GUISSONA
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Llet catalana
per a Catalunya

LLET NOSTRA

La firma va néixer per 
donar sortida a la llet 
després del boicot de 
Pascual el 2003

ORGULL. El president de Llet Nostra, Xavier Tubert, a les oficines de Barcelona.

JOAN CORTADELLAS

Arribar a un mercat completament 
saturat i triomfar està a l’abast de 
pocs. Doncs això és el que van fer ara 
fa 10 anys sis cooperatives lleteres 
catalanes, que van decidir ajuntar-
se en un projecte empresarial per «so-
breviure». «Si no, estàvem morts», 
explica Xavier Tubert, president de 
Llet Nostra. No només han sobrevis-
cut, sinó que són la marca líder del 
sector a Catalunya.
 Van apostar per unir els seus es-
forços perquè veien que el futur 
era negre, en un sector que ha pas-
sat, majoritàriament, a mans fora-
nes (Puleva, líder a Espanya, va ser 
comprada per la francesa Lactalis). 
«Som fruit d’un període de crisi. Di-
verses cooperatives tenien molts 
problemes per col·locar la llet en la 

indústria [Pascual havia deixat de 
comprar llet a Catalunya el 2003]. 
L’única sortida que teníem era que 
la nostra llet arribés directament 
al consumidor. Diverses cooperati-
ves que ja participàvem en projectes 
conjunts vam decidir unir-nos i cre-
ar un producte propi, Llet Nostra. 
Vam assumir els riscos fruit de la ne-
cessitat», afegeix.
 El secret de l’èxit d’aquesta fir-
ma és, segons Tubert, que van bus-
car «un soci tecnològic que compar-
tia les nostres necessitats i objectius, 
posant per davant de tot treure la 
llet de les explotacions». «És la gran 
innovació, ja que és un projecte par-
ticipat no només per les cooperati-
ves mateixes, sinó per altres formes 
societàries (la basca Kaiku) que ente-

Cuidem el producte al màxim per-
què és la nostra vida», assenyala.
 La companyia va començar amb 
la venda de llet en bric, però més en-
davant es va llançar al mercat dels 
batuts de cacau. Més tard, Llet Nos-
tra va buscar conquistar un altre li-
neal, el del fred («és una altra manera 
de tractar i transportar el producte, 
però estem molt orgullosos de com 
està anant»). Així, el 2010 van llan-
çar iogurts i postres propis: «Sem-
pre hem apostat pels articles que es-
tan lligats a la terra. Per això vam ser 
els primers a llançar per exemple el 
flam de mató». Entre els seus últims 
llançaments es troben els iogurts 
amb melmelada, i estudien llançar 
altres postres d’altres gustos. ¿Llets 
amb més propietats? «Potser algun 
dia».
 Tubert destaca que el seu produc-
te va néixer amb una clara vincula-
ció amb la societat, i que «mai han 
enganyat a ningú», encara que no 
han notat en especial l’auge inde-
pendentista que viu Catalunya.
 Llet Nostra va tancar el 2012 amb 
una facturació pròxima als 22 mi-
lions d’euros (un milió més que el 
2011). JOSEP M. BERENGUERAS

nen, respecten i prioritzen el model 
de les cooperatives. Ens va permetre 
créixer ràpidament, ordenadament 
i amb professionalitat».
 Avui agrupen 215 explotacions 
familiars catalanes, o el que és el 
mateix, el 30% del total de ramaders 
(responsables de gairebé el 25% de la 
llet produïda a Catalunya). «Les nos-
tres famílies viuen de les granges. 

A l principi va ser la llet. 
Les vaques d’Osona 
produïen poc a finals 
dels 60. Els ramaders 
van decidir agrupar-se 

no per vendre més ni per comprar 
barat sinó per millorar l’espècie. Ai-
xí va néixer la cooperativa Plana de 
Vic (CPV) fa 47 anys, que buscava mi-
llores genètiques i sanitàries. Els 
serveis abans que el comerç i la in-
dústria. Dels primers viatges a Dina-
marca a la recerca de l’excel·lència 
en queda un registre: la productivi-
tat ha passat de 12 litres per vaca al 
dia a 36 litres.
 Unir productivitat i ramade-
ria sovint aixeca suspicàcies en-
tre els consumidors. Per aquesta 
raó, Josep Erra, director general de 
Plana de Vic, manté des d’un prin-
cipi: «Hem treballat sempre pen-
sant en l’alimentació de les perso-
nes. Per això ens centrem en el que 
mengen els animals. Hem estat en-
tre els pioners en les dietes de va-
ques i porcs, cosa que afavoreix, a 
més, la reducció d’excrements». 
 El següent pas de la cooperativa 
el van forçar les circumstàncies in-
ternacionals. La crisi del petroli dels 
anys 70 va tenir com a efecte lateral 
l’augment del preu de les matèries 
primeres. Va ser el 1975 quan la co-
operativa va crear la fàbrica de pin-
so, que al llarg dels anys s’ha conver-

Què menja el que mengem
La cooperativa d’Osona és pionera en la millora de la dieta animal i reducció de purins 

Josep-Maria
URETA

excreció de nitrogen contaminant».
 Aquesta variant de dieta sana ani-
mal té la seva projecció: per obtenir 
un quilo de carn de porc es necessi-
ten, avui, 2,43 quilos de pinso. I bai-
xant. «Aprofitar-lo millor un 10% 
significa estalviar entre 20 i 30 qui-
los de cereal per porc. Si a Espanya 
se sacrifiquen més de 40 milions de 
porcs a l’any, estem davant l’estalvi 

d’un milió de tones de cereal per a 
ramaderia», raona Erra. 
 I més si els preus d’aquestes matè-
ries primeres tenen les oscil·lacions 
–algunes simplement especula-
tives– iniciades el 2007. Els preus 
s’han estabilitzat el 2013 i el 2013-
2014 es tancarà amb bona collita. 
 La dada és rellevant per a una co-
operativa que reuneix la doble acti-

vitat de produir pinso i carn de porc 
i boví. El que és bo per al camp a ve-
gades no ho és per a l’estable. Ho sa-
ben bé els 1.000 cooperativistes de 
la CPV, dels quals només 200 seguei-
xen al sector.
 Plana de Vic està entre les tres pri-
meres de Catalunya. Amb presèn-
cia en tota la cadena d’elaboració 
i distribució càrnia, factura 60 mi-
lions d’euros a l’any. L’exercici del 
2012 el va tancar amb un benefici de 
540.000 euros  (+54% sobre el 2011).
 «Cal evitar al màxim els errors en 
temes mediambientals i amb el cost 
mínim per al soci», acostuma a repe-

tit en activitat bàsica de la CPV. I més 
des que la producció porcina ha des-
plaçat la làctia i bovina com a activi-
tat principal.
 El domini de la compra i transfor-
mació del cereal per a pinso va per-
metre a Plana de Vic emprendre una 
altra millora: «Des del 2002 hem re-
duït el contingut de proteïna bruta 
de la dieta, cosa que deriva en menys 

La venda directa 
al consumidor, 
avalada per la 
qualitat, tanca el 
cicle d’objectius
de Plana de Vic 

DISTRIBUCIÓ. Josep Erra, director general de la Cooperativa Plana de Vic, al supermercat de la capital d’Osona.  

JOSEP GARCIA

tir el president de la CPV, Isidre Cas-
tanyer.
 Gestionar a l’any 28 milions de 
litres de llet i 125.000 porcs amb 
aquesta convicció es comprova en 
cada safata de carn de les quatre bo-
tigues de la cooperativa –Vic, Amet-
lla del Vallès i dues a Barcelona–, que 
porten el nom del productor.
 La vocació pionera de Plana de 
Vic va deixar rastre també en la pro-
moció, amb ramaders d’altres co-
munitats autònomes, de Lacteoco-
op per intervenir en el mercat de llet 
fresca. O al convertir purins en com-
postatge per a jardineria: visibles en 
els talussos de l’Eix Transversal. Tot 
s’aprofita. H

PLANA DE VIC
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En aquest article parlaré d’un lloc 
especial que no coneix fronteres, 
ni se circumscriu a un país. Es trac-
ta d’una cosa que no veiem, ni to-
quem, però que té avui un pes eco-
nòmic considerable (a Europa 
representa el 3,5% del PIB). M’expli-
co. Des de fa anys estudio l’entorn 
del comerç electrònic (i el practi-
co des de diferents angles). Recent-
ment he participat, com a ponent, 
com a assistent o com a dissenya-
dor de la trobada, en diversos fò-
rums relacionats amb aquest món 
i he vist companyies realment in-
teressants.
 Algunes d’aquestes empreses 
criden l’atenció per la proposta de 
valor que plantegen, per com crei-
xen i es comercialitzen. Per exem-
ple Instacart. La seva idea, aconse-
guir que persones del carrer, i no 
treballadors d’un supermercat, et 
portin a casa la compra que has fet 
electrònicament en menys d’una 
hora (per descomptat el mateix 
dia). Es veu que els va bé i estan crei-
xent a un ritme vertiginós. Com no 
podia ser d’una altra manera, han 
desenvolupat un algoritme (si no 
en tens un en la nova economia no 
ets ningú) per tenir en compte cer-
tes qüestions a l’hora d’entregar-te 
la mercaderia en termini (la fórmu-
la valora el dia i l’hora d’entrega, 
esdeveniments a la teva zona que 
poden influir en el trànsit, meteo-

El lloc
sense crisi

 

Pablo
FONCILLAS

Nile, tiquet mitjà 6.500 dòlars.  Mol-
tes altres empreses tradicionals es-
tan fent molt bé les coses (Burberry, 
Seur...).
 El denominador comú del que 
sento a parlar es vertebra al vol-
tant de tres conceptes fonamen-
tals: creixements exponenci-
als, internacionalització i sobre-
tot compartir. Aquest últim és el 
que comunament es diu shared eco-
nomy. El més interessant ja no és el 
que saps sinó el que connectes, el 
que comparteixes. Aquí dins tro-
bes el crowdsourcing i altres propos-
tes de negoci plenes de sentit co-
mú i que anteriorment es practi-
caven a una escala més modesta, 
però que ara no coneixen fronte-
res ni dimensions.
 Doncs bé, aquesta activitat, el co-
merç electrònic, té un últim pilar 
interessant: no coneix la paraula 
crisi. És veritat que es torna a par-
lar que hi ha una certa bombolla 
al voltant de l’e-com (bombolla = 
preus elevats de valoració dels ne-
gocis que es compren/venen). Tam-
bé és evident que la ràtio de morta-
litat d’aquest sector és alta (hi ha 
autèntics cementiris digitals). Pe-
rò hi continua havent molt per fer. 
¿Emprenem el viatge a aquell lloc 
sense crisi anomenat comerç elec-
trònic?

rologia...). No gasten ni un euro en 
màrqueting, tampoc compren ve-
hicles (el posa el repartidor) i crei-
xen essencialment gràcies al bo-
ca orella. Han aconseguit finança-
ment per uns 10 milions de dòlars, 
els primers 2,3 en un mes i la resta 
en unes dues setmanes.
 Un altre cas interessant és el Bla 
Bla Car, una companyia que per-
met compartir cotxe (i el seu cost) 
per a un viatge essencialment entre 
desconeguts. L’autoestop de tota la 
vida però molt més eficient i orga-
nitzat. Interessant una altra empre-
sa que ven diamants via web, Blue Professor direcció comercial IESE

La comunicació ha canviat molt 
en aquesta última dècada i canvi-
arà a una velocitat vertiginosa els 
anys vinents. Anem a més, a molt 
més. Des de les empreses continu-
em fent servir el telèfon (inventat 
el 1876) per comunicar-nos amb 
molts periodistes, una espècie en 
vies d’extinció, però de diferent 
manera. Quan pengem el telèfon, o 
en el transcurs de la conversa, loca-
litzem el perfil del redactor a Twit-
ter i podem fer-li un follow. Ell, si 
ho desitja, ens pot retornar la con-
nexió...
 Sospito de tothom que no té un 
perfil una mica elaborat a Linke-
dIn, Facebook o Twitter, o de qui 
assegura que no té temps per al so-
cial media. Entenc que un blog és 
una cosa més elaborada i que re-
quereix una dedicació especial per 
elaborar continguts rellevants per 
als lectors. Però tenir un perfil digi-
tal és clau en aquest nou estadi de 
la comunicació del segle XXI.
 «Si no ets digital no existeixes», 
afirmava un conferenciant no fa 
gaire en una ponència sobre el so-
cial media. Potser és una sentència 
massa ferma, però no anava gaire 
desencaminat. Vivim un present 
carregat de tecnologia que ha can-
viat les nostres vides, usos i cos-
tums. Som més accessibles i tenim 
més accés a nombrosos espais de 
conversa.

El nou 
estadi de la 
comunicació
 

Josep
SALVAT

altres vegin com treballes.
 En un món globalitzat en què la 
xarxa de xarxes ens permet expli-
car mil coses, la comunicació entre 
persones continua tenint afortu-
nadament un component d’emo-
ció. Les persones desitgen connec-
tar amb persones i les persones ne-
cessiten emocionar-se. No servirà  
de res un perfil digital ben treballat 
si després no surts al carrer a ven-
dre’t. El món on line i el món off line 
es barregen i, el més important, es 
necessiten. 
 La comunicació efectiva a vega-
des és un do: una mirada als ulls, 
encaixar una mà de manera ferma, 
un discurs, un relat ben estructu-
rat o un missatge clau. Per connec-
tar amb un públic o un auditori o 
per vendre un producte o per ven-
dre una història a un mitjà de co-
municació fa falta dominar (o prac-
ticar) l’art de la comunicació i tenir 
una estratègia. 
 La resta és llegir i escriure sen-
se parar. Llegir als mitjans, escol-
tar l’entorn de manera activa, par-
ticipar en converses, no perdre l’es-
perit crític, ser capaç d’endinsar-se 
sense pors en un futur tecnològic 
que ja és aquí. Ser capaç de traçar 
camins sense saber a on ens porten. 
Estem immersos en aquesta nova 
era de la comunicació.

 Les xarxes socials ens permeten 
opinar i interactuar com no ho ha-
víem pogut fer mai fins ara, tant 
amb empreses com amb els mit-
jans. Ens permeten ser fàcilment 
localitzables pels cercatalents i ens 
permeten compartir el nostre co-
neixement amb professionals del 
nostre sector.
 Compartir. Aquesta és una de 
les paraules clau. Compartir i ser 
generós. Explicar què fas, mostrar 
què saps fer. No hi ha millor publi-
citat per a qualsevol expert en una 
disciplina concreta (com les relaci-
ons públiques) que deixar que els Professor d’ESIC, escola de màrqueting

E
l terme economia social es remunta al segle XIX. 
Alguns economistes com John Stuart Mill 
i Leon Walras van crear aquest terme per referir-
se a les organitzacions nascudes en resposta als 
nous problemes socials generats per la incipient 
societat capitalista de l’època. Walras considera-
va que la justícia social havia de ser un objectiu 

ineludible de l’activitat econòmica. Dins l’economia social, en què 
conviuen mutualitats, fundacions i cooperatives, aquestes últimes 
s’han consolidat com un model sostenible al llarg del temps amb 
un índex de mortalitat molt inferior al de les empreses convenci-
onals. Sovint, aquesta mena d’entitats són una fórmula alternati-

va d’autoocupació i de soli-
daritat quan els estats han 
perdut la capacitat de dina-
mitzar l’economia o de cre-
ar llocs de treball.
 En el món del cooperati-
visme, Catalunya sempre ha 
estat la comunitat autòno-
ma amb un teixit coopera-
tiu més gran, al concentrar 
el 22% de totes les de l’Estat. 
La comunitat té 4.150 coope-
ratives, de les quals la major 
part (3.092) són de treball as-
sociat, 460 agràries, 193 de 
serveis, 123 de consum i 88 
de vivenda, entre les més sig-
nificatives. 
 Les cooperatives catala-
nes, no obstant, pateixen els 
mateixos mals que les em-
preses, que tenen com a ob-
jectiu maximitzar el bene-

fici. No tenen accés als mercats financers i les seves vendes i marges 
s’han vist igualment afectats per la crisi. 
 Sovint són entitats menys endeutades, fet que els ha permès cape-
jar la crisi amb més agilitat que les empreses convencionals. La im-
plicació dels socis cooperativistes i treballadors amb el negoci i la se-
va pervivència en el temps han permès que siguin més resistents a la 
recessió, encara que alguns episodis com el de Fagor Electrodomésti-
cos, del Grupo Mondragón, o Copirineu ens assenyalen que no estan 
al marge de la conjuntura econòmica. L’opció de no repartir benefi-
cis o de rebaixar els salaris amb més agilitat per fer viable el negoci da-
vant una caiguda de les vendes ha facilitat que moltes de les coopera-
tives hagin resistit la virulència de la crisi en els últims anys. El sector 
reclama sovint més suport de l’administració, més visibilitat social, 
i destaca com un dels seus principals dèficits les seves dificultats per 
atraure talent en l’àmbit de la gestió.
 El món cooperatiu és transversal a tots els sectors i va des de la in-
dústria fins a les finances, passant per l’atenció a les persones. Inici-
alment, les cooperatives van néixer a les poblacions amb menys re-
cursos per ampliar més tard la seva activitat al sector serveis (salut, 
atenció social, envelliment de la població). Les cooperatives sempre 
estan  en contacte amb les necessitats de la societat i són una fórmu-
la d’èxit per mantenir i crear ocupació, a la vegada que s’ofereixen 
serveis i productes de qualitat. És una bona notícia que aquestes en-
titats es mantinguin vives i que es portin a terme noves iniciatives en 
l’economia social, malgrat les moltes dificultats que viu l’economia 
espanyola.

Economia amb 
justícia social

Olga
GRAU

Redactora en cap d’Economia

OPINIÓ

Les cooperatives 
pateixen la 
falta de crèdit 
i la caiguda de 
les vendes i els 
marges com a 
conseqüència 
de la crisi 
econòmica 

Suplement de noves idees de negoci
d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Director: Enric Hernàndez   Coordinació: Olga Grau

6 19 DE NOVEMBRE DEL 2013

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
 


