
KOOPERATIBA INTEGRAL KATALANA
Gorka ... 

Zergatik kooperatiba?
– Kooperatiben legedia erabili egitura autogestionatua estatuarengandik babesteko.
– Kooperatibismoarengan sinesten dutelako
– Integrala: Espainiako legediarengatik, eta prozesu integrala delako, gizarte berri bat eraiki 

nahi dutelako, esparru guztiak landuz eta garatuz.

Katalana da, Katalunian sortutakoa delako, bertan garatzen ari delako. Beraien asmoa da prozesua 
beste herrialdeetara hedatzea.

Prozesu hau asanblearioa da, autogestionatua, irekia (kooperatibaren parte izan ala ez izan, guztiek 
har dezakete parte). Balore deszentralizatua bultzatzen dute. Autogestio sare bat sortu nahi dute, 
proiektu autogestionatuak lotu, elkartu eta komunikatzeko moduan. Sare banatu bat bezala ulertzen 
dute, apurtuko ez dena, nodo bat apurtu arren aurrera jarraituko duena. 

Sistema ekonomiko berri bat eraikitzea da beren asmoa. Sistema ekonomiko hau 5 geruzatan edo 
mailatan ulertzen dugu:

1. Konpartitzea edo elkarbanatzea. Familian, lagunen artean... ez dugu trukerik imaginatzen, 
zuzenean batak bestearekin elkarbanatu, ezeren truke.

2. Trukea. 
3. Tokiko txanponak edo txanpon sozialak. Balio dute trukeei eta trukeetan parte hartzen duten 

ondasunei balore bat jarri eta emateko.
4. Euro birtualak. Oraindik ez dute martxan jarri, baina ezinbestekoak dira sistema garatzeko. 

Momentuoro euroak kooperatiban egongo dira, modu birtualean mugitzen dira. 
5. Euroa eta ekonomia kapitalistarekin erlazio zuzena. Lana lortzeko lehiatu egin behar gara. 

Ekonomiako  elkartrukea  komunitatean  bertan  egin  behar  da,  autosufizientzian  oinarritu 
behar gara. 

Kooperatiba integralaren helburua, gizarte mailan prozesua dinamizatzea da, autogestio dinamikak 
zabaltzeko.  3  esparru  nagusitan  garatu  dute  beren  lana  beren  sorreratik.  Garrantzitsuena 
elikadurarena  da.  Elikadura  ekologikoa  bultzatu  dute,  eta  nekazarien  eta  eroslearen  arteko 
bitartekariak kendu, salmenta zuzena izan. Komunitateak %10a txanpon sozialetan ordaindu ahal 
izatea bermatu behar dute nekazariek, eta gainontzekoa eurotan. Denda ekologikoetara daramatzate 
produktuak,  lokal  irekiak  dira.  Txanpon  sozialak  erabiltzen  dituenak  produktuak  ia  produkzio 
kostuan eskuratu ahal ditzakete, garraio eta beste gastu batzuk aintzat hartuta ehuneko txiki bat 
gehiago ordainduz soilik. 
Badaude jada  13  denda,  eta  beraien  arteko komunikazioa  bultzatzen  dute,  garraio  sistemarekin 
produktuen eskuragarritasuna bermatzea lortzen dutelarik.

Beste esparru garrantzitsu bat osasuna da: osasun sistema kooperatibo eta publiko bat eraiki dute. 
Osasun  sistema  autogestionatu  bat  sortzen  ari  dira,  sistema  publikotik  at.  Osasun  sistemarik 
egonkorrena  sortu  nahi  dute,  mundu  eta  kultura  orotan  dauden  osasun  sistemen  artean  onenak 
hartuz, eta guztien aportazioak aintzakotzat hartuz. Era komunitarioan hasi dira osasun zerbitzuak 
eskaintzen.  Momentuoro  bi  fronte  bultzatzen  dituzte:  komunitatea  +  kanporakoa.  Edozein 
esparrutan garatzen den zerbitzuak komunitateari zerbitzua eman behar dio, ahalik eta merkeen eta 
ahal denean txanpon sozialarekin. Kanpora ere hedatu behar dira, prozesu autogestionatua elikatu 
ahal izateko, finantzatzeko. Era berean, prozesu autogestionatu horrek komunitatea aberasten du.

Kataluniako zerbitzu publikoak pikutara joaten ari dira. Sistemak ez ditu zerbitzu batzuk eskaini 
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nahi,  eta  publikoarekiko  independentea  den  sistema  bultzatzen  ari  dira  osasun  sistemako 
profesionalak.

Sagrada Familiaren ondoan lortu dute 1500 metro karratuko eraikina, osasun zerbitzuak emateko, 
proiektua ezagutu eta bultzatzen lagundu nahi duten pertsonen eskuzabaltasunarekin (doan edota 
alokairu/prezio baxuarekin). Beste eremu batzuk ere utzi dizkiete.

Beste elementu garrantzitsu bat etxebizitzarena da. Jabego pribatua ez du bere egiten, ez du ulertzen 
kooperatiba  integralaren  baitan.  Erabiltzeko eskubidea  aldarrikatzen  dute.  Espekulazioa  ekidin 
nahi dute.

Hala ere, badaude beste proiektu batzuk. Horietako bat, garrantzitsuena, kolonia industrial baten 
komunitarizazioa edo “komunalizazioa” bultzatzen ari dira. Erosi egin dute oso prezio merkean. 
Bizi komunitate bat sortuko dute bertan, eta produkzio industriala bultzatuko duena. Beti produkzio 
ekologikoa. Etxebizitza eskuratu ahal izango da, lur eremuak balio izandakoa estali arte. 
Hacker kuadrila bat bildu nahi dute, “granjas de código libre” talde bat ere bai. Azken horiek diote 
makinariak  guztionak  izan  behar  direla,  guztien  esku,  guztion  materiala...  Ahalik  eta  modu 
sinpleena izan behar dute, erabilgarriak izateko. Kuadrila horrek material hori sortuko du.
Autobus bat ere kolektibizatu dute.  Komunitateari  eskaintzen zaio beren bidaiak egiteko, prezio 
askoz ere merkeagoan (oso merke erosi zuten).

Eginbeharrak eta barne-funtzionamendua
(Txanpon lokalari ECO bezala ezagutzen dute)

1. Eginbehar boluntarioak
2. Ordaindutako lanak: ordua 5 ECOtan. Erabaki guztiak atzera botatzeko aukera badago, beti 

ere asanbadatan onartuta.
3. Oinarrizko errenta kooperatiboa. Lan komunala (auzolan). Oinarrizko beharrak estaltzeko 

da: elikadura eta etxebizitza asetzeko bidean daude. Oraingoz kooperatibako kideei soilik 
luzatzen zaie. Oinarrizkoa jasotzen badut, ezin dut aurreztu eta pilatu. 350 ECOtan ezarri 
dute orain.

4. RECA:  renta  de  economía  comunitaria  para  activistas.  Orain  arte  ulertu  izan  dugu 
aktibismoa  gure  denbora  librean  egiten  dugun  zerbait.  Hala  ere,  ezin  gara  horrekin 
konformatu. Ideia da gure beharrak asetzeko beste izatea. Ideia afinitate taldetan elkartzea 
da, kolektiboki lan egingo dutenak, kooperatiba integrala saretu eta bultzatzeko helburuaz. 
Helburu  konpartitua  dute:  ekonomikoki  talde  hori  asetzea.  Ekonomia  hori  konpartitua 
izango da, gainera. Baliabideak guztion esku jartzen dira, eta bakoitzak hartzen du behar 
duena. Norbaitek behar gehiago baditu, lagunduko diogu behar gutxiago izaten.

Araudiak tresna asko eskaintzen dizkigu autogestioa bultzatzeko. Langile autonomo figura: bakarka 
lan egin baina estatuarekin erlazionatzen dira, “zergak” ordainduz, horrela estatuan legala izatea 
lortzeko.
Autonomoek  sistema  kapitalistara  fakturatzen  dute,  baina  gainera,  prozesu  autogestionatuan 
daudenez, zerbitzuak kanpora zein komunitatera bidera ditzakete. Barnera, txanpon lokalarekin eta 
merkeago. Zati bat kanpotik jaso dezake.

Tresnak eskaintzen dituzte, baina prozesu autogestionatua komunitatean sortu behar da, beraiek ez 
dituzte sortzen.
Gaur egun 15 eskualde daude Katalunian, autogestionatuak. 



Eskualdeko prozesuak ulertu behar dira,  afinitate sozial  eta ekonomikoarekin elkartzen dira,  eta 
autogestio dinamikak pentsatu eta garatzen dituzte. “Ekonomia komunitarioa” kontzeptua lantzen 
eta bultzatzen dute. 
Ekonomia asanbladaren menpe dago, ekonomikoki nola funtzionatu erabakitzen dute.

Beraien ideia trantsizioa da. 

ECO  txanponari  buruz:  Community  exchange  system erabiltzen  dute  horretarako,  tresna 
informatikoa. Dirua modu birtualean erabiltzen dugunez, badakigu uneoro non dagoen “euro” hori?

Kooperatibara norbait  sartzeak ez du mugarik,  asanbladak du azken hitza,  eta  bota behar  bada 
asanbladak  erabakitzen  du.  Araudia  betetzen  duen  arren,  organoekin  (KE,  KS...),  hori  kanpora 
begirakoa bakarrik da, ez du horrela funtzionatzen.

http://www.ces.org.za/

