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Taula Rodona: ECONOMIA SOCIAL, ECONOMIA 
D’INTEGRACIÓ AL BAIX LLOBREGAT 

 
Data: 19 d’abril de 2016 
Hora: 19h 
Duració: 2 hores 
Lloc: Casal de Joves de Sant Just Desvern 
 
Membres: 
Ramon Pasqual Coop57 

Joan Arévalo Comunitat Minera Olesa 

Nativitat Yesares i Eva Solidança 

Roser Boladeras Centre Especial de Treball Fundació Iris 

 
Modera: Isabel Gimeno (Solidança) 
Benvinguda: Sergi Seguí (Tinent d’Alcalde de Sant Just Desvern) 
Contextualització: Xavier Mas (Vicepresident CECBLL) 
 

Resum de les intervencions 
 
Isabel Gimeno 

- El Baix Llobregat és una comarca d’acollida, de lluita i d’integració. Des de fa 

anys hi ha una economia alternativa que, en front a l’economia salvatge, creu 

amb les persones i que dóna segones oportunitats.  

Rosa Boladeras (Directora de la Fundació Iris) 
- La fundació Iris és una fundació, ubicada a Sant Vicenç dels Horts, amb 

l’objectiu de promoure, fomentar i desenvolupar l’assistència, l’educació, 

l’ensenyament, la formació professional, l’oci, les activitats esportives, la 

integració social i laboral, l’atenció residencial i l’assistència sanitària i, en 

general, tot allò que suposi un benefici o ajuda per a  les persones que 

pateixen algun tipus de discapacitat intel·lectual. 

- Té principalment 3 línies de treball: una Escola d’Educació Especial fins els 

19-20 anys, un Centre Especial de Treball (dedicat a treballs de jardineria, 

manipulats i industrial) i un Taller Ocupacional. 

-  El CET serveix per a què la gent amb discapacitat psíquica del 33% tingui una 

oportunitat. Cal que aquestes persones estiguin catalogades i recolzades per 

un equip que diu quines feines poden fer i no poden fer. 

- Cal tenir en compte que les persones amb discapacitat física poden tenir una 

inserció més fàcil ja que poden rendir intel·lectualment. En aquest sentit, 

existeix una gran competència deslleial en la qual moltes empreses ordinàries 

http://www.baixllobregatadebat.cat/Ubicacions/casal-de-joves-de-sant-just-desvern/
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han entrat al molt del CET amb persones amb discapacitat física, que 

rendeixen més, però tenen les mateixes bonificacions (LISMI) 

- Els drets s’han anat perdent, per la crisi (retallada subvencions) i per la 

competència. 

- Per ser competitius, contractem persones sense discapacitat perquè es puguin 

complir els compromisos amb els clients, però som conscients que estem en 

desavantatge perquè hi ha CETs amb ànim de lucre. 

- És important saber que l’administració s’estalvia diners al tenir CETs: per 

cada persona contractada amb un CET (que paga uns impostos, té més 

autonomia, té un sou...), s’estalvia que una persona quedi fora del mercat 

laboral (i hagi de tenir una prestació, més despeses de sanitat, etc.) Un estudi 

de la Fundació Àuria conclou que per cada 100€ que dóna l’administració, 

reverteix en 209€. 

- A banda, s’ha de tenir en compte el que suposa tenir un sou, una ocupació 

tant a nivell psíquic i com social per a la família 

- Inserció laboral a empresa ordinària també n’hem fet però evidentment 

l’empresa vol els millors i nosaltres els volem conservar. En cada equip es 

requereix una persona que dirigeixi, un “que tiri més” i els que “tiren 

menys”. 

- D’entre les persones que treballen al CET, hi ha 3 perfils: 

o El que té el SMI subvencionat al 50% pel departament de treball 

o El que té el SMI subvencionat al 50% pel departament de treball +  la 

USAP, una unitat de suport per a quan la persona té més dificultats o 

daltabaixos 

o El que té el SMI subvencionat al 50% pel departament de treball +  la 

USAP + un recolzament extra que no cobreix la Generalitat 

- Es treballa amb una ràtio 3/1 

 

Nativitat Yesares (Responsable Activitats Solidança Treball) 
- Solidança és una empresa d’inserció creada al 2006 i ubicada a Sant Joan 

Despí 

- La seva missió és promoure la inserció sociolaboral i les accions formatives de 

col·lectius en risc d’exclusió social del nostre entorn a través d’activitats 

vinculades a la gestió integral dels residus, des del disseny de sistemes i 

campanyes de residus a l'execució de la recollida de residus fins a llur 

comercialització. 

- És un exemple d’economia social a través de l’economia circular, que 

consisteix en aprofitar el tancament del cicle dels recursos per tal de 

desenvolupar activitats que generen llocs de treball i riquesa. 

- El nostre principal objectiu és generar llocs de treball 

- Som una organització sense ànim de lucre, però sense afany de pèrdues. 

- Alguns dels principals programes són 
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o Programa roba amiga: actua a 51 municipis, gestiona 1600 tones anuals 

de roba i ocupa a 57 persones en situació d’exclusió social 

o Gestió de deixalleries de 3a generació (s’entra a concursos públics): 

s’inclou la inserció laboral de persones del municipi, fem prevenció de 

residus (més enllà de recollida i selecció) i fem educació ambiental 

o Recollida de mobles, serveis a domicili 

o Preparació per a la reutilització de RAEEs (aparells elèctrics i 

electrònics): es fa recollida a particulars, empreses i reparem els que 

estan susceptibles de ser reparats. Així també tenim itineraris 

d’inserció més qualificats que van més enllà del transport o la 

manipulació 

o Recollida olis, tòners, documentació... 

o Botigues de segona mà: suposen un repte perquè aquí es veu com un 

tema marginal, no tenim una imatge “glamurosa”. Treballem 

conjuntament amb altres entitats 

o Educació ambiental 

 

Eva (Responsable part social Solidança) 
- El projecte social de Solidança consisteix en crear riquesa a través de la 

contractació de persones, en aquest cas ho fem a través de la gestió de 

residus. 

- Les persones provenen dels Serveis Socials dels municipis 

- S’ha treballat amb 3 programes d’assentaments (Barcelona) 

- Amb 39 llocs de treball, 57 persones han passat per l’itinerari de Solidança, 

un 65% han trobat feina. 20 persones han finalitzat l’itinerari i hi ha hagut 13 

reinsercions. 

- L’economia social funciona i en el nostre cas hem anat creixent, fins i tot en 

temps de crisi. 

 

Joan Arévalo (Comunitat Minera Olesa) 
- L’economia social és un conjunt d’organitzacions productores i de 

consumidors que operen per un principi de participació i primació de la 

persona per sobre el capital. 

- És justament això el que ha fet la Comunitat Minera Olesana, fer un servei 

públic a través de l’autogestió i posar la persona abans que el capital. 

- Això ha estat possible perquè fa 150 anys els veïns d’Olesa van reclamar una 

aigua segura. L’interès va ser l’aigua segura, no l’interès econòmic. 

- 144 olesans van posar una sèrie de rals i es va fer una mina per portar aigua a 

les cases. Amb els anys, el poble es va anar fent gran i es va anar al Llobregat 

(que en aquella època era una claveguera perquè hi anaven a parar els residus 

de les indústries), es van construir pous i es proporcionava aigua d’aquestes 

fonts barrejada amb l’aigua de la mina. Va arribar un moment que la població 
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va créixer molt (amb la construcció de l’autovia i l’arribada de persones de 

l’Àrea Metropolitana). 

-  Actualment tenim 11000 punts, gestionem 1.800.000m3 a l’any, tenim un 

ràtio de 109l per habitant i dia i tenim el procés de captació dels millors de la 

comarca ja fem un doble filtratge. 

- Es proporciona aigua a tot el municipi, però per als cooperativistes és més 

econòmica ja que participen de les aportacions. Un 90% són socis. 

- Els beneficis els destinem a beneficis socials: cal retornar aquests beneficis a 

la societat on la cooperativa està immersa. En aquest sentit hem fet fons, 

ajudem per l’exclusió social, i combatem la pobresa energètica. Es fa labor 

dins les escoles ja que també és important sembrar el cooperativisme. 

- Avui dia la comunitat minera està en els grups cooperatius més grans i 

formem part de la Federació de Cooperatives de Catalunya. 

- La nostra aigua té un 30% de cost més baix que el conjunt de Catalunya, això 

vol dir que l’aigua és un negoci i no pot ser que de l’aigua, uns servei 

essencial, se’n faci benefici. Cal ser conscients que el servei públic el pot 

donar una cooperativa. 

- Les empreses, per exemple, afirmen que també volen un riu net, però no 

actuen en aquest sentit, sinó que col·loquen sistemes com la osmosis inversa 

que no neteja el riu sinó que malgasta aigua. Són inversions molt costoses que 

fan encarir l’aigua. 

- Actualment hi ha un moviment de remunicipalització de l’aigua i als 

Ajuntaments ha entrat gent que creu en l’autogestió. Si l’aigua és pública, la 

seva gestió també ho pot ser. 

- Cal que hi hagi col·lectius valents que sàpiguen que amb l’economia social hi 

ha la sortida per transformar la societat 

 

Ramon Pascual (Coop57) 
- Coop57 no neix d’un gran estudi, sinó que neix pura  i simplement per 

supervivència. Els anys 80-90, les indústries tancaven, els treballadors volien 

continuar el negoci, però els bancs no els donaven crèdit. D’aquesta 

necessitat sorgeix Coop57. 

- Hi ha 2 elements que fan que al segle XXI hi hagi un salt a Coop57 

o Les mobilitzacions de la Guerra de l’Iraq: el teixit social es va 

començar a preguntar “què fan amb els meus estalvis?”? 

o El Foro Social de Porto Alegre (2001) va començar a parlar d’economia 

alternativa. Abans es parlava de drets socials, però feina pànic parlar 

d’economia. Es va crear la Xarxa d’Economia Solidària i es va voler 

demostrar que és possible crear un altre model a través de la pràctica, 

demostrant que és possible un món millor. 

- No son un banc (no estem regulats pel Banc d’Espanya: ni podem ni volem 

estar-ho), sinó que ens autogestionem 

- Mai hem demanat una subvenció a una administració 
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- Som una cooperativa, que està formada per socis, entitats de l’economia 

social i solidària 

- Financem projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació 

financera. Només acceptem projectes que “el que fan” i “com ho fan” no 

vagin en contra de la societat i la solidaritat 

- Durant la crisi (2008-2014), el sistema financer ho ha donat diners pel risc. 

Coop57 va fer el contrari, fer que les entitats tinguessin diners. De 205 

sol·licituds de crèdit, n’hem denegat 10. És cert que ens hem arriscat, però 

hem equilibrat el risc i cal dir que la morositat no ha superat el 2%. El secret 

es basa en 2 elements clau: 

o L’autogestió: nosaltres marquem les regles del joc de forma col·lectiva 

(criteris, garanties i preus). Nosaltres fem servir la garantia social: 

quan una entitat demana un préstec, el primer que mirem és el 

principi de la confiança. Nosaltres mirem qui acceptem i qui no i ens 

basarem en la confiança (que vol dir territori, proximitat...) 

o Mancomunats: es busca una part de les entitats que doni parcialment 

garanties. Per exemple: si la entitat no es pot fer responsable, jo em 

comprometo a posar 2000€, així hi ha un compromís ferm. 

- El 2014 fem un canvi: fins ara hem sigut passius (recollir estalvi i finançar 

activitat), i ar volem ser actius, és a dir, encapçalar idees. Ho volem fer a 

través de 3 línies: 

o Noves iniciatives que lluitin contra l’atur 

o Potenciar nous models d’habitatge (Aviat es constituirà la 1a 

cooperativa amb cessió d’ús, tota finançada amb el sistema alternatiu) 

o Energia (ara fem un projecte amb SomEnergia, plantejant-nos fer 

generació) 

o Desenvolupament de l’economia local: proximitat, consum 

responsable, petit comerç 

- Hem de ser capaços de sumar amb l’administració local. Especialment és 

interessant que l’administració elabori fons d’avals conjunts i que ajudi que 

les normatives i els tràmits siguin àgils. 

- A quin nivell? Hem de sumar, cooperar... administració: ajudeu a compartir el 

risc, elaborar fons d’avals conjunts, ajudeu a que les normatives siguin àgils 

(rapidesa permisos) 

- Hem aconseguit rigor, confiança.... És important demostrar que els 

moviments alternatius també poden gestionar bé 

Intervencions de la Fila 0 
Jordi Ibañez (SAU Prat empresa inserció) 

o Treballen amb joves (17-21 anys) amb risc d’exclusió del Prat a través 

de projectes d’educació i inserció d’infants i joves. Són joves derivats 

de l’Ajuntament del Prat i d’ADEGAIA. 

o Es fa una formació unida a un contracte laboral en 2 línies: 

manteniment d’edificis i disseny i comunicació. Són 15 hores de 
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formació i 12 de contracte. És  formació en eines bàsiques que ajudin 

als joves a sostenir un contracte laboral en una empresa ordinària i 

que els empoderi en el seu projecte vital  

Carrasumada Serrano (Regidora Ajuntament Sant Just Desvern) 
o L’Ajuntament de Sant Just va crear el projecte 5+4 essent conscients 

que, tot i ser el municipi amb menys atur de la comarca, hi ha unes 

600 persones que es troben en situació d’atur. 

o El programa 5+4 (per a persones majors de 45 anys) es basa en 2 fases: 

 5 mesos de contractació a Solidança, que els permet 

incrementar l’autoconfiança i empoderar-los 

 4 mesos a l’empresa privada 

o Les persones cobren un sou que és finançat amb recursos de 

l’Ajuntament i la Diputació, és gratuït per a les empreses. 

o L’objectiu és tant que les persones s’insereixin al mercat laboral com 

també incrementar l’autoconfiança. Per això tot el procés 

s’acompanya amb formació. 

Xavi Bachs  (Associació Cine Baix) 
o Cine Baix neix el 2004 per una mobilització ciutadana que vol reobrir 

un cinema d’economia familiar (Plataforma Pro Cinema). 

o A través de la mobilització, s’aconsegueix que l’Ajuntament compri el 

cinema i la Plataforma es converteix en una entitat sense ànim de 

lucre, compra les instal·lacions (butaques, climatització, etc.) i els 

deutes. Es fa un conveni de 9 mesos. 

o El 2005 reobrim com a Cine Baix. Actualment tenim 2 persones 

contractades, la resta són voluntaris. 

o A través de l’aval social i de Coop57, es comença a invertir en 

digitalització i actualment tenim un cinema modern. Això, i també 

treballar amb preus baixos (màxim 6€), ens ha permès recuperar 

espectadors (actualment 74.000), tot i tenir un cinema al costat d’un 

centre comercial com l’Splau a prop. 

o Volem protegir la diversitat cultural i lingüística i fem tant cinema 

comercial com d’autor. Un 60% de les sessions són de producció 

europea, també fem cinema en català, cicles cinema infantil, el 

programa Cinema i Educació, i la Mostra de Cine Baix. 

o Cal tenir en compte les dificultats de treballar amb les majors, ja que 

són les que decideixen quines pel·lícules comercials pots o no pots 

projectar. 

o També tenim un model social al bar (comerç just, no es ven Coca-

Cola, etc.), només tenim publicitat d’entitats locals i comarcals i fem 

obra social. 
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Conclusions principals 
 

- L’economia social és un conjunt d’organitzacions productores i de 

consumidors que operen per un principi de participació i primació de la 

persona per sobre el capital. 

- A la taula, principalment s’han presentat dos models diferenciats: les 

organitzacions dedicades a la inserció laboral i el model de cooperatives. 

Ambdós formen part d’aquesta economia social, però són diferents entre sí. 

- A la comarca hi ha bones pràctiques en economia social i solidària. Són 

exemples d’èxit social i sostenibles a nivell econòmic, són un model diferent 

d’economia que funciona. És important fer èmfasi en què aquestes 

organitzacions “no tenen ànim de lucre, però tampoc afany de perdre”. 

- Un element comú dels casos exposats és que mencionen que la crisi 

econòmica i financera no els ha impactat tant negativament com es podria 

esperar. Sembla que l’economia social no ha estat tant sensible a aquesta 

situació. 

- Un altre element comú és la promoció de valors com ara la confiança personal 

i la cooperació entre les persones. Tots els casos fan èmfasi en què cal 

demostrar que es pot treballar amb valors, aportant valor afegit a la societat i 

fer-ho, a més, amb qualitat, i de forma sostenible econòmicament. 

- Com a reflexió per al Congrés, caldria preguntar-se si aquests casos d’èxits de 

la comarca són elements propis del Baix Llobregat, és a dir, si la comarca 

presenta algun tret diferencial (a nivell de cohesió, de cooperació, etc.) que 

fa que aquests moviments sorgeixin amb més força. 

 
 

 
Més informació a:  
 
Tota la informació a www.baixllobregatadebat.cat. També ens podeu seguir a 
Twitter @BaixLlob_Debat o #BaixLlobregatadebat 
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