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Als anys setanta del segle XX va nàixer l’anomenada 
“ètica de l'empresa” amb un missatge que va resul-
tar xocant a molta gent: les empreses que actuen per 
valors ètics, i no només per la recerca del benefici 

econòmic, augmenten la probabilitat de ser més competitives 
en el mitjà i llarg termini. És a dir, augmenten la probabilitat de 
subsistir en el mercat oferint els seus productes o serveis amb 
una bona relació qualitat-preu i generant nous clients; amb la 
qual cosa acaben obtenint un major benefici, fins i tot econò-
mic. Açò és el que significava l'eslògan que es va fer cèlebre 
“l'ètica és rendible per a les empreses”. 

En realitat estes afirmacions no tenien res d'estrany. Una orga-
nització que intenta tindre en compte en la seua activitat als 
seus implicats diferents genera aliats i no adversaris, aconse-
guix amics i no enemics, fidelitza als afectats per la seua activi-
tat en compte de defraudar-los, i és alhora innovadora, perquè 
l'ètica és un factor d'innovació social. Des d'aquells anys setanta 
el discurs de l'ètica ha impregnat el món empresarial i ha donat 
llum a iniciatives tan conegudes com la Responsabilitat Social 
Empresarial o Corporativa, el Pacte Mundial de Nacions Unides 
o els Objectius del Desenvolupament Sostenible. Esta necessitat 
de tindre en compte l'ètica en l'empresa és una tendència que 
va a més i no farà sinó reforçar-se en el futur.

En el cor d’este progrés es troba una realitat tan palmària com 
habitualment ignorada: que la cooperació és molt superior a la 
competició despietada a l'hora d’organitzar la vida en general 

Pròleg
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i la de las empreses en particular, que el suport mutu del que 
parlaven els vells anarquistes és la palanca més segura en la 
lluita per la vida.

És este suport mutu el que va donar llum verda al naixement 
del moviment cooperatiu, la convicció que la integració coope-
rativa des de la llibertat i amb una organització democràtica 
permet assegurar millor el benefici suficient en el mtjà i llarg 
termini. I, certament, en el panorama desolador de l’última crisi 
econòmica les empreses cooperatives han mantingut i ampliat 
el nivell d’ocupació i han continuat generant el benefici sufi-
cient per als seus afectats. 

I entre els afectats el cooperativisme va incloure des del seu 
naixement a la comunitat on l’empresa està instal·lada, no 
només als socis de la cooperativa. La solidaritat és un valor 
preciós, que no pot quedar tancat de manera egoïsta dins dels 
limits de l’associació, sinó que s’estèn a l’àmbit social en el que 
viu i del que viu. És a esta actuació en favor de la comunitat en 
què l’empresa s’integra a la que s’anomena “acció social”, i és 
consubstancial al moviment cooperatiu: la solidaritat és difusiva 
de seu i arriba a l’entorn social i mediambiental de l’empresa. 

Malauradament, moltes organitzacions utilitzen l’acció social 
com un maquillatge per a netejar les males pràctiques, per a 
paréixer que actuen bé, encara que de fet no ho facen. La utilit-
zen com a cosmètica, no com a ètica. I, tanmateix, i afortunada-
ment, el cooperativisme té ben clar que l’empresa cooperativa 

ha d’orientar-se per valors ètics com la llibertat, la responsabi-
litat, la democràcia, la igualtat, l’equitat, l’educació, l’esforç i la 
solidaritat. Eixe és el caràcter de l’empresa. Però precisament 
per això l’exercici de la solidaritat, practicat en el sí de l’asso-
ciació, s’estèn a l’entorn mitjançant l’acció social, perquè és allò 
just i prudent.

Com a mostra d’esta acció social ben exercida, en el present 
volum es recullen deu exemples del cooperativisme valencià, 
que afecten a qüestions urgents, com la superació de la pobresa 
en l’àmbit estatal i internacional, l’acompanyament a gent des-
valguda de la tercera edat, la inserció de persones amb disca-
pacitat funcional, l’atenció a xiquets malalts, el treball de les 
dones, i també a qüestions importants com la promoció de la 
cultura, l’esport o el folclor i la cura del medi ambient. 

És una bona notícia, una esplèndida notícia, que el món de les 
empreses cooperatives valencianes continue mostrant dia a dia 
que res d’allò humà  pot resultar aliè, en el si de l’associació i en 
el seu entorn, local i global.

Adela Cortina
Catedràtica d’Ètica i Filosofia Política de la Universitat de València
Directora de la Fundación ÉTNOR (Ética de los Negocios y de Organi-
zaciones)
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"Les cooperatives estan basades en els valors d'autoajuda, d’autorresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i 
solidaritat. Seguint la tradició dels seus fundadors, fan seus els valors ètics de l'honestedat, la transparència, la 
responsabilitat i la vocació social"

Introducció

V int anys després d’esta Declaració, Nacions Unides 
definiria els 17 Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) per a “transformar el nostre món”; i 
ho faria fent una crida a l'acció a governs, empre-

ses i societat civil. L'ONU advoca, entre altres coses, per la fi 
de la pobresa, per la salut, per l'educació de qualitat, per la 
igualtat de gènere, per l'aigua neta, pel treball decent, per la 
reducció de les desigualtats, per la pau i la justícia, per les 
aliances. Aconseguir els ODS és, per tant, tasca del conjunt 
de la societat.

Per a este repte, les cooperatives estem entrenades. Les 
bases del moviment cooperatiu se situen a Rochdale a mit-
jans del segle XIX (1844), quan una cooperativa de consum va 
distribuir entre els seus socis (27 homes i una dona) els exce-
dents generats amb la seua activitat. Així que portem més de 
170 anys lluitant contra la desigualtat amb un treball continu 
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i silenciós, aplicant dia a dia eixos principis i valors que cons-
tituïxen la nostra guia per a l'acció.

Però ho expliquem poc. Potser hem estat preocupats i ocu-
pats posant l'accent en el nostre sentit empresarial, en la 
voluntat de canviar el món a través de l'activitat econòmica, 
de generar riquesa adaptant-nos a la competitivitat del mer-
cat. Encara que no hem oblidat mai l'interès per la comunitat, 
ni la solidaritat, ni la igualtat, ni l’equitat, ni la inclusió, ni la 
lluita permanent contra la pobresa i les injustícies socials. 
Totes eixes idees, que estan en el germen del que hui es diu 
RSE (responsabilitat social empresarial), conformen precisa-
ment “l'ànima cooperativa”.

És un autèntic luxe que este llibre haja sigut prologat per 
Adela Cortina, indiscutible autoritat mundial en matèria 
d'ètica empresarial, a la qual des d'ací agraïsc la seua col·la-

Emili Villaescusa Blanca
President de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana 

boració, perquè aporta valor i talent a una obra que 
editem justament per a explicar el compromís de les coo-
peratives valencianes amb el nostre entorn social, cul-
tural i mediambiental. Una obra que podria tindre 2.500 
capítols, un per cada cooperativa de la Comunitat Valen-
ciana, però no podem abastar-les totes. Així que hem 
optat per portar “com a mostra, un botó”, o millor: deu 
botons. Deu projectes d'acció social cooperativa que irra-
dien solidaritat i que, al final, ens deixen amb la sensació 
d'haver comprès el que són en realitat les cooperatives: 
empreses de PERSONES que treballen per les persones i 
per a les PERSONES. Ni més, ni menys.
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El primer projecte intercooperatiu de solidaritat a la 
Comunitat Valenciana es va posar en marxa en l’any  2016. 
Es tracta d'una acció col·lectiva en la qual han participat 
vint-i-dues entitats i que ha portat el compromís social 
de les cooperatives valencianes a 10.000 quilòmetres de 
distància, fi ns al sud-est de l'Índia. Allí, la Confederació 

de Cooperatives de la Comunitat Valenciana ha impulsat, 
en col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer, la cons-
trucció de vint-i-quatre vivendes destinades a les famílies 
més desfavorides de Mydugolam Village, coneguda ja com 
“l’aldea cooperativa d’Anantapur”.

Una aldea 
cooperativa 
en Anantapur 

Per a estes famílies, disposar d'una vivenda digna, amb 
unes condicions d'higiene i seguretat adequades, és -a 
més d'una necessitat- un requisit imprescindible per a 
aconseguir la integració social. 

L'Índia és un país molt complex, amb més d'1.295 milions 
d'habitants. Quasi la quarta part 
d'ells viu per baix del llindar de 
la pobresa. La Fundació Vicente 
Ferrer, una ONGD compromesa 
amb el procés de transformació 
d'una de les zones més pobres 
i necessitades del país (les 
comunitats rurals dels estats 
d’Andhra Pradesh i Telengana), 
treballa aportant solucions sos-
tenibles que contribuïsquen al 
desenvolupament dels col·lec-
tius més vulnerables i en risc 
d'exclusió, inclosos els dalit, els 
grups tribals i les castes desfa-
vorides. El seu fundador, Vicente 
Ferrer, va ser un valencià que fa 

cinquanta anys va arribar amb un paraïgua negre a este 
país dels colors, i que encara hui seguix inspirant un mis-
satge esperançador: eradicar la pobresa extrema és pos-
sible.

 Entitats cooperatives implicades:  22 (totes elles de la Comunitat Valenciana) 
 Activitats:  Pertanyents a diferents sectors econòmics
 Ubicació del projecte:  Anantapur (Índia)
 Persones benefi ciades:  101 (24 famílies)
 Web:  http://concoval.es/aldea-cooperativa-anantapur/
 Cost total del projecte:  51.767 euros
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AldeA coopeRATIVA en AnAnTApuR | Solidaritat & compromíS. deU accionS amB Ànima cooperativa

Per a comprendre en la seua justa dimensió els pro-
blemes que perseguixen diàriament a esta regió 
del sud de l'Índia on treballa la Fundació Vicente 
Ferrer, convé saber que parlem d'una extensió de 

275.000 quilòmetres quadrats, amb una població superior 
als 84 milions d'habitants.

Els estats d’Andhra Pradesh i Telangana (que fins fa tres 
anys i mig constituïen un sol estat) integren al mateix temps 
un total de vint-i-tres districtes, entre els quals es troba el 
d’Anantapur. En esta zona existix una carència extrema i 
continuada amb unes dificultats econòmiques que estan 

profundament arrelades a la pròpia 
estructura social.

A l'Índia, la societat s'organitza 
entorn d'un rígid sistema de castes 
i subcastes. Encara que la Cons-
titució ha abolit la discriminació 
per raó de les castes, en la pràctica 
estan tan arrelades que continuen 
deterrninant la vida de les perso-
nes, el seu estatus social, amb qui 
poden casar-se, el tipus de treballs 
als quals poden optar... 

Una enorme massa de persones excloses d’eixe sistema 
(més de 160 milions) rep el nom de dálits (oprimits). Cons-
tituïxen una comunitat marginada, el treball de la qual és 
escassament remunerat i irregular, la qual cosa impedix el 
seu accés a unes condicions dignes de vida.

”La vivenda afavorix la 
integració social de les 

famílies més desfavorides 
en esta zona de l’Índia

Vivendes dignes per a
famílies sense recursos

Treball global
La Fundació Vicente Ferrer executa un ampli programa de 
desenvolupament integral per a aconseguir una millora real 
de les condicions de vida de les comunitats més discrimin-
ades. Per a açò, treballa simultàniament en diferents àrees 
(educació, sanitat, vivenda, dona, persones amb discapa-
citat, ecologia i intervenció en situacions d'emergència), 
aconseguint millorar la situació d’estes persones i consoli-
dar comunitats fortes i autònomes.

Nagappa / FVF



L'àmbit de la vivenda va ser un dels primers sectors desen-
volupats per la Fundació, ja que estes persones, a causa de 
la seua marginalitat, es veuen obligades a viure en barra-
ques precàries agrupades en colònies separades de les cas-
tes superiors i allunyades dels serveis públics dels quals en 
occasions disposa el govern local (pous, latrines, escoles, 
dispensaris...). Les colònies construïdes constituïxen així 
un suport eficaç davant les pluges torrencials, les picades 
d'animals perillosos i la calor intensa (que pot arribar als 
45ºC), a més de proporcionar un sentiment de dignitat a 

esta comunitat. Però, per damunt de tot, afavorixen la inte-
gració social d’estes famílies. 

actuació pionera
En este context, un total de vint-i-dues cooperatives valen-
cianes ha impulsat un projecte col·lectiu de solidaritat en 
col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer, per al des-
envolupament de l’aldea Mydugolam Village en el districte 
d’Anantapur (estat d’Andhra Pradesh), a la regió de Madaka-
sira. 

Nardi Alba, directora de la Confederació de Cooperatives de 
la Comunitat Valenciana, recorda els inicis: “El projecte va 
començar a gestar-se després d'un viatge a Anantapur orga-
nitzat per la FVF al gener de 2016, en el qual participàrem un 
grup de cooperativistes”.

La Confederació volia col·laborar amb la Fundació, però a la 
manera cooperativa: col·lectivament. “Per a nosaltres una 
de les coses més gratificants ha sigut la participació de coo-
peratives de diferents classes, sectors econòmics i tamanys, 
que s'han unit per a transcendir les fronteres d’allò local i 
demostrar que, juntes, poden arribar més lluny. En molts 
aspectes, este ha sigut un projecte pioner”.

El projecte Una aldea cooperativa en Anantapur, per al qual 
les cooperatives han recaptat 51.767 euros, ha fet possible 
la construcció de vint-i-quatre vivendes per a les famílies 
més desfavorides d’esta població, amb la qual el coopera-
tivisme valencià pretén establir un vincle permanent. “La 
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Dones propietàries
El projecte de l’aldea cooperativa 
pretén fer més visible el paper de 
la dona en la societat índia, ja que 
el terreny per a la construcció de 
la vivenda ha d'estar registrat al 
seu nom. Açò evita que les dones 
puguen ser 'expulsades' de la seua 
pròpia casa.

En el quart pitjor país del món per 
a nàixer dona (tradicionalment, la 
dona de l' Índia ha viscut en una si-
tuació de marginació, malgrat ser 
el pilar fonamental de l’economia 
familiar i la principal transmisora 
dels valors i costums), les benefi-
ciàries són un total de vint-i-qua-
tre dones d'entre 18 i 45 anys, dès-
set d'elles analfabetes. Les famílies 
presenten una mitjana d'1,4 fills i 
4,2 membres per unitat familiar. En 
ser les propietàries de les vivendes, 
l'estatus d’estes dones canvia, tant 
dins de la família com en el seu en-
torn.

Per a què una família siga escolli-
da ha de complir uns requisits, com 
ser residents del poble, no dispo-
sar d'una vivenda 'permanent' al 
seu nom, disposar de terreny per 
a construir la vivenda, formar part 
de les associacions de la comunitat 
promogudes per la fundació i esco-
laritzar als xiquets i xiquetes.



portar als seus fills a l'escola, acudixen als serveis sanita-
ris sense por, als tallers d'aprenentatge de la Fundació per 
a millorar les seues aptituds professionals... i així, a poc a 
poc, millora la seua qualitat de vida.

El programa per a la construcció de les vivendes es basa en 
la participació dels propis beneficiaris, que treballen amb 
el suport tècnic i financer dels especialistes de la Funda-
ció. A més, és la pròpia comunitat la que selecciona qui-
nes són les famílies beneficiàries del projecte. Com explica 
Nardi Alba, “la cooperació ha de ser un procés de desenvo-

paraula que més vaig escoltar allí –recorda- Nardi- va ser 
danyavadalú, que significa 'gràcies' en telegú, la llengua ver-
nacla d’estes gents meravelloses que tant ens han ensenyat 
i commogut. Som nosaltres els qui hem d'estar agraïts per la 
lliçó d'humanitat que ens han donat, i espere que la nostra 
solidaritat continúe acompanyant-los durant molt temps".

Sergio Moratón, responsable de la Fundació Vicente Ferrer a 
la Comunitat Valenciana i Múrcia, explica que la iniciativa va 
sorgir de la bona sintonia entre la Confederació de Coope-
ratives de la Comunitat Valenciana i la fundació: “Ambdues 
tenim molts punts en comú, tot el que fem gira al voltant de 
les persones. És, per tant, una col·laboració natural".

Vivendes dignes
Sergio explica que les vivendes s’adeqüen als costums i 
materials disponibles de la zona. Són cases senzilles, amb 
dues estades. Una fa les vegades de cuina, amb espai per 
a emmagatzemar els queviures i els utensilis, i l'altra servix 
de saló-menjador. Totes les cases compten amb un porxo 
elevat i protegit per una coberta, a més de cambra de bany i 
espai per a dutxa en la part exterior de la vivenda.

La dotació de banys repercutix molt positivament en la 
seguretat de les xiques adolescents i les dones, que eviten 
així haver d'allunyar-se de les colònies per a fer les seues 
necessitats, exposant-se a inseguretat i perills. A llarg ter-
mini, les vivendes aconseguixen també disminuir les malal-
ties de la població relacionades amb l'amuntegament i la 
insalubritat.

En augmentar l'autoestima dels seus beneficiaris, creix 
el seu sentiment de pertinença a una comunitat i, com a 
coseqüència, la seua implicació en les tasques qüotidianes. 
Açò significa que les famílies adquirixen el compromís de 

”Totes les vivendes construïdes  
estan a nom de la dona
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En primera persona
El 8 de novembre de 2016 va ser, tant per a mi com per 
a la Fundació Vicente Ferrer, un gran dia que guar-
daré en el meu record amb molt afecte. Eixe dia ens 
unírem a vint-i-dues entitats cooperatives de la Co-
munitat Valenciana amb l'objectiu de facilitar l'accés a 
una vivenda digna a vint-i-quatre famílies, cent una 
persones sense els més mínims recursos, en l’aldea 
de Mydugolam.

Per a la nostra organització era la primera vegada que 
s'establia una aliança d’esta importància amb el coo-
perativisme a Espanya i va ser molt gratificant per a 
mi comprovar, durant el diàleg que vaig entaular amb 
els seus representants, que efectivament en este tipus 
d'empreses l'ésser humà és el centre de tot.

Gràcies al suport de totes estes cooperatives i dels qui 
les integren, la vida en esta aldea d’Anantapur ha can-
viat per sempre. No només heu ajudat a fer realitat els 
somnis d’estes famílies, sinó que heu obert de bat a 
bat la porta a nous somnis, com l'educació dels seus 
fills i filles, l’empoderament de la dona, l'atenció es-
pecialitzada a les persones amb discapacitat, l'accés a 
la sanitat, a la propietat de la terra i al treball digne i, 
en definitiva, a desenvolupar-se com a éssers humans 
lliures i plens. Per tot açò, una vegada més, gràcies.

Anna Ferrer 
Presidenta de la Fundació Vicente Ferrer

lupament a llarg termini: açò no és caritat, és pedagogia. La 
gestió ha de ser eficient per a multiplicar els recursos de 
la solidaritat; i les persones i comunitats beneficiàries han 
d'estar implicades en eixe procés, perquè han de ser elles 
mateixes les que protagonitzen el canvi”.

Preparades per a entrar
El 8 de novembre de 2016 es van signar a València els con-
venis de col·laboració de les diferents cooperatives impli-
cades en esta iniciativa amb la presidenta de la Fundació, 
Anna Ferrer, qui durant quaranta-vuit anys ha estat al costat 
del seu marit Vicente (mort en 2009) al capdavant de l'ex-
traordinari projecte que ha canviat ja la vida de més de tres 
milions de persones en Anantapur.

Al tancament d’esta edició, les obres de construcció de les 
vivendes estaven pràcticament finalitzades, i estava previst 
inaugurar oficialment l’aldea el 7 de desembre de 2017.

ALDEA COOPERATIVA EN ANANTAPUR | SoLIDArITAT & CoMProMíS. DEU ACCIonS AMB ÀnIMA CooPErATIVA

Albert Uriach / FVF
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Caixa Popular porta molts anys col·laborant en la pro-
moció de l'esport valencià pels valors que este repre-
senta de treball, superació i solidaritat, que entronquen 
a la perfecció amb els propis valors de la cooperativa. La 
Volta a Peu és solament una de les múltiples iniciatives 
que recolza, si de cas la més visible, doncs s'ha convertit 

amb el pas dels anys en la prova icònica més popular de 
València. Una carrera de referència en la qual participen 
persones de tota índole i condició, sense major ambició 
que la de fer exercici i compartir una jornada esportiva 
amb familiars i amics.

Esport 
i salut

L'última edició de la Volta a Peu (2017) va batre el rècord 
de participació de la ultima dècada. Va ser, a més, la pri-
mera vegada que la participació femenina quasi iguala 
a la masculina, amb un 49,24% i 50,76% de presència de 
dones i homes, respectivament. Caixa Popular és el patro-
cinador principal de la carrera, que discorre durant vuit 

quilòmetres pels carrers més cèn-
trics de la ciutat.

A més del running, Caixa Popu-
lar està present també en molts 
altres esports. És conegut el seu 
suport a la pilota valenciana des 
de l'inici, com també al ciclisme 
per a afi cionats. Participa acti-
vament en la iniciativa ‘Joc net’ 
promoguda per l’Ajuntament de 
València, que tracta d'inculcar els 
valors de l'esport sa entre els més 
joves. Altres disciplines esportives 
que reben l'ajuda directa d’esta 

cooperativa són l'handbol, el triatló o el colpbol. Es tracta, 
en defi nitiva, d'una aposta que va més enllà d'una mera 
acció promocional o publicitària, que refl ectix un compro-
mís i una inquietud per donar suport a l'esport i els valors 
que transmet.

 Cooperativa:  Caixa Popular, Coop.V.
 Activitat:   Serveis fi nancers
 Seu:   Avda. Juan de la Cierva, 9 - 46980 Paterna (València)
 Nº de ofi cines:   71 en província de València, Ibi i Alcoi
 Base social:   304 persones sòcies de treball i 140 cooperatives sòcies
 Llocs de treball:   352
 Web:   www.caixapopular.es

Imatges cedides per Caixa Popular
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L’idili entre Caixa Popular i l'esport valencià ve des 
de lluny. La seua aposta per fomentar els valors 
intrínsecs associats a l'esport ja es deixava entre-
veure en col·laborar amb diferents proves soli-

dàries entorn al que hui s’anomena running. Abans fins i tot 
del fervor que ha despertat este esport en els últims anys 
i especialment a València, on és difícil no trobar cada dia 
milers de persones corrent per alguna 
zona de la ciutat.

Caixa Popular ja participava a l'Horta 
Sud en un circuit de running solidari, 
els beneficis del qual anaven destinats 
a Creu Roja i Banc d'Aliments. La coo-
perativa patrocinava la carrera popular 
de la Creu Roja o el Circuit de La Safor i 
Camp de Túria, carreres amb un evident 
component social. La “Carrera Solidària 
de la Creu Roja”, en concret, està impul-
sada des de fa quatre anys per esta 
cooperativa.

Paco Alòs, director de RSE i Relacions Institucionals de 
Caixa Popular, explica que l'objectiu de la cooperativa 
amb estes accions va ser sempre “potenciar l’esport base 
entre la societat valenciana, pels seus valors de superació, 
esforç i solidaritat que sempre l’acompanyen. Vam veure 
que estos valors enllaçaven perfectament amb els de la 
cooperativa”.

Promoció de l’esport 
i els seus valors     

Volta a peu, una altra dimensió
Malgrat el suport incondicional que Caixa Popular venia 
prestant a diverses carreres, Paco reconeix que faltava una 
fita emblemàtica que focalitzara tota esta activitat i li donara 
visibilitat. “L'oportunitat ens va arribar fa quatre anys, quan 
va sorgir la possibilitat de col·laborar amb la Volta a Peu, 
una prova icònica i molt popular. Una carrera oberta a tots, 

participativa i familiar, que havia perdut manxa per l'eclosió 
de carreres i competicions de running de tot tipus, que va 
acabar per eclipsar-la. Vam veure que era una bona oportu-
nitat d'enllaçar els nostres valors cooperatius amb l'esport 
base, en una carrera familiar, dirigida a totes les persones 
sense cap distinció. La carrera corria tot i el risc de desa-
parèixer i decidírem llançar-nos i focalitzar en un esdeveni-
ment totes les accions que ja veníem emprenent”.

”Els valors de superació, esforç i 
solidaritat casen perfectament amb  
els principis cooperatius
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Es tractava a més de juntar una entitat de 
referència a nivell valencià, com és Caixa 
Popular, amb una prova popular de referència 
a València, com la Volta a Peu. Amb el patro-
cini d’esta carrera popular de gran arrelament, 
que presenta una sèrie de característiques que 
la fan única, l'aposta de Caixa Popular es va 
fer més visible. Quan la cooperativa va decidir 
col·laborar amb la Sociedad Deportiva Correca-
minos, organitzadora de la prova, solament va 
posar una condició: que fóra una carrera popu-
lar. “Eixa era i és la nostra filosofia, la d'una 
carrera oberta, d'integració social, on l’objectiu 
primordial no és fer un temps rècord, sinó par-
ticipar pel plaer de fer-ho. La corre gent gran, 
xiquets, discapacitats, gent amb patins, trici-
cles i fins i tot amb mascotes, famílies... Havia 
de ser alguna cosa més que ajudara a difon-

Somriures saludables
L'edició 2017 de la Volta a Peu va recaptar 
11.387 euros, que s'han destinat a donar 
suport a la tasca de PayaSOSpital, asso-
ciació sense ànim de lucre que visita xi-
quets i xiquetes ingressats en hospitals 
per a traure'ls un somriure que alleuge-
risca el tractament mèdic i el seu procés 
de recuperació. Compta amb un equip 
d'artistes professionals que treballen des 
de 1999 com a ‘doctors’ i ‘doctores’ en vuit 
hospitals de València, Castelló i Alacant. 
Actuen, canten, ballen, fan malabars... 
sempre en coordinació amb el personal 
sanitari dels serveis de pediatria.

“Amb l'aportació rebuda -explica Sergio 
Claramunt, director artístic i cofunda-
dor d’esta entitat- estem finançant una 
jornada de visites de cinc hores a la set-
mana durant mig any a un hospital. En 
cadascuna d’estes jornades actuem amb 
una parella de pallassos, per a aproxi-
madament quaranta xiquets. Així, en 
total haurem tingut contacte amb més 
de mil xiquets hospitalitzats gràcies a 
esta ajuda”.

Una representació de pallassos d’es-
ta associació va estar també present en 
la Volta a Peu celebrada el passat 21 de 
maig, animant a corredors i corredores, 
fent més divertida la jornada.

dre els valors de l'esport en la societat, crear 
base...” - matisa Paco.

Finalitat solidària
Dels tres euros que costa la inscripció, un 
va destinat cada any a una entitat solidària 
diferent. En l'última edició (2017) va ser Paya-
SOSpital: “La triàrem perquè esta entitat des-
envolupa una tasca social molt important en 
els hospitals. Està reconeguda socialment i 
treballa molt. Compta amb una merescuda 
credibilitat i pensàrem que açò els ajudaria a 
visibilitzar-se més i aconseguir més suports”.

Altres anys, la cooperativa ha destinat part dels 
ingressos a FESA (Federació d'Esports Adap-
tats de la Comunitat Valenciana), que integra 
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la part esportiva amb la inclusió de discapacitats, o a la 
Fundació Maides (Mare de Déu dels lnnocents i Desam-
parats) d'ajuda a discapacitats mentals.

el segell de caixa Popular
La Volta a Peu està organitzada per la SD Correcaminos, 
al capdavant de la qual està Francisco Borau, persona 
clau en l'auge del running a València. “Des del principi 
-apunta Paco Alós- vam tindre molt bona sintonia amb 
ells. Nosaltres aportàrem idees 
de millora per a la prova, els 
assessoràrem amb el tema 
de la comunicació, sugge-
rírem crear una marca pròpia 
per a la prova, vam fer també 
la pàgina web, vam posar en 
marxa una aplicació gratuïta 
per a mòbils i impulsàrem les 
xarxes socials com a eina per a 
arribar a molta més gent. Amb 
vistes a modernitzar la carrera, 
instauràrem la possibilitat de 
què la gent  es poguera inscriure per Internet i facilitàrem 
la possibilitat d’inscriure’s en totes les sucursals de Caixa 
Popular en la província de València".

Per a fer més atractiu l'esdeveniment, s'incorporen ele-
ments d'animació en la meta i durant la carrera: “Hi ha 
globus pertot arreu, grups de batucades, regalem una 
samarreta a cada participant... És una de les poques pro-
ves que augmenta en nombre de participants, perquè cal 
dir que hui dia hi ha moltes. Esta prova enllaça perfecta-
ment amb el concepte de solidaritat, d'ajudar-nos entre 
nosaltres. Açò no solament correspon a l'Administració, 
sinó que la societat civil també té molt a dir".

”L’objectiu en la Volta a Peu no és batre un rècord, 
sinó compartir una jornada esportiva amb 
familiars i amics

L’arribada a l’Albereda és la major recompensa

Joves, xiquets, majors, mascotes i gent disfressada es donen cita en la Volta a Peu
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Pilota Valenciana
Més enllà del running, Caixa Popular col·labora també de 
forma activa en altres esports. Ciclisme o pilota valenciana 
són una bona mostra de la seua implicació. En el cas de 
la pilota valenciana porta quaranta anys col·laborant. “Som 
una entitat valenciana, els nostres orígens són valencians. 
Este esport ens permet estar prop de l'entorn i implicar-nos. 
La pilota és un element representatiu de la idiosincràsia 
valenciana, un esport molt representatiu de tots els valen-
cians”, assegura Paco.

La cooperativa col·labora en les lligues de promoció (no 
professional), oferint beques d'estudi perquè joves que 
destaquen no abandonen els seus estudis. Juntament amb 
la Federació de Pilota Valenciana, promou este esport en 
les escoles. A més, impulsa la incorporació de la dona a la 
pilota, patrocinant la lliga femenina no professional (sub 18 
i sub 23) en la modalitat de raspall.

Com a mostra del compromís de Caixa Popular per donar 
suport a altres esports, patrocina també des de fa quatre 
anys la Volta Cicista a València, així com la Volta Ciclista de 
dones, esta última des de fa dos anys.

Joc net
En línia amb els objectius i valors de la cooperativa, pen-
saren anar més enllà. “Volem impulsar un altre valor entre 
la joventut, que l’esport siga sa. Per això, juntament amb la 
Fundació Esportiva Municipal fa quatre anys treballàrem en 
un projecte anomenat “Joc net” que afecta a diferents com-
peticions que organitzen les escoles municipals de València, 
de tots els esports. La idea és que tots posem el nostre gra 
d'arena per a crear una societat millor, i per a això res millor 
que començar des de la base”.

Així, en cada trobada, el comportament de l'equip amfi-
trió i de la seua afició és valorat per contrincants i àrbi-
tres. “Els valors de l'esport que volem transmetre no són els 
d’agressivitat, sinó els del respecte. Molts tenim fills i hem 
vist comportaments de pares o mares poc recomanables. A 
finals d’any es lliuren uns premis, amb els quals nosaltres 
col·laborem”, matisen des de Caixa Popular.

”El joc net i el respecte són 
imprescindibles quan es vol 
fomentar l’esport sa

Caixa Popular patrocina la lliga femenina no professional (sub 18 i sub 23) en la modalitat de raspall
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Premi al mèrit esportiu
L'Ajuntament de València va concedir 
recentment a Caixa Popular el 'Premi 
al mèrit esportiu a l'entitat no espor-
tiva de la Comuitat Valenciana’, pel 
seu suport a l'esport valencià, el joc 
net, la promoció de la pilota valencia-
na i la Volta a Peu, entre altres activi-
tats que es realitzen a la ciutat.

L'alcalde Joan Ribó va ser l'encarregat 
de lliurar la medalla. Amb ocasió de 
l'edició d’este volum ens envia  unes 
paraules: “Vull agrair el compromís i 
l'acció social que caracteritza i distin-
gix la trajectòria de Caixa Popular en 
l'àmbit esportiu, en el qual ha exercit 
una continuada i meritòria tasca de 
mecenatge i suport a través d'inicia-
tives per al foment dels millors va-
lors que sempre han d'acompanyar la 
pràctica de l'esport. Moltes gràcies”.
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El Programa Profi t de repartiment d’aliments és una ini-
ciativa iniciada des de la cooperativa Consum per a la 
distribució de l'excedent d'aliments entre la població més 
necessitada.

La tasca de les persones que treballen en Consum i la de 
les més de mil que col·laboren com a voluntàries en les 

dues-centes entitats solidàries que participen en el pro-
grama és essencial. Sense elles, les vertaderes protagonis-
tes d’esta acció, no seria possible que prop de cinquanta 
mil persones necessitades puguen rebre cada any aliments 
peribles en perfectes condicions per al seu consum. Una 

Gestió 
responsable 
d’aliments

tasca que sorgix del ferm compromís de Consum amb la 
societat, i que fa extensible a tota la seua organització.

Cada any, el programa suma noves entitats receptores i nous 
centres col·laboradors, que posen de manifest la necessitat 
de solidaritat social de les empreses i institucions, en una 
època on les desigualtats s'estenen per cada racó de la nos-

tra geografi a.

Només l’any 2016, Profi t va suposar la 
redistribució gratuïta de més de 5.200 
tones d'aliments que, valorats econò-
micament, superen els dotze milions 
d'euros. D’esta forma, es va poder donar 
cobertura a més de 45.000 persones. Des 
que el 2011 es va estandarditzar l’opera-
tòria i es va generalitzar a tota la coope-
rativa, s'han donat més de 15.000 tones 
d'aliments, la qual cosa equival a 37,5 
milions d'euros. Anualment, la coope-
rativa realitza un estudi de valoració del 
programa amb vista a millorar-lo.

A banda d’esta innegable funció social, 
fonamental per al substent a milers 

de families en risc d’exclusió, la cooperativa aconseguix 
alhora mitigar la seua petjada de carboni de forma nota-
ble. La redistribució d'aliments implica també una reduc-
ció considerable de les emissions de diòxid de carboni a 
l'atmosfera.

 Cooperativa:  Consum, S.Coop.V. 
 Activitat:  Distribució comercial
 Seu:  Avda. Alginet, 1 – 46460 Silla (Velència)
 Nº de centres:  700 supermercats (entre Consum i franquícies Charter) i 6 plataformes
 Base social:  Més de 12.000 socis de treball i més de 3.000.000 de socis consumidors
 Llocs de treball:  14.000
 Web:  www.consum.es

Paulino acudix cada dia al su-
permercat de Llano de Zaidía 
a arreplegar aliments per al 
Casal de la Pau
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La cooperativa Consum porta molt de temps treba-
llant per a reduir el desaprofitament d'aliments. En 
un primer moment, la iniciativa es desenvolupava 
a voluntat dels treballadors de molts centres. És 

a partir de 2011 quan la cooperativa decidix sistematitzar 
esta iniciativa i dotar-la d'un protocol específic d’actua-
ció per a tots els seus centres i entitats col·laboradores. 
Carmen Picot, executiva de Relacions lnstitucionals i RSE 
(Responsabilitat Social Empresarial), recalca que tots els 
departaments de la cooperativa participen en el Programa 
Profit (Gestió responsable d'aliments): “tots els supermer-
cats propis, sis plataformes i tres Escoles de Fresc... Hui 
Profit està implantat al 100% de la nostra xarxa comercial, 
tota l'organització està involucrada”.

En el seu despatx de la seu de Consum a Silla, Carmen 
desgrana els secrets d’este programa amb el coneixement 
i la convicció de qui ho ha vist créixer des del principi. Per 
a la responsable de coordinació dels projectes socials de 
la cooperativa, “no es tracta solament de la funció social 
que implica el repartiment d'aliments entre les persones 
més necessitades sinó també d'una qüestió mediambien-
tal que considerem important. Parlem d'aprofitar el que 
d'una altra forrna acabaria desperdiciant-se. Estos dos 
components, el solidari i el mediambiental es fonen en 
el programa. La seua posada en marxa ha implicat una 
reducció de la petjada de carboni de Consum equivalent 
a l'emissió de 9.404 tones de gasos d'efecte hivernacle”.

Aliments peribles, 
necessitats permanents

Caritas Interparroquial de Picassent 
recull aliments en els tres centres que 
té Consum en esta localitat
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seguretat i higiene
Una de les questions més importants quan es tracta de 
repartir aliments és sense dubte la seguretat alimentària. 
Conscient d'açò, Consum aplica als aliments que es van a 
repartir de forma solidària els mateixos requisits i exigèn-
cies que imposa als que podem adquirir en qualsevol de les 
seues tendes. “Es tracta bàsicament -explica Carmen- d'as-
segurar la conservació de la cadena de fred, veure com es 
lliuren eixos aliments, com repartir-los... Tot el que donem 
és envasat, amb data de caducitat. És important ressaltar 
que són aliments aptes per al consum, que no han caducat, 
van envasats amb indicació de la seua data de caducitat i 
han seguit tot el protocol de qualitat 
necessari per a garantir el seu con-
sum en les condicions necessàries”.

Amb estes premisses, aquells ali-
ments la data de caducitat dels quals 
està pròxima se separen en cada cen-
tre per a ser donats, amb la recoma-
nació clara per part de Consum que 
siguen consumits de manera ràpida.

Resposta a la crisi
En arribar la crisi l’any 2008, Consum 
va assumir la necessitat de donar una 
resposta major al problema de l'es-
cassetat d'aliments que afectava a 
una part creixent de la població. Va començar llavors a dis-
senyar un protocol per a fer possible este programa amb les 
màximes garanties. Va signar acords de col·laboració amb 
moltes entitats socials... tot açò va portar un temps, fins que 
per fi l’any 2011 van arrancar el programa de forma siste-
matitzada, planificada i coordinada. Per a seleccionar les 

”La redistribució d’aliments comporta també 
una considerable reducció de les emisions 
de C02 a l’atmosfera

entitats socials que havien de formar part del programa 
es tingueren en compte una sèrie de paràmetres, entre els 
quals estava el de proximitat al centre o tenda de Consum. 
“Les entitats han de reunir una sèrie de requisits, els dema-
nem un informe on figuren els estatuts socials, a què es 
dediquen, qui es fa responsable de la recollida d'aliments...”.
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Casal de la Pau 
El casal de la Pau és un centre d'acolliment 
que presta serveis socials a persones recluses i 
ex-recluses. Porta operant des de 1972 i des de 
1999 està situat en un preciós palau del carrer 
Llopis de València que posseïx en propietat. 
Compta amb dotze places d'habitació i onze 
d'alberg, a més de servir de Centre de Dia per a 
altres 35 persones.

Marina, responsable d’Administració i coor-
dinadora del Programa Profit, ens esnsenya les 
instal·lacions de la casa al mateix temps que 
saluda a tots els usuaris que ens trobem. De 
les 80 persones que presten el seu servei allí 
com a voluntàries, cinc s'encarreguen de reco-
llir diàriament els aliments que preparen cinc 
supermercats Consum de València capital. 
Acompanyem a Paulino, un d'ells, a la recollida 
d'aliments en el supermercat de Llano de Zai-
día. Paulino és sord i molt actiu. Allí tots el co-
neixen i el tracten amb molt afecte. En arribar, 
els treballadors de Consum ja ho tenen tot pre-
parat. Entra amb el seu carro, saluda, carrega 
els aliments i els porta directament al Casal de 
la Pau, on esperen per a ser cuinats.

Marina assegura estar eternament agraïda al 
Programa Profit: "*Consum va salvar el nostre 
menjador. En el pitjor moment, quan desapa-
reixen les Caixes d'Estalvi -i amb elles les sub-
vencions privades-, quan les Administracions 
van fer retallades, moltes associacions van tan-
car i es van produir retards en els pagaments 
als treballadors (el Casal de la Pau va fer front 
a dos ERE), va ser l'ajuda de Consum la que ens 
va permetre seguir oberts. La despesa en com-
pra d'aliments va caure d'un any per a un altre 

entre un 30 i un 35%, mantenint, tanmateix el 
nombre d'usuaris. No hi havia diners per a fer 
front i va ser gràcies a l'aportació d'aliments 
com vam aconseguir continuar endavant. 
Consum sempre ens ha donat una resposta 
quan ho hem necessitat”.

El Casal de la Pau dóna de menjar cada dia a 
unes trenta persones i té una plantilla de dotze 
treballadors. Associat al Programa Profit més 
de set anys, acull a persones desnonades, en 
general molt vulnerables, sense família ni in-
gressos, moltes d'elles amb problemes de dro-
gues. L’any 2016 va atendre a 544 persones en 
algun dels seus programes.

evolució del ‘Programa Profit’
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Dia a dia
Cada dia la cooperativa fa un seguiment de la vida útil 
dels productes que ven o servix en els seus centres grà-
cies a una aplicació informàtica. Es fa una tria; 
si alguna cosa no és correcta es retira i, si no 
està caducada, se separa de la zona de venda 
i s’aparta per a la seua donació. El sistema 
és senzill: cada dia l'entitat en qüestió passa 
a recollir els aliments de la tenda a una hora 
concreta i sempre per les persones acordades. 
“En les Escoles de Fresc, els treballadors de 
Consum aprenen a manipular en condicions 
higièniques aliments que són aptes per al seu 
consum, encara que sense estètica. També en 
les Plataformes passa en ocasions que un palet queda en 
part desbaratat i incomplet, i no es pot servir, però sí es 
pot aprofitar la resta. Eixos excedents també els destinem 

a donació. Es tracta d'aliments que per motius comercials 
són retirats del circuit de venda però són perfectament 

aptes per al seu consum. La majoria de productes que 
donem són frescos, càrnics, làctics i fruites i verdures, a 
més de forn i brioixeria”, matisa Carmen.

”Per a conéixer l'abast real del programa, visitem 
dues de les moltes entitats solidàries que participen 
ajudant cada dia a les persones sense recursos
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més de 200 entitats socials
Les donacions es produïxen a diari als super-
mercats propis de les comunitats autònomes 
on Consum té implantació (Comunitat Valen-
ciana, Catalunya, Múrcia, Andalusia, Aragó i 
Castella-La Manxa). En les centrals logístiques 
de València, Barcelona i Múrcia, i les Escoles 
de Frescos d’estes mateixes ciutats es fa de 
forma setmanal o puntual, quan es precisa. 
En qualsevol cas, es 
fa sempre en col·la-
boració amb més de 
200 entitats socials 
del seu entorn més 
pròxim que, a través 
dels seus més de mil 
voluntaris i els treba-
lladors dels centres 
de Consum fan possi-
ble esta iniciativa. Es 
reduïx així el temps 
de lliurament i es 
facilita la distribució 
dels aliments entre 
les persones que 
més ho necessiten. 
Els seus destinataris 
finals són famílies 
i col·lectius en risc 
d’exclusió. Parrò-
quies, centres d'aten-
ció a la infància, menjadors socials, centres 
d'integració social i laboral de col·lectius en 
risc, Càrites, Creu Roja, Casa de la Caritat, Pro-
jecte Home i Bancs d'Aliments, entre molts 
altres, formen part d'este programa.

”Els aliments que es 
donen seguixen les 
mateixes exigències 
de qualitat i 
seguretat que els que 
es posen a la venda a 
les botigues



Economat de Picassent
Obert des de 2009 l'Economat de Càrites 
Interparroquial de Picassent oferix en la 
seua tenda aliments a preus econòmics 
per a persones derivades de Càrites de-
gudament identificades. Estes persones 
paguen de mitjana un 30% del cost real 
dels productes, encara que algunes els 
reben gratuïtament en estar subven-
cionades per Càrites a causa de la seua 
delicada situació econòmica. A més, els 
qui exercixen el voluntariat en l'Econo-
mat recullen diàriament aliments dels 
tres supermercats que Consum té en 
esta localitat de L'Horta Sud.

En l'Economat treballen deu persones, 
totes voluntàries. Obri una vegada a la 
setmana. La resta de dies els aliments 
recollits es repartixen directament per 
altres voluntaris. Carles, responsable de 
l'Economat i regidor de Benestar Social 
de Picassent, ens explica que prop de 
dues-centes famílies utilitzen el servei 
de l'Economat. “Tots els que vénen per 
ací es porten a més productes gratuïts 
de Consum que recollim eixe mateix 
dia”. Porten sis anys col·laborant en el 
Programa Profit. “Cada dimecres obrim 
les portes de l'Economat i en tancar-les 
ja no queda res”.

Carles, que prové del món de la coope-
ració, valora positivament esta iniciati-
va: “Hauria de contagiar-se a les altres 
empreses de supermercats o platafor-
mes de comercialització. Segons dades 
del Ministeri d'Agricultura, cada any 
es tiren a Espanya 7,7 milions de tones 
d'aliments, que podrien reutilitzar-se i 
donar-los una altra eixida”.
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El tres de març de 2008 va obrir les seues portes en I'Ai-
cúdia el Centre de Dia, gràcies a la iniciativa empresa per 
les seues dues cooperatives més il·lustres: la Cooperativa 

Agrícola Nuestra Señora del Oreto (CANSO) i Caixa Rural 
de l’Alcúdia. L’espenta i determinació d'ambdues entitats, 
arrelades com a poques en esta localitat de la Ribera, ha 
fet possible que els seus veïns puguen disposar d'un ser-
vei social de gran utilitat, especialitzat en el tractament 
de l'Alzheimer.

Els nostres 
majors, ben 
atesos

La construcció de l’edifi ci va precisar una inversió de dos 
milions d'euros, un préstec hipotecari a quinze anys que fa 
front la Fundació Caixa Rural de L'Aicúdia. Des de la seua 

obertura fa quasi una dècada, han passat 
per les seues instal·lacions un total de 
196 persones, totes elles ateses amb total 
professionalitat i afecte pels 23 treballa-
dors amb els que compta el centre. Allí 
s'exerciten, juguen, aprenen, esmorzen, 
mengen i berenen de forma gratuïta mig 
centenar de persones d’edat avançada, 
la majoria en situació de dependència, 
amb malalties com l’Alzheimer, Parkinson 
o demència.

Construït sobre terrenys cedits per 
l’Ajuntament de L'Aicúdia, el seu ús va 
ser confi at des d'un primer moment a 
la Generalitat Valenciana. La idea de la 
Fundació Caixa Rural era posar a dispo-
sició dels veins d’este municipi i altres 

poblacions limítrofes un centre on poder atendre durant 
el dia a persones majors depenents i oferir una ajuda 
important a les seues families. Ubicat estratègicament 
junt al Centre de Salut, obri les seues portes de vuit del 
matí a vuit de la vesprada. Allí els majors estan feliços i 
atesos com a sa casa.     

 Cooperativa:  Canso (Cooperativa Agrícola 
  Ntra. Sra, del Oreto, Coop. V.)
 Activitat:  Agroalimentari
 Seu:  Avda. Coop. Verge del Oreto, 1 
  46250 L’Alcúdia (València)
 Persones sòcies:  1.600
 Llocs de treball:  500 (2.000 en campanya)
 Web:  www.cansocoopv.es

 Cooperativa:  Caixa Rural de l’Alcúdia, Coop.V.
 Activitat:  Serveis fi nancers
 Seu:  Avda. Verge del Oreto, 2 
  46250 L’Alcúdia (València)
 Persones sòcies:  2.300
 Llocs de treball:  21 (repartits en 5 ofi cines, 
  ubicades a l’Alcúdia, Benimodo i Tous)
 Web:  www.cralcudia.es
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Els orígens del cooperativisme a l’Alcúdia daten de 
1887, amb la creació del primer sindicat agrícola 
de tipus gremial. És aleshores quan es posaven en 
marxa els primers moviments cooperatius a Angla-

terra. La Cooperativa Agrícola Nuestra Sra. del Oreto (CANSO) 
es constituïx com a tal l’any 1910. Des de llavors unix la visió 
econòmica amb la funció social, sent un o dels principals 
motors socioeconòmics de la zona. 

Des del principi, la cooperativa agrícola va mantindre una 
total implicació amb la Caixa Rural de l'Alcúdia, reforçant-se 
mútuament. Tant és així, que des de fa vint-i-cinc anys com-
partixen president; Cirilo Arnandis, màxim responsable al 
mateix temps de la D.O. Kaki Ribera del Xúquer, reflex del 
protagonisme adquirit per este producte en els últims anys.

Arnandis puntualitza que la cooperativa i la Caixa Rural 
naixen juntes com una única entitat, ja que la segona sorgix 
a partir de la secció de crèdit de la cooperativa agrària. “Per 
açò, fa dos anys disenyàrem un anagram format pels logo-
tips d’ambdues, per a celebrar els primers 105 anys de vida”.

107 anys d’història
Com explica Cirilo, la cooperativa ha estat sempre lligada a 
l’Alcúdia pel que fa a obra social, al costat dels seus habi-
tants. “L’any 1924 vam construir un teatre, el Saló Artístic, 
amb una capacitat per a set-centes persones. En un moment 
en què ací vivien poc més de quatre mil habitants (hui en 

té prop de 12.000), va ser una autèntica fita. El Saló encara 
programa set o vuit actuacions anuals i l’entrada sempre 
ha sigut gratuïta”. També es va construir la Llar Social fa 38 
anys, un edifici de quatre plantes fruit de la reconversió de 
l’antic casino de la cooperativa.

Un Centre de Dia 
per a estar com a casa
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Després de la Guerra Civil -prosseguix- la cooperativa va 
comprar els instruments dels músics per a posar en marxa 
la banda de música que va haver-hi sempre ací. Vam donar 
suport també a moltes altres entitats locals. Hui esta tasca 
és molt major, perquè els bons resultats de la cooperativa 
de crèdit ho permeten”.

un risc assumit
És en este escenari quan 
apareix la possibilitat de 
construir un Centre de 
Dia: “Decidírem que a 
l'Alcúdia, on treballen per 
igual homes i dones, una 
zona molt industrial, calia 
donar solució a la cura 
dels majors que necessi-

taven d'una atenció especial. Dubtàrem entre impulsar un 
Centre de Dia o una residència. Pensàrem que era millor 
que a la nit les famílies tingueren a casa al seu familiar, 
era una forma també que la relació es mantinguera. Hui, 
possiblement, faça falta donar ja el segon pas”, -afig Cirilo.

Solament una gran entitat bancària podia fer això realitat, 
dins del seu àmbit d'acció social. Es tractava a més d'una 
entitat local, una cooperativa de crèdit que només estava 
radicada a l'Alcúdia. “Era un risc molt gran, no sabíem què 
ens oferiria el futur o si anàvem a tindre beneficis. I l'obra 
social es nodrix  precisament dels beneficis de l'entitat. Va 
ser una decisió valenta, que van recolzar tots els membres 
del consell rector de la Fundació, formada per CANSO i Caixa 
Rural”. El creixement experimentat per Caixa Rural en els 
últims anys li ha permès fer front als pagaments del Cen-
tre de Dia i atendre a altres entitats socials, esportives i de 
divers signe amb les quals col·labora. És, sense dubte, el 
motor  econòmic i social del poble.
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cient. A Carlet hi havia també una residència. Això era tot. 
Posats en contacte amb aleshores la Conselleria de Benes-
tar Social, la cooperativa va decidir que el construiria però 
no el gestionaria: “La primera oferta que es va barallar era 
que fórem residència, però açò s'havia d'assignar cada any 
i no ho vam vore clar. Al final cedírem el centre per a vint 

anys i la seua gestió a la Generalitat. Així, té la mateixa 
forma d’actuar que amb La Fe o qualsevol centre públic. 
És el mateix, en este cas un Centre de Dia públic. Cada vuit 
anys es licita la gestió”.

Hui el centre el gestiona l’Administració autonòmica i el 
personal que hi treball no canvia, excepte rares excepcions. 
Són professionals de molt diferents àmbits: cuina, assis-
tència social, medicina, infermeria, perruqueria… “El retorn 
social al poble que calculem és de 600.000 euros anuals, el 
que ens gastem en el Centre de Dia, associació de mestres-
ses de casa, esports, Alzheimer, Càrites, Creu Roja i altres 
entitats benèfiques. Dediquem un 20% a activitats d’acció 
social”, conclou Cirilo.

Tracte exquisit
Fina Bohigues treballa al Centre de Dia de l’Alcúdia des del 
primera dia. Per a ella, responsable de cuina i neteja, es 
tracta d’un “hotel de cinc estels” en el que el personal que 

”La Cooperativa Agrària CANSO i 
Caixa Rural de l’Alcúdia han estat 
sempre molt unides, al costat dels 
seus habitants

Pioners
Ubicat a poc més de trenta quilòmetres de València, l’Al-
cúdia era un poble dedicat exclusivament a la producció 
agrícola, que va anar evolucionant al llarg del temps. Durant 
el segle XIX, els principals productes que van donar els seus 
camps eren la morera i els cereals, especialment blat, dacsa 
i arròs,  mentre a les zones de secà predominava l'olivera i 
el garrofer.

Al segle XX es va introduir el cultiu de la taronja, que es va 
convertir en font de riquesa molt important per als llau-
radors de la zona. Hui és la producció de caqui la que ha 
adquirit major rellevància en l'economia comarcal.

Fins l’arribada del Centre de Dia, els seus habitants havien 
de desplaçar-se fins a Alzira, que comptava amb un centre 
de característiques semblants. Però estava ple i era insufi-



41

”Mig centenar de persones d’edat 
avançada són ateses a diari 

pels vint-i-tres treballadors del 
Centre de Dia

Rosario i Consuelo, com dues “xiquetes”
Rosario Sánchez (83 anys) és una de les usuàries habituals del centre. Quasi 
no veu res des de fa tres anys, la seua filla treballa i ha trobat en el centre un 
espai agradable on estar cuidada. Amb un somriure en la cara i una esponta-
neïtat contagiosa, assegura estar ací millor que a sa casa. En el centre se sent 
acompanyada, “com en el Corte Inglés” -matisa. “El menjar és molt bo, fem 
jocs d'emparellar (tacte), passem botons en fil, nombres...”. Rosario ha sigut 
venedora en el mercat i va treballar com a depenenta durant tretze anys en 
Lanas Aragón. Maruja (així l’anomenen els seus companys) va, a  més,  dues 
vegades al dia al gimnàs.

La seua companya Consuelo Puig és un poc més major que ella (91 anys). Va 
al centre des de fa any i mig. Pinta, escriu, rep visites dels seus familiars, 
passeja… El que més li agrada és “l’ambient i la bona concòrdia. Des de la 
directora fins les que ens porten el menjar. Encara que ho cobraren, no es-
taria pagada la tasca que fan amb nosaltres, malgrat que no som els seus 
familiars”. Consuelo és soltera i ha treballat tota la seua vida a Frudesa. Ara 
són els seus nebots els qui s’encarreguen d’ella. 

Rosario Sánchez
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La família allò primer 
Rosa Genoll treballa a la seu de Caixa Rural de l’Alcúdia. Des 
de fa tres anys porta a la seua sogra al Centre de Dia. “Té lla-
cunes de memòria -explica- és una persona depenent”. Rosa 
assegura que està encantada amb el centre, doncs sense ell li 
resultaría molt complicat compaginar amb el treball. A més 
-matisa- l'atenció no seria igual. Té clar que les cures que ella 
podria donar-li no tenen res a veure amb els serveis que allí rep: 
fisioterapeutes, metges, menjar adequat, perruquería, podòleg, 
gimnàs... "El cap de setmana ella de fet s'avorrix, ho troba a fal-
tar. Tots els dies el centre li facilita un escrit amb el que menja i 
si hi ha alguna incidència la telefonen directament. És una aten-
ció molt personal. Rosa ens compta que anteriorment portava 
també a la seua tia Teresa, que tenia mal geni. Li va canviar el 
geni i tot! -confessa. 

atén als majors sempre és el mateix. "Si el coneixes, veus 
que és molt millor que tindre una persona a ta casa cuidant 
del teu familiar. L'atenció és integral, ací ens tenen afecte, 
ens volen de debò. Al mateix temps, les famílies troben 
tranquil·litat i un lloc confortable per als seus éssers esti-
mats. Tant és així, que els familiars ens expliquen que molts 
d'ells, els dissabtes i diumenges volen vindre i els pregun-
ten perquè no els porten ací. És una satisfacció".

Entre els nombrosos serveis que presta als seus usuaris 
destaquen les activitats dirigides, jocs, activitat física en 
el gimnàs, passejos, perruqueria, manicura o endreça per-
sonal, a més d’esmorzar, menjar i berenar. Compartixen el 
temps amb altres persones en la seua mateixa condició i 
establixen llaços d'amistat entre elles.
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”Les persones usuàries 
reben un tracte exquisit. 
Moltes demanen als seus 

familiars que els porten el 
cap de setmana



44 Ernesto Pérez en la sala audiovisual del Museu de la Festa de la Verema de Requena
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Cada fi nal d’agost Requena es vist amb les 
seues millors gales per a celebrar la ‘Fira i Festa 
de la Verema’. Un esdeveniment social amb 
repercussió més enllà dels seus dominis, que 
reunix al voltant  del vi a centenars de milers 
de persones procedents de tota la comarca i 
molts altres llocs. És l’homentage particular 

que els habitants d’estes terres brinden a un 
producte que confi gura com cap altre la his-
tòria, economia i societat requenenses.

Declarada d'interès turístic l’any 1966, la festa 
és la més antiga de les que se celebren a 
Espanya al voltant de la verema. Des de la seua 
primera edició al 1948, posa en valor la cultura 

La verema 
com a festa

i tradició vitivinícola de la comarca a través 
d'exposicions, conferències, fi res, cavalcades, 
revetles, cercaviles, Fira del Vi, focs artifi cials i 
molts altres actes lúdic-culturals. En ella parti-
cipen per igual xiquets, joves i adults, prenent 
part activa o simplement gaudint dels seus 
innumerables atractius.

El Grup Coviñas és 
una peça clau en este 
festeig, que orga-
nitza l'Ajuntament de 
Requena en col·labo-
ració amb la comissió 
central i les comissions 
dels seus tres barris 
(Villa, Las Peñas i Arra-
bal). D’entre totes les 
entitats que el fan 
possible, Coviñas és la 

més implicada, perquè contribuïx no només 
amb una aportació econòmica important sinó 
també amb el vi que es repartix gratuïtament 
a tots els visitants al llarg de cinc dies. Ací, 
on la matèria primera és la vinya, l’aigua és 
vi, tòtem sagrat que raja de la terra i el prota-
gonisme de la qual marca el passat, present i 
futur d’esta regió.

 Cooperativa:  Grupo Coviñas (Integrat per 10 cooperatives valencianes)
 Activitat:  Vitivinícola
 Seu:  Avda. Rafael Duyos, s/n 46340 Requena (València)
 Persones sòcies:  Més de 3.000
 Llocs de treball:  47 a Coviñas
 Web:  www.covinas.com
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P er a claibrar l’abast de la “Fira i Festa de la Verema” 
ens citem amb un dels seus experts millor docu-
mentats. Ernesto Pérez dirigix el Museu de la Festa 
de la Verema, un bonic edifici de tres plantes del 

segle XVIII situat en el carrer Santa Maria de Requena. Porta 
obert amb prou feines quatre anys (l'anterior estava en el 
castell) i és de titularitat municipal encara que està cedit 
per trenta anys a l'Associació Festa de la Verema.

Mentre ens ensenya l'edifici, precisa que la festa finalitza 
l'últim diumenge d'agost o el primer de setembre, "sempre 
que este no passe del dia quatre", just el que ha passat en 
l'última edició (LXX), celebrada del 23 d'agost al 3 de setem-
bre de 2017. En eixe moment, la verema ja està començada. 
Ernesto sosté que el vi va ser sempre part de l'economia de 
la comarca, malgrat el pes evident que va tindre en el seu 
moment el comerç de la seda: "Al segle XIX hi havia cinc mil 
habitants a Requena i 1.200 telers. Era la quarta potència 
espanyola. En cada llar hi havia un o dos telers".

En paral·lel a esta circumstància, la filoxera (malaltia de la 
vinya que acaba amb la planta en menys de tres anys) va 
assolir Europa allà per 1860. La destrucció de la vinya fran-
cesa i el seu consegüent desproveïment va propiciar una 
nova era per a la vinya espanyola. En eixe moment, la vinya 
valenciana (juntament amb la de La Manxa) viu la seua edat  
d’or, doncs la varietat de raïm autòcton (la bobal), va resul-
tar ser molt més resistent.

Tradició arrelada
Estudiós de la història i tradicions de Requena, professor 
i periodista, Ernesto es deté a explicar-nos un detall rela-
tiu a la indumentària de la 'Festa de la Verema': “El vestit 
és molt variat, no hi ha unes directrius obligatòries encara 
que sí aconsellables; draps grocs, blancs i rojos, brodat amb 
una, dues o tres franges amb diversos motius. La seda es 
reserva hui per a actes de gala, encara que en les prime-
res festes totes portaven vestits de seda. També s'utilitza 
camisa i cotilla. I mantellines amb atzabeja, així com falda-
res i davantals bordats amb atzabeja. Els homes vestixen 

Requena, 
on l’aigua és vi

Trages típics de la Festa de la Verema
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pantalons i jupetí, este últim de vellut o seda. També faixa 
i camisa amb piteres. Mitges de diversos colors, esparden-
yes o sabata elegant amb sivella tipus segle XVIII. Remata 
la vestimenta masculina la xucla o torera, i els lligacames 
perquè les mitges no caiguen”.

Tot això es pot vore al museu, que compta a més amb la 
col·lecció completa de cartells anunciadors del certamen 
des de la seua primera edició on es pot observar l’evolució 

del disseny en diferents èpoques- , a banda de documents 
i arxius originals, un audiovisual amb efecte 3D, una inte-
ressant col·lecció de botelles de vi commemoratives i quasi 
quatre mil fotografies que pot consultar el visitant a tra-
vés d'una pantalla tàctil que projecta la imatge en la paret. 
Una immensa col·lecció d'imatges relacionades amb la festa 
recopilades al llarg dels anys per este especialista, secretari 
durant dèsset anys del Centre d'Estudis Requenenses.

orígens senzills
L’any 1948 un grup de Requena que feia teatre, revistes, 
ràdio… i que s’anomenava ‘grup Arrabal’, va crear la ‘Festa 
de la verema’. “Són els primers que decidixen fer una festa 
dedicada al vi, trien a una reina i dues dames d'honor, 
fan un ball en la glorieta i poc més. Ací són coneguts com 

”Els habitants de Requena fan 
cada final d’agost un merescut 
homenatge al substent principal 
d’esta població valenciana
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”La festa de la verema és la més 
antiga de les que se celebren a 
Espanya



49

Solidaritat & compromíS. deU accionS amB Ànima cooperativa | GRUPO COVIÑAS

els set magnífics" -aclarix Ernesto. A l'any següent es crea 
ja una infraestructura important i es fa una exposició de 
màquines, el simbòlic trepitjat de raïms... quasi el mateix 
que es fa hui dia, oferint així un important homenatge al 
substent principal d’esta localitat. El primer any la festa va 
durar solament dos dies i ara són deu.

Entre els nombrosos actes festius que recull el programa, 
destaquen per la seua importància la proclamació de la 
reina i Corts d'Honor, l'ofrena de flors a la Verge dels Dolors 
(patrona de Requena), el xafat dels primers raïms al costat 
del monument principal i la degustació del primer most, les 
cavalcades, i les tres nits últimes (que es dediquen a home-
natjar alguna cosa concreta cada any), entre uns altres. El 
diumenge té lloc la cavalcada i es cremen dos monuments 
alegòrics (major i infantil).

Tradicionalment s'ha organitzat un curs de tractoris-
tes, d'aladre... i en ocasions se celebra una exposició de 
maquinària emprada en el camp. Des dels anys cinquanta 
hi ha un concurs de raïms (guanya la que més pesa), el 
premi dels quals consistix en el lliurament de tres mil qui-
los d'abonament orgànic.

organització piramidal
Més de dues-centes persones participen directament en la 
celebració de la festa. Açò fa que tothom estiga relacionat 
amb el vi, doncs en cada família sempre hi ha algú que 
pren part. Cada any canvien les persones que l'organitzen 
i es comença des de zero. S'organitzen rifes, balls i altres 
activitats per a recaptar diners. És la filosofia d’este festeig, 
que compta a més amb una publicació oficial (El Trullo) que 
s'edita tres vegades a l'any.

Com explica Ernesto, “es tracta d'una estructura totalment 
piramidal, de dalt a baix. L'executiva de l'associació (nome-

nada per a tres anys) tria un president central. Ell designa 
al mateix temps al seu equip de coordinadors i a partir 
d'ací es presenten els tres presidents de barri, amb la seua 
reina inclosa. Es donen dos dies a tots els xics i xiques que 
vulguen presentar-se a les seues comissions. Les dames i 
comissionats han de tindre dèsset anys complits. Es pre-
senten i trien el barri que volen representar. Així es confor-
men els tres barris". La comissió està formada per 16 o 17 
xiques per barri i d'altres xics. Després estan les comissions 
infantils, que solen ser igual de nombroses. Cada barri té un 
color assignat; groc per a les Penyes, roig per a la Vila i verd 

”A Requena tothom està 
relacionat d’alguna manera 
amb el vi. Cada any canvien les 
persones que organitzen la festa 
i es comença de zero
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Vi de la Reina
Tal és el lligam de Coviñas amb la ‘Festa de la 
verema', que el primer vi embotellat per esta 
cooperativa portava per nom’Vi de la Reina', en 
honor a la reina d’esta festa. Va ser l’any 1967 i 
eixe vi icònic passaria a anomenar-se després 
Enterizo. La dada la dóna Patricia Álvarez, di-
rectora de Comunicació i Marketing d’esta coo-
perativa de segon grau que acull a més de tres 
mil llauradors procedentes de deu cooperatives 
vinícoles.

Coviñas es va crear en 1965 amb idea de comer-
cialitzar a la menuda el vi de la comarca i hui dia 
embotella vins de qualitat que ven a tot el món 
(més de dotze milions de botelles). Des dels 
seus inicis ha col·laborat activament en la 'Festa 
de la Verema.' En concret, aporta tot el vi que es 
consumix gratuïtament en els tres monuments 
de dimarts a diumenge (en ocasions més de deu 
mil llitres), a més d'aportar diners per a sufra-
gar bona part de les despeses de la celebració.

Els llauradors agrupats en esta cooperativa són 
els qui donen realment sentit a la festa: "És la 
forma de vida d'una comunitat, Coviñas acull o 
dóna eixida de forma professional al vi que ela-
boren tres mil llaurados d’esta zona. És una part 
intrínseca de la festa, la seua essència mateixa” 
-conclou Patricia. I és que, sense la participació 
d’esta cooperativa, segurament no podria cele-
brar-se este esdeveniment.
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El xafat del raïm és un dels actes més característics de la Festa de la Verema
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per a Raval. Els xics han de portar tots la faixa del color que 
els correspon i les xiques la banda.

Ara per ara qualsevol pot ser reina de la festa, però hi hagué 
un temps en què estava reservat a la gent més benestant i 
influent. És el cas, per exemple, de la filla de l'ambaixador 
dels EEUU a Espanya (any 1955), la comtessa Mª Teresa de 
Rojas i Roca de Togores (1953), i dones tan conegudes com 
Mª Dolores Oria de Rueda (1954), Amelia Lamo de Espinosa 
(1956) o Ana María Solís (1960). “Des del segon alcalde de 
la democràcia la reina és triada democràticament. Tota la 
que vol escriu una carta. L’Ajuntament abans regalava fins i 
tot el faldellí, encara que això va durar poc temps”-apunta 
Ernesto.

”Coviñas acull a més de 3.000 llauradors 
de la zona. És part intrínseca de la festa, 
la seua essència mateixa

monument a la verema
L’any 1951 la 'Festa de la Verema' va promoure el concurs 
nacional de projectes per a la creació del Monument a la 
Festa de la Verema. D'entre totes les propostes rebudes es 
van triar tres maquetes i finalment va resultar guanyadora la 
de l'escultor José Esteve Edo. L’any següent la va començar a 
construir l’arquitecte Ricardo Roso i hui el Monument Uni-
versal a la Verema és un dels punts neuràlgics de la nostra 
festa. Va rematada en la part superior per una xicoteta està-
tua en bronze de la Verge de les Vinyes, donada en el seu 
moment per la família Sáez-Merino. “És l'únic monument 
del món dedicat a la verema”.
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La cooperativa de Viver, fruit del seu compromís innego-
ciable amb el medi ambient, va decidir fa anys apostar 
per recuperar terres de cultiu en desús o oblidades. En la 
major part dels casos, es tracta de parcel·les de difícil ren-
dibilitat a causa de la seua grandària o complexa orografi a 
que, d'una altra forma, s'anaven a perdre per sempre, amb 
les costoses conseqüències ambientals i paisatgístiques 
que açò provoca. Es van posar 
a la feina i, en col·laboració 
per a la seua comercialització 
amb la cooperativa de Bena-
guasil, està portant endavant 
un projecte de cultiu d’horta-
lisses en terres abandonades. 

La recuperació de terres 
és possiblement l’actuació 
mediambiental més important 
que es puga fer, si es conce-
bix reprenent cultius oblidats, 
parlem tècnicament de la 
recuperació del germoplasma 
(banc de llavors), que constituïx un recurs fi togenètic(1) 
ancestral a l’Alt Palancia. I és que esta xicoteta coopera-
tiva s’ha posat ferma per recuperar el cultiu del ‘fesol del 
confi t’, tradicional a la zona i que es trobava en un seriós 
perill d’extinció.

Terra i medi 
ambient

Més enllà del guany econòmic que puga procurar el seu cul-
tiu, i d'altres benefi cis induïts per la pròpia activitat rural 
(estabilització demogràfi ca, desenvolupament social...), la 
iniciativa aconseguix que els llauradors conserven per a 
benefi ci de tots un recurs que preserva l'entorn paisatgístic, 
la cultura agronòmica i la gastronomia tradicional. En con-
tribuir a la conservació de la biodiversitat, la cooperativa 

ajuda també a preservar la riquesa genètica d’una comarca 
que viu tradicionalment de l’agricultura, i en la qual, per les 
seues característiques muntanyenques i baixa densitat de 
la població, el medi rural ha jugat sempre un paper relle-
vant.

 Cooperativa:  Cooperativa de Viver, Coop. V.
 Activitat:  Agroalimentària polivalent
 Seu:  Camino Abadia, 4 – 12460 Viver (Castelló)
 Persones sòcies:  482
 Llocs de treball: 3 7
 Web:  www.cooperativaviver.es

(1) Material genètic d’origen vegetal destinat a l’alimentació i l’agricultura

David Carot cultiva a Viver 
el ‘fesol de confi t’
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N o és casual l’eslògan que utilitza esta xicoteta coo-
perativa castellonenca ubicada a Viver. El sabor del 
territori. Ho sap bé Fernando Marco, el seu director, 
qui ens rep a la seu per a posar-nos en situació. 

“La nostra zona es caracteritza per una estructura agrària molt 
xicoteta, basada en el minifundi, amb una orografia complicada 
que fa que alguns terrenys no tinguen a priori la rendibilitat 
desitjada. Les dificultats climàtiques (amb hiverns freds) cin-
dicionen una agri-
cultura que no pot 
ser tan ‘vistosa’ com 
en altres zones. Ens 
adonàrem que hi 
havia parcel·les fora 
de circulació per una 
sèrie de components 
geofràfics, entre ells 
la dificultat d’accés 
al reg. Nosaltres som 
més de secà, i no es 
percibix tampoc un 
relleu generacional clar. En esta part del Alto Palancia, l’agricul-
tura funciona moltes vegades com a segona activitat”.

En este context, junt amb una altra comunitat de regants, rea-
litzaren una forta inversió (sis millions d’euros) per a poder 
tindre aigua per a reg localitzat (d’auxili) en zones que d’una 
altra manera s’hagueren quedat sense ús. “Pensàrem també 
que altres cultius podien donar rendibilitat o sentit a eixes 
finques xicotetes (olivera, ametllers i anouer no eren viables), 

Alto Palancia; 
el sabor del territori 

”La recuperació de terres 
abandonades és una de les 
actuacions mediambientals més 
importants que es poden fer

L’oli ‘Lágrima’ és l’únic a la Comunitat Va-
lenciana que té certificada la seua petjada 
de carboni
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per a dissuadir de la temptació d’abandonar-les. Utilitzem un 
programa informàtic que regula el reg per èpoques de l’any. 
I fertilitzem des del propi capçal del reg, amb la qual cosa 
s’aconseguix un notable estalvi economic i mediambiental, 
pelf et de dosificar millor. A més, gestionem diferents inicia-
tives amb altres cooperatives, com és el cas de Benaguasil i 
la comercialització de la col-i-flor. Era tot un repte, una opor-
tunitat que devíem abordar”. 

al rescat del fesol 
Entre estos possibles cultius, van veure que només quedaven 
dues o tres persones en tot el poble que cultivaven el ‘fesol 
de confit’, una varietat autòctona. Eixes persones ho feien 
quasi per un xicotet homentage a la seua història. “Fa dos 
anys ens ho vam plantejar i posàrem en marxa un programa 
guiat per quatre socis productors que tracta d’impulsar esta 
llegum pel seu component social, cultural i de manteniment 
de la biodiversitat que comporta. Una varietat, la desaparició 
de la qual implica destruir riquesa genètica. D’esta manera 
podem conservar la biodiversitat d’una espècie vegetal 
comestible”, assenyala Fernando.

”El ‘fesol de confit’ estava en perill 
de desasparició seriós. La seua 
conservació ajuda a preservar la 
biodiversitat del Alto Palancia

Detall del ‘fesol de confit’, autòcton del Alto Palancia



56

Cooperativa de viver | Solidaritat & compromíS. deU accionS amB Ànima cooperativa

Gastronomia local
Victor està al capdavant del restaurant 
Eustaquio de Viver. Ens ha preparat 
tres plats elaborats amb este producte; 
‘fesol de confit’ amb guatlla i bolets, fe-
sols amb ànec i bolets de card, i fesols 
saltejats amb escopinyes. Assenyala 
que és un fesol molt compacte, que no 
es desfà en fer el guisat. "És molt fa-
rinós, molt bo. Marida amb quasi tot, 
té un bon tamany, és bo a la vista i té 
bon sabor”. Necessita moltes hores de 
remulla en aigua temperada perquè 
òbriga bé i, una vegada cuinat, el seu 
tamany el quasi triplica. Per a la cocció 
utilitza de dues a tres hores i després 
ix perfecte. “Té molta qualitat, a la gent 
li agrada”, sentencia Victor.

Va fer falta rascar en la memòria de la gent i buscar també én el suport de 
l'hostaleria. Els llegums mediterranis es consumixen en general en verd. Es 
planten al juliol i en dos o tres mesos s'arrepleguen. Esta, tanmateix se’n va 
fins a novembre o desembre i el seu gra es consumix en sec. Per a promocio-
nar-la utilitzen un canal directe, la pròpia xarxa comercial de la cooperativa 
que utilitzen per a l'oli o les nous.

El camí per a recuperar el ‘fesol de confit’ ja està iniciat: '”La sensació amb 
el client final és positiva. En un moment sociològic en el qual hem aban-
donat els plats de cullera, ara sembla que hi ha un punt de rebot. La gent 
està receptiva. Els llauradors estan satisfets per tindre un espai més per a 
diversificar i tindre rendibilitat en camps difícils. Els cooperativistes estan 
contents amb l'acolliment que està tenint; l’any 2016 vam produir 500 quilos 
i en 2017 serà més del doble”.
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Fruits secs, hortalisses, fruites i vins
La cooperativa aspira a ser “una eina per a la conservació del 
patrimoni heretat i mirar al futur, innovant però sense deixar-se 
res pel camí”. Dels seus 480 socis només quatre es dediquen de 
moment al ‘fesol del confit’, però la idea és incrementar-ho any a 
any. “Açò enllaça a més amb la nostra idea a mig i llarg termini de 
ser una cooperativa 
mediterrània de 360 
graus. Volem diversi-
ficar la nostra activi-
tat com a estratègia. 
Hui produïm, sobretot, 
oli, però també fruits 
secs, hortalisses (el 
seu cicle curt faci-
lita les coses), algu-
nes fruites (cireres, 
pomes, esperiegues) 
i vi”. Açò últim és el 
més recent, tres vins 
joves elaborats amb 
les varietats cabernet 
sauvignon, syrah i chardonnay. Tot tipus de productes mediterra-
nis, except els cítrics, caben en estes terres. 

Petjada de carboni
La cooperativa produïx un dels olis més guardonats del món en 
els últims temps, l'oli d'oliva verge extra ‘Lágrima’. És el seu pro-
ducte estrella, elaborat a partir de la varietat autòctona ‘serrana’. 
Esta  monovarietal destaca per la seua aroma a herba recentment 
tallada, a fulla de tomatera i carxofa, a poma i ametla verda... Però 
si per alguna cosa transcendix és per ser l'únic en tota la Comu-
nitat Valenciana a data de hui que té certificada la seua petjada 
de carboni.

”La cooperativa de Viver 
produïx l’únic oli de la 
Comunitat Valenciana 
que té certificada la 
petjada de carboni
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Fernando comenta que forma part del compromís sostenible 
de la cooperativa: “Amb ‘Lágrima’ aspirem a fer un home-
natge a l'oliva serrana del Palancia, diferenciant-nos d'altres 
olis de la comarca. Busquem fer el millor producte possible 
amb eixa varietat. Volem mostrar eixe compromís, que siga 
la nostra bandera. Per això, respectar el medi ambient és 
una exigència. Vam voler mesurar l'impacte d'emissions de 
CO2, fer una ‘foto’ de la situació. Així, l'any passat vam saber 
que una botella d’este oli equival a 350 grams de CO2 (inclou 
el cicle complet, des del cultiu de l'oliva fins que arriba a 
casa del client). A partir d'ací, vam establir mesures d'estalvi 
energètic, d'optimització de pràctiques de cultiu (substituir 
el laboreo pel control de la coberta vegetal, amb el que rete-
nim CO2), d'optimització de l’almàssera (canvi de motors)... 
Amb tot, anem a aconseguir una nova ‘foto’ i comprovarem el 
resultat d’estos canvis”.

A peu de camp
David és un llaurador jove (36 anys) que treballa una parcel·la de 
mitja hectàrea amb ‘fesol de confit’. Preguntat sobre este pro-
ducte, afirma que pel seu tamany s'assembla al garrofó i pel seu 
aspecte al fesol asturià, a la pinta de León... “però té un sabor 
molt característic, en açò no s'assembla a cap altra”.

Assegura que és complicat que qualle. Per això, a l'hora de plan-
tar escampa dues llavors per ‘colp’. Ens acostem amb ell a veure la 
parcel·la. Segons explica, este fesol es recol·lecta sec i és melós, té 
una textura especial, és més fi. Amb ell s'elaboren patés, mousse 
de fesol... 

David, que guarda en la cooperativa una selecció de llavors d'en-
guany per a assegurar la collita de l'any següent, sosté que el 
‘fesol de confit’ s'havia perdut. “Fa quaranta anys s'enviava a Mer-
cabarna però es va deixar de fer. Enguany hem fet ací una prova a 
degoteig, i de moment el resultat és bo, sembla que va a haver-hi 
molt producte”. El cultiu del fesol en estes terres és totalment 
manual, l'única cosa mecanitzada és preparar el terreny i posar 
els plàstics i les gomes. Es planta i es recol·lecta a mà. Després cal 
desgranar (separar el gra de la baina), i açò dóna molta feina. Per 
a poder iniciar el seu cultiu, va haver de demanar a unes perso-
nes que encara guardaven algunes llavors que li donaren un gra-
pat. “Començàrem amb dos quilos de llavor plantada i enguany 
confie a vendre mil dos-cents quilos”.

Reconeix que econòmicament hi ha altres productes més rendi-
bles, però diu que precisa de poc temps de dedicació i que el seu 
cultiu li deixa un bon sabor de boca: “A més de no deixar perdre 
este llegum, diversificar també assegura el substent dels llaura-
dos, que no ho fien tot a un sol producte. Precisa d'un sol trac-
tament, amb un fungicida molt poc nociu, en eixe sentit és una 
planta molt resistent, en ser autòctona no l'envaeixen els fongs”. 
David recorda com fa anys, a l'hivern, al costat de l'estufa, tots els 
membres de la família s'asseien a desgranar el gra. “Una vegada a 
l'any venien fins i tot des de Barcelona per a portar-se’n”.

La parcel·la que visitem no valia per a arbreda. “L'amo em deixa la 
terra a cost zero. Abandonar-la seria molt pitjor perquè prolife-
rarien les males herbes, les muntanyes es descontrolen i són més 
vulnerables als incendis”.
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”L’abandonament de parcel·les de 
difícil rendibilitat pel seu tamany 

o la complexa orografia provoca 
unes conseqüències ambientals i 

paisatgístiques terribles
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Trenta dones d’entre 36 i 45 anys han cursat durant huit mesos 
el projecte ‘Lanza-T’, programa formatiu gratuït impartit per 
la Fundació Florida amb el propòsit d'aconseguir la inserció 
sociolaboral de dones aturades de llarga durada.

El projecte tracta de 
recuperar tot el poten-
cial d’estes dones, en 
molts casos oblidat o 
relegat per diverses cir-
cumstàncies, en benefi ci 
d'una ocupació de qua-
litat, desenvolupant les 
habilitats i competències 
necessàries per a fer-ho 
possible.

El coach José Ángel Tra-
ver ha sabut empoderar a este equip d'heroïnes, traure el 
millor d'elles i superar no pocs obstacles per a ajudar-los a 
recobrar la confi ança i actitud necessàries per a afrontar el 
repte. Gràcies a esta tasca, moltes d'elles han aconseguit ja el 
seu objectiu, i la resta està molt més a prop.

A través de tallers teòric-pràctic, sessions grupals o indi-
viduals, estes dones han treballat una sèrie de valors que 
encaixen com un guant amb els principis de Florida Universi-
tària; treball cooperatiu, compromís social, proactivitat, crea-
tivitat, positivitat, diversitat i adaptabilitat.

Igualtat de gènere 
i oportunitats

El grup ha funcionat en equip baix un model cooperatiu; 
cadascuna d'elles ha tingut el seu rol o àrea específi ca i ha 
infl uït amb la seua actitud i activitat en el creixement de la 
resta del grup.

Intel·ligència emocional, lideratge, coaching, gestió del canvi, 
creativitat i planifi cació són alguns dels conceptes treba-
llats. Tots ells baix una perspectiva fonamentalment pràctica, 
basada en el learning by doing (aprendre fent), modus ope-
randi de Florida Grup Educatiu.

Les protagonistes del programa ens expliquen com este curs ha 
canviat les seues vides. Són trenta dones diferents a les que van 
començar; empoderades, conscients de la seua vàlua, capacita-
des i decidides a trobar el treball que perseguixen. Trenta his-
tòries diferents de superació unides per un mateix objectiu, que 
bé mereix la pena conèixer.

 Cooperativa:  Florida Centre de Formació, Coop.V.
 Activitat:  Ensenyament
 Seu:  C/ Rei en Jaume I, 2 -46470 Catarroja (València)
 Llocs de treball:  Més de 300
 Web:  www.fl oridauniversitaria.es

José Angel Traver coach del programa, dóna instruc-
cions a algunes participants del projecte
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L a  idea de llançar un programa per a ajudar a 
dones de mitjana edat a trobar un treball sorgix de 
la necessitat de crear aliances amb altres entitats 
i aportar valor a les titulacions impartides des de 

Florida Universitària.

Ana Company, directora de Fundació Florida (que pertany a 
Florida Grup Educatiu) i coordinadora del Servei d'Orienta-
ció i Inserció Professional d’esta cooperativa, recorda que ja 
participaven en projectes europeus de team coaching· “Des-
prés d'aquella experiència, intentàrem identificar bones 
pràctiques en territori espanyol, i descobrírem que hi havia 

algú que feia alguna cosa similar. 
La Fundació Santa Maria La Real 
tenia en marxa llançaderes de tre-
ball. Els vam convidar a unes jor-
nades per a què explicaren el seu 
projecte, ens va agradar i vam dis-
senyar, junt amb ells, una llança-
dera de treball amb fons europeus 
que tenia com a eix principal la 
igualtat”.

En finalitzar amb èxit eixe pri-
mer projecte, van voler anar més 

enllà. En aquell temps la Fundació Santa María La Real, 
del Patrimoni Històric de Castella i Lleó, va vendre la idea 
a la Fundació Telefònica. “Nosaltres ja teníem formadors, i 
decidírem fer-ho pel nostre compte amb ajuda de l’Obra 
Social de La Caixa. En este cas, la iniciativa anava dirigida a 

Dones llançades 
a la cerca d’un treball

dones amb edats compreses entre els 36 i els 45 anys; vam 
detectar que hi havia ajudes per a joves fins als 35 anys, 
però hi havia un buit que quedava  sense empara legal. Al 
novembre de 2016 aconseguírem els fons i així va ser com 
començàrem al febrer de 2017”.



63

Durant vuit mesos (febrer a octubre) ‘Lanza-T’ ha treballat amb un 
grup de dones amb edats difícils per a aconseguir la seua reinserció 
en el món laboral. A açò se suma una dada demoledora: la taxa d'atur 
femenina a la Comunitat Valenciana arriba al 21%, dos punts i escaig 
per damunt de la masculina. Era un repte amb majúscules.

model cooperatiu
“Perquè el projecte tinguera èxit -subratlla Ana- necessitàvem trobar 
una persona amb capacitat de lideratge que sabera dirigir el grup. 
Eixa persona havia de conèixer bé la metodologia i tindre l'habilitat 
suficient per a potenciar eixes habilitats. La trobàrem en José Ángel 
Traver, home ‘de la casa’ capaç de treballar eixa metodologia i fer 
treballar al grup, capaç a més de gestionar els moments difícils que 
segurament vindrien”.

José Ángel compta amb una extensa preparació. Home polifacètic 
(ha estudiat Informàtica, posseïx el Grau d'Infermeria, és especia-
lista en coaching i màster en Programació Neurolingüística), porta 
més de trenta anys dedicats a la docència i és soci cooperativista 
de Florida.

”Les trenta dones que han acabat el 
programa són totalment diferents 
a quan el van iniciar. Ara són més 
segures, empoderades i estan 
perfectament capacitades
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“Per a arrancar el programa -apunta el coach- simulàrem un 
treball cooperatiu, com si elles mateixes muntaren la seua 
empresa. Una s'encarregava de recursos humans, una altra 
de màrqueting, una altra del departament comercial, una 
altra d’administració… cadascuna tenia el seu rol específic i 
totes treballen al mateix temps en equip. Eixa cultura coo-
perativa ha permès que la cerca de treball siga més orde-
nada, coordinada, avaluada i eficaç”.

empoderament, la clau
“L’objectiu principal ha sigut treballar la intel·ligència 
emocional, les habilitats personals i socials. La resta 
arriba per afegit. Conceptes com l'autoconeixement, 
l'autoestima, l'automotivació, la comunicació eficaç, el 
lideratge, el treball en equip… adquirixen ací un notable 
protagonisme”.

El mentor comenta la situació que va trobar d'inici: “A mol-
tes de les participants els va agafar la crisi i decidíren tindre 
família, han educat als seus fills i ara volen tornar al mercat 
laboral. Han perdut habilitats, estan en general molt des-
motivades i tenen l'autoestima per terra. Unes altres van 
prendre la decisió de ser mares i no treballar, i ara per cir-
cumstàncies personals han de tornar a treballar. Ho veuen 
com una muntanya infranquejable”.

Assegura que el treball més important ha sigut el de l’empo-
derament: “L'èxit del projecte no ha sigut només cosa meua, 
el propi equip s'ha retroalimentat. Fem molts exercicis de 
motivació, xarrades… al final són trenta dones diferents. Ara 
que estem acabant el programa (va finalitzar a l'octubre de 
2017), puc dir que són dones totalment diferents a les que 
van entrar”.

El més complicat d’este curs de llarga durada, impartit a les 
instal·lacions de Florida a Catarroja, ha sigut “aconseguir que 
s'obriren a les altres i a elles mateixes, que s'autoconegueren 

i es projectaren a partir d'ací. Estaven en modo queixa, un 
bucle que calia trencar”.

Final feliç
Com a valoració final, el mentor no pot ser més sincer: 
“Tant de bo es puga repetir moltes vegades, perquè hem 
canviat la vida a 31 persones. Dic 31 perquè la meua també 
ha canviat. He après moltíssim d'elles, a ser més afectuós, 
receptiu, empàtic i sensible. Són valors que elles et presten 
i que es contagien. Em deien afectuosament el mag, perquè 
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diuen que faig màgia amb elles". La seua major satisfacció 
ha sigut veure eixe canvi, “fer el món una miqueta millor”.

Vistos els bons resultats del programa, Ana Company avança 
que la idea és tornar a presentar la convocatòria. “Si amb 
la llançadora de treball aconseguim una inserció del 100%, 
amb el projecte ‘Lanza-T’ hem aconseguit en la primera edi-
ció una inserció del 76%”.

Trenta històries diferents
Deli, Teresa i Zulma són tres de les participantes en el pro-
jecte ‘Lanza-T’. Parlem amb elles en el descans d’una sessió 
per a conéixer les seues impres-
sions. Deli (Adelina) està especia-
litzada en formació no reglada. 
Diplomada en Empresarials i amb 
un màster en Tributació, assegura 
que el programa li ha servit per 
a convéncer-se de voler accedir 
a un treball d’una major qualitat. 
“Abans volia un treball sí o sí; ara 
en vull un de qualitat, d’acord a 
les meues circumstàncies i capa-
citació”.

'Lanza-T’ ens ha permès adonar-nos 
que personalment tenim aptituds, 
que aportem un valor afegit. Ara tinc més criteri per a saber el 
que vull i, per tant, més opcions que siga alguna cosa duradora".

La seua companya Teresa és llicenciada en Dret. Té tres fills 
i ha sigut jutge de Pau durant quatre anys en la seua locali-
tat natal. Després d'un temps sense treballar en el que es va 
dedicar a ajudar en negocis familiars, reconeix la dificultat 
per a accedir a un treball. Per a ella, el més positiu ha sigut 
conèixer a les seues companyes: “Quan estàs sola a casa 
creus que eres l'única en eixa situació. Crec que és un gest 
de valentia eixir de la teua zona de confort i enfrontar-te a 

”El grup ha funcionat en equip baix 
un model cooperatiu, on cadascuna 
tenia un rol i ha influït amb el seu 
treball a la resta

Teresa, llicenciada en Dret, en un moment 
del programa
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Silenci, es treballa
Ana Villanueva va passar en poc temps de cursar el projecte ‘Lanza-T’ 
a treballar per a Florida Universitària. Llicenciada en Psicologia i màs-
ter en Sociologia Clínica, ha sigut contractada com a agent d'igualtat. 
En concret, treballa en una recerca per a promocionar l'accés de la 
dona a llocs directius en hotels de 3, 4 i 5 estrelles, en col·laboració amb 
l'Agència Valenciana de Turisme. A més, elabora plans d'igualtat per a 
empreses.

El seu cas va ser una meravellosa casualitat: “Estava interessada a for-
mar- me en igualtat. Vaig plantejar al coach el meu interès a fer un màs-
ter i em va derivar a Mila (orientadora i agent d'igualtat). Vaig anar a 
assessorar-me, em va orientar i em va dirigir molt eficaçment cap al 
màster que he acabat ara. Ella va aconseguir al mateix temps una plaça 
en un ajuntament i el lloc va quedar vacant. Vaig començar a treballar a 
meitat de juny”. Per a ella, ‘Lanza-T’ ha suposat una oportunitat per a 
posar-se en marxa. Portava set anys sense treballar per decisió pròpia. 

Quan va voler reincorporar-se, tot havia canviat molt, havia perdut fa-
cultats de cerca... El que més valora és “la qualitat humana de les com-
panyes i la tasca  de José Ángel, així com la formació emocional, l'em-
poderament, adonar-te que eres una persona vàlida. Crec que sóc una 
persona molt afortunada”.

Una altra de les dones que va deixar ‘Lanza-T’ per a incorporar-se a un 
lloc de treball és Blanca Hortes. “Sabíem que gent d’Importaco cursava 
a Florida alguns cursos. Els van convidar a assistir a una de les nos-
tres classes. Ens van suggerir que pujàrem el nostre currículum a la web 
d’esta empresa. Em van telefonar, vaig fer l'entrevista i em van selec-
cionar”. Blanca va començar a treballar a Importaco el 26 de juny com 
a peó en l’envasament manual de fruita seca per a una gran compan-
yia de supermercats. Per a ella, la major aportació de ‘Lanza-T’ ha sigut 
“la motivació, aprendre a gestionar habilitats, la superació. El coach ha 
sabut traure el millor de mi, eixa espenta que em faltava”.

la realitat”. El seu objectiu més immediat és trobar treball 
en el departament jurídic d'alguna empresa, o exercir de 
mediadora.

Zulma és llicenciada en Educació Especial infantil. Màster 
en intervenció en dificultats de l'aprenentatge en el seu 
país natal (Colòmbia), porta sis anys sense treballar en 
l'àmbit de l'educació. La seua meta és tornar a ser mestra. 
Del projecte ‘Lanza-T’ destaca per damunt de tot el treball 
en equip, l'oportunitat d'aprendre certes habilitats com la 
comunicació assertiva i créixer en elles: “T'adones que la 
part emocional és aplicable, és molt real. Per a la gestió del 
treball en equip, és bàsic”.
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Shakira, amb les dues nines més boniques del món. 
Imatges cedides per la Fundació Juegaterapia..
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La cooperativa de serveis Juguettos, amb seu en Villena 
(Alicante), col·labora activament en el projecte solidari 
conegut com 'Baby Pelones', dirigit a xiquets malalts de 
càncer. Els 'Baby Pelones' són uns ninos que han tingut 
una gran acceptació entre la població i s'han convertit en 
el joguet més venut d'Espanya en els últims anys.

Els benefi cis de les seues vendes es destinen a fi nançar la 
investigació d’esta malaltia i construir jardins en els terrats 
dels principals hospitals espanyols, amb idea de fer la vida 
més agradable als xiquets que lluiten per superar-la.

El projecte està promogut per la Fundació Juegaterapia i 
hi col·laboren personatges coneguts del panorama espan-

Somriures contra 
la “quimio”

yol i internacional (Alejandro Sanz, Elsa Pataky, David Bis-
bal, El ‘Hombre de Negro’, Paula Echevarría, Ricky Martin...). 
Tots ells han dissenyat un mocador diferent per a cobrir 
el cap dels ninos, en un particular homenatge als xiquets 
que perden el seu pèl a causa de la quimioteràpia. Gràcies 
a la inestimable col·laboració de les celebrities, els Baby 

Pelones tenen moltíssima 
projeccció dins i fora de les 
nostres fronteres.

Els durs tractaments de 
quimioteràpia que han de 
passar els xiquets i xique-
tes que patixen la malaltia 
fa que quasi no pugen eixir 
al passadís de l'hospital per 
a fer alguna cosa tan prò-
pia de la seua edat com és 
jugar. Per açò, la fundació 
s'encarrega de portar-los la 
joguina a l’habitació.

El projecte ha estès les 
ales més enllà d'Espanya i està present també a Portugal, 
El Salvador, el Marroc, Índia, Afganistán, Guinea, Guate-
mala i Colombia. El somriure d’un sol xiquet malalt bé 
val l'esforç de tots els implicats en esta bonica inicia-
tiva. Al igual que les joguines que inspiren, estos xiquets 
i xiquetes valents són segurament els ninos i les nines 
més bonics del món. 

 Cooperativa:  Juguettos Central de Compras, S.Coop.V.
 Activitat:  Distribució de joguines
 Seu:  Polígon industrial El Rubial CL 7 Parcel·la 100- 03400 Villena (Alacant)
 Base social:  51 socis cooperativistes
  Llocs de treball/Botigues: 1.350 / 268 botigues repartides arreu d’Espanya
 Web:  http//juguettos.com

 Cooperativa:  

 Seu:  
 Base social:  
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J uegaterapia és una fundació que tracta de millorar la 
vida dels xiquets malalts de càncer. Va nàixer en la pri-
mavera de 2010. La seua fundadora, Mónica Esteban li va 
donar una PlayStation a un xiquet que rebia tractament 

de quimioteràpia en un hospital i immediatament va com-
provar com el xicotet s'animava i afrontava la seua malaltia 
amb un somriure. “Des d’aleshores hem pogut constatar els 
beneficis que té el 
joc en els xiquets 
hospitalitzats. Com 
que estan fora de 
casa, allunyats dels 
seus i en un entorn 
desconegut, l’expe-
riència hospitalària 
els intimida. La 
tabIet, els videojocs 
i la possibilitat de 
disfrutar d’un jardí 
dins de l'hospital, 
es convertixen en 
un mitjà fonamental 
per a connectar-lo amb el món i fer-li oblidar on està, almenys 
durant el temps que dura la partida”.

D’esta forma tan gràfica resumix Anna Rubau, directora de Màr-
queting de la fundació, el sentit últim d’esta entitat. “Quan el 
xiquet està jugant –afig–, la malaltia deixa de ser important i 
passa a un segon pla. Creiem fermament que la millora del seu 
estat d'ànim influïx positivament en la forma de fer front al seu 
procés de curació”. 

Els ninos més 
bonics del món

”Els ‘Baby Pelones’ 
és la joguina més 
venuda a Espanya en 
els últims anys, amb 
un milió d’unitats 
comercialitzades
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Jardins d’altura
“En Juegaterapia –afirma Anna- estem convençuts que els terrats, eixos 
espais grisos i inutilitzats, poden convertir-se en preciosos espais per a 
jugar. Per això l’any 2013 ens vam proposar construir un jardí en l'hospital de 
La Paz a Madrid i, gràcies a la col·laboració de moltíssima gent anònima, ho 
aconseguírem. Hui és alguna cosa viva de la qual ens sentim tremendament 
orgullosos”.

Han inaugurat un altre jardí en l'Hospital 12 de Octubre de Madrid, han ini-
ciat ja les obres d'un altre en La Fe de València i estan recaptant fons per al 
quart, que serà en el Matern Infantil del Gregorio Marañón (Madrid). “Des-
prés pujarem a un altre terrat, després a un altre i a un altre. Fins que tots 
els xiquets ingressats puguen jugar, davant d'una pantalla o baix els rajos 
del sol”.

”La Fundació Juegaterapia treballa cada dia per a 
què els xiquets i xiquetes hospitalitzats que lluiten 
contra el càncer puguen jugar

Simulació del jardí ubicat al terrat de l’hospital Doce de 
Octubre de Madrid

Simulació del jardí en el nou hospital La Fe de València
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La ‘quimio’ jugant es passa volant
Per a fer un poc més suportable la malaltia als xiquets, la 
fundació els lliura consoles, tablets i videojocs que la gent 
ja no utilitza. “Amb això aconseguim que la quimio jugant es 
passe volant". En els seus quasi vuit anys de funcionament, 
han lliurat més de dues mil consoles i deu mil jocs en 85 
hospitals nacionals i onze institucions no hospitalàries. I ha 
arribat a Portugal, El Salvador, el Marroc, Índia, Afganistán, 
Guinea, Guatemala i Colòmbia.

El seu propòsit és aprofitar qualsevol oportunitat per a 
humanitzar l'entorn hospitalari dels xiquets. Així, han inau-
gurat un gimnàs i un cinema permanents en el Gregorio 

Marañón, la Unitat del Dolor de La Paz s’ha transformat en la 
Unitat del Color i han transformat en meravelloses ‘estacions 
llunars’ dues habitacions d’aïllament del Gregorio Marañón.

En la mateixa línia, la fundació acaba d’inaugurar una nova 
decoració meravellosa al TAC i a la sala d’espera de Radiolo-
gia d’Urgències Infantils de l’Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe de València. Per a què els menuts perden la por a les 
proves diagnòstiques, han convertit la zona en un paisatge 
ple d’animals i motius de la selva. Els xiquets ho viuen així 
com una Aventura. Qui es ressistix a entrar al TAC tombat en 
una canoa?

JUGUETTOS | SoLIDArITAT & CoMProMíS. DEU ACCIonS AMB ÀnIMA CooPErATIVA

Entrada de l'Hospital Infantil Universitari  
Niño Jesús (Madrid)
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El 'Hombre de Negro'
Pablo Ibáñez (el ‘Hombre de Negro’) és 
el president d’honor de la Fundació 
Juegaterapia. Conegut per la seua par-
ticipació en un popular programa de 
televisió, és a més Llicenciat en Em-
presarials i Economia, fotògraf, dis-
senyador de moda, científic aficionat 
i pare de tres fills. El seu personatge 
televisiu el va fer guanyar l’afecte i ad-
miració de molts xiquets. Ara, des de 
la Fundació Juegaterapia, tracta de què 
els menuts que lluiten cada dia per su-
perar el càncer puguen jugar.

Ens conta la seua experiència: “Al prin-
cipi em resultava molt dur cada vegada 
que anava als hospitals a visitar-los, 
m’afectava molt. Però al final, els xi-
quets et contagien la seua energia i les 
seues ganes de viure. Són autèntics su-
perherois i ara fins i tot parle amb ells 
tots els dies per whatsapp i ens telefo-
nem. Ells t’ensenyen moltíssimes coses 
sobre la vida”.

Dotze Baby Pelones
En el cas dels xicotets pacients oncològics, la caiguda del pèl provocada pels 
tractaments de ‘quimio’ els fa sentir malament, es veuen lletjos i açò els desa-
nima. Per això, en la Fundació Juegaterapia es van posar a pensar i van inventar 
els ‘Baby Pelones’, els ninots 
més bonics del món.

Segons Anna, l'objectiu és que 
els nostres xiquets relativitzen 
la pèrdua del cabell i senten 
que són tan bonics, que hi ha 
un ninot que vol semblar-se 
a ells. I que els xiquets sans 
entenguen que durant la ‘qui-
mio’, alguns xiquets perden 
el seu pèl, que és solament 
una fase de la malaltia i no 
passa res. A més, facilitem la 
solidaritat de la gent per mitjà 
d’un/a nino/nina preciós/a, totalment benèfic, que deixa darrere seu una deli-
ciosa olor a vainilla, amb preu assequible (menys de dotze euros).

”La millora en l’estat d’ànim influïx 
positivament en la forma de fer 
front al procés de curació de la 
malaltia

Jorge i María, dos valents que lluiten cada dia per superar la malaltia
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”Un gran nombre de persones 
famoses col·labora dissenyant els 
mocadors que cobrixen el cap 
d’estos ninos

Els dotze ninos porten un mocador al cap, dissenyat per 
amics famosos de Juegaterapia; Amelia Bono, Pablo Iba-
ñez, Rossy de Palma, Vicky Martín Berrocal, Paula Eche-
varría, Alejandro Sanz, Shakira, Ricky Martin, Elsa Pataky, 
David Bisbal i dos menuts malalts que lluiten contra la 
malaltia com són María i Jorge.

El seu èxit ha sigut tal, que s'ha venut ja quasi un milió 
d'unitats. Els fabriquen a Alacant i es venen de forma 
solidària, cap punt de venda té marge comercial. Hui 
s'han convertit en un gran company de viatge per als 
xiquets malalts i en tot un símbol de la lluita contra el 
càncer.

Gràcies a l'èxit de vendes, la fundació pot seguir cons-
truint jardins en els terrats dels hospitals i traure 
endavant altres projectes, com la nova línia de treball 
Juegaterapia Investigación, que ha permès finançar amb 
cent mil euros una beca de recerca en el Centre Nacional 
de Recerques Oncològiques (CNIO).

JUGUETTOS | SoLIDArITAT & CoMProMíS. DEU ACCIonS AMB ÀnIMA CooPErATIVA
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Juguettos, el país de sempre jugar
Com revela Anna, de la Fundació Juegaterapia, “Juguettos ens ajuda des 
del primer dia, no només recolzant-nos solidàriament en la distribució 
sinó aconsellant-nos amb cada decisió que prenem per al projecte des 
que ho vam crear, invertint temps, recursos i un afecte infinit en este 
projecte”.

La cooperativa acull en l'actualitat a més de 260 tendes de joguines repar-
tides per tota Espanya. L’origen es remunta més de quaranta anys, quan 
un grup de comerciants que es dedicaven a portar la il·lusió d'un costat a 
un altre del món va decidir crear una cooperativa a Villena. Aquell grup 
de comerciants havia fundat un preciós país sense fornteres al que ano-
menen El país de sempre jugar. La cooperativa posseïx central de compres 
pròpia. Les seues setze marques diferents oferixen les màximes garanties 
des seguretat i qualitat a preus molt competitius. Al 2007 i 2008 va rebre 
el 'Premi a la Millor Imatge de la joguina, a càrrec del sector espanyol de 
la joguina.

Ramón Flor, responsable comercial de la cooperativa, explica que Jugue-
ttos està implicat en el projecte dels ‘Baby Pelones’ des que va començar a 
gestar-se l’any 2014 per la Fundació Juegaterapia: "Els ninots es presen-
taren a finals de 2015 i Juguettos es va involucrar de forma molt activa des 
d'abans fins i tot del seu llançament. La nostra col·laboració s'inicia quan 
va contactar amb nosaltres Mónica Esteban, impulsora de la fundació i 
artífex del projecte. Respecte al paper de Juguettos, precisa: “Participem 
al costat d'altres interlocutors en la definició de la campanya, assesso-
rant-los sobretot des del punt de vista logístic. També fem d’intermedia-
ris, facilitant la distribució del producte des de la seua fabricació fins a la 
seua venda en tots els nostres establiments, així com recolzant la comu-
nicació de la iniciativa a través dels sis milions de catàlegs que distribuïm 
per tota Espanya, a més de la web i xarxes socials de Juguettos.

Ramón assegura que la idea ha tingut un excel·lent acolliment entre tots 
els socis i empleats de Juguettos, que des del primer moment no van dub-
tar a recolzar la causa a través dels seus diferents punts de venda. “Com 
a cooperativa, som conscients que hem de retornar a la societat una part 
del que rebem d'ella. Els xiquets són el nostre motor de creixement i con-
tribuir a la seua felicitat, a través del joc, el nostre lema”. Han passat ja 
dos anys i els 'Baby Pelones' són els ninos amb majors vendes d'Espanya, 
superant als productes de les llicències de moda o marques amb gran 
tradició. “Només en Juguettos hem venut més de cent mil unitats, i no 
dubtem que la xifra seguirà creixent”.



Detall de la biblioteca de 
la seu de la Cooperativa 

Elèctrica de Castellar
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Castellar-Oliveral és una pedania de València on ningú 
arriba expressament, llevat que visca allí, conega bé la zona 
o vaja amb una intenció determinada. Apartada del sarau 
de la gran ciutat i envoltada d’horta, els seus habitants han 
viscut tradicionalment de l’agricultura, amb la pelegrina 
sensació de viure a un pas de la ciutat i sentir-se al mateix 

temps un poc oblidats. Allí tots es coneixen pel nom, es 
relacionen entre sí i fan vida de barri. I és que no fa tant 
de temps esta pedania pertanyia al Barri 5 del districte de 
Russafa, quan Russafa era un poble. 

Foment de la 
cultura local

En este context, una xicoteta cooperativa sorgida un segle 
arrere per a garantir el subministrament elèctric a indústria i 
llars, porta més d'una dècada donant suport a la cultura local 
i donant visibilitat al treball de nombrosos artistes proce-
dents de tota la seua àrea d’infl uència. Des de 2005, quasi un 
centenar d'artistes de diferents disciplines ha pogut donar 

a conèixer la seua obra grà-
cies a la tasca de patrocini, 
suport i mecenatge de la 
Cooperativa Elèctrica de 
Castellar, la seu social de la 
qual acull sovint exposicions 
i activitats culturals de molt 
diversa índole.

A més, la cooperativa, posa 
a disposició dels seus socis 
i dels habitants de Caste-
llar-Oliveral i Forn d’Alcedo 
una biblioteca d’ús lliure on 
poder estudiar o consultar 
llibres, amb dos equips infor-
màtics connectats a Internet. 
A això, s’afi g el patrocini d’ac-

tivitats de tipus educatiu, com ‘el dia de la bicicleta’ i els con-
cursos nadalencs de dibuix i expressió literària. Els habitants 
de Castellar tenen hui un motiu més per a sentir-se orgullo-
sos de la seua cultura i de la seua gent. 

 Cooperativa  Eléctrica de Castellar, S.Coop.V.
 Activitat:  Distribució i comercialiltzació d’energia elèctrica
 Seu:  Carrer de l’Aurora, 34 – 46026 València
 Persones sòcies:  2.575
 Llocs de treball:  6
 Web:  www.coopcastellar.com
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Així va ser com el 2 d'agost de 1923, un total de 225 veïns 
de la zona reunixen dèneu mil pessetes (114.2 euros 
actuals) i compren la xarxa a Alpera. Un any després una 
comissió de dotze veïns acorda crear una cooperativa i 
el 13 d'agost de 1924 presenten els seus estatuts. Hui, la 
cooperativa compta amb deu centres de transformació 
(sis d'ells a Castellar-Oliveral) i una potència total de sis 
mil quiilovats: “El 50% de la distribució elèctrica en el 
poble és nostra. Com que no s’han de repartir beneficis, 
oferim als nostres socis uns preus molt competitius”.

La Cooperativa Elèctrica de Castellar va nàixer en 1924 
amb el propòsit de distribuir energia elèctrica a tota 
l'àrea metropolitana del sud de València. En concret 
a La Torreta, En Corts, Escoles de Malilla, Forn d’Al-

cedo, El Poblet, El Tremolar i Castellar-L’Oliveral. A principis 
del segle XIX, els cultius d'arròs van fomentar la prolifera-
ció de molins per a la seua mòlta i transformació. Quan en 
el segle XX apareix l'energia elèctrica (a Castellar arriba en 
1916) la producció d'arròs fa un pas important, en introduir 
un considerable avanç.

José Manuel Llop, secretari de la cooperativa, assenyala que 
les primeres necessitats d'electrificació a Castellar sorgixen 
precisament per un molí d'arròs: “Ho va iniciar Alpera, indus-
trial propietari del molí. L’any 1916 va signar el contracte amb  
una gran companyia (VoIta). Ell va ser qui va portar el servei 
ací, un sol transformador per al molí i un altre per a la pobla-
ció. Després va decidir abandonar el negoci i va proposar 
vendre les instal·lacions elèctriques a un grup que tenia una 
tenda o negoci. Li van comprar les instal·lacions i l’oferiren a 
tots els habitants entre 1923 i 1924”.

Cultura popular

”La cooperativa cobrix les 
necessitats que l’Administració 

i les grans empreses no oferixen 
a la zona
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nova seu, salt qualitatiu

L’any 1999 la cooperativa va comprar el solar del carrer 
Aurora, 34 i va encarregar la construcció de la seua nova 
seu a un arquitecte local. En aquell moment eren més de 
2.100 socis i abonats i comptaven amb set centres de trans-
formació. L'obertura definitiva de la seu l’any 2002 és el 
que els va permetre abordar noves iniciatives de caràcter 
social que fins al moment no havia pogut escometre. “Les 
exposicions comencen al 2005 amb l'habilitació d'una sala 
especial per a este fi. Des de llavors fins hui s'han celebrat 
quasi un centenar d'exposicions, entre pintura, escultura, 
fotografia, ceràmica i confecció (vestits de fallera, boixets…). 
La biblioteca la vam posar en 
funcionament tres anys més 
tard, l’any 2008”.

José Manuel justifica la inicia-
tiva: “Açò és una pedania de 
València, estem molt apartats 
del centre i ací arriben poques 
coses. El que hem fet d'alguna 
manera des de la coopera-
tiva és suplantar o cobrir les 
necessitats que l'Administra-
ció sí cobrix en altres zones i 
ací no, almenys en temes cul-
turals. Actuem en substitució 
de la iniciativa pública o de les empreses grans, perquè no 
arribava fins a ací. Vam ser per exemple els primers a posar 
en marxa una biblioteca, a tindre Internet… Com a coope-
rativa tenim una  vessant social que és la nostra obligació. 
Nosaltres decidim anar més enllà d’eixa obligació legal per 
una raó: vam voler oferir a la gent serveis que no tenien. De 
fet, abans de la construcció de l'edifici de la seu, ja estava 
previst que este fóra multicultural”.

”L'obertura de la seu 
va permetre abordar 
noves iniciatives, com 
el suport a artistes 
locals
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Llibres com a patrimoni
Alberto Pascual té dues passions; la fotografia i l'escriptura. A 
més de presentar una exposició de fotografies en el saló d'Expo-
sicions de la cooperativa a finals de 2012 (un monogràfic sobre 
barraques, a manera d’homenatge a estes joies del patrimoni en 
risc de desaparició), ha publicat dos llibres fins hui.

Un d’estos volums està editat en col·laboració amb la cooperati-
va. Es tracta de 100 imatges per a fer un poble. Castellar-Oliveral, 
publicat l’any 2011 i amb el que fa un recorregut per la història 
de Castellar. Com ell mateix explica, “volia fer alguna cosa que 
deixara constància del que teníem, en el terreny del patrimoni 
rústic, de les cases de Castellar... Vaig començar a mirar cases 
i de les fotografies que vaig fer, va sorgir la idea”. Són imatges 
comentades, alguna de les quals té la seua pròpia hostòria. Li 
interessa tot l'antic, “des de la campana de l'església de Castellar 
que estava en l’ermita l’any 1762 fins hui”.

Alberto és soci de la cooperativa i abans que ell ho van ser els 
seus pares. Està a l’aguait de tot el que fa, llig els butlletins, 
acudix a les reunions... “A banda d'estar molt involucrada amb 
l'entorn local, la cooperativa no només em va ajudar econòmi-
cament a editar el llibre, sinó sobretot moralment. Et dóna ànim 
per a fer les coses”. L'entitat va ajudar a donar-li forma al llibre, 
es van vendre alguns exemplars, i en ocasions el lliura com a 
obsequi per als seus socis, a més de distribuir-lo en els centres 
escolars de la zona.

La segona obra d'Alberto versa també sobre Castellar i el seu 
patrimoni. Es tracta de L'ombra de la cebera, que oferix una re-
copilació de totes les ceberes (1) presents en l'àrea metropolitana 
de València.

(1) Les ceberes són edificacions tradicionals de l’horta valenciana que servien per a 
guardar i assecar les cebes recollides
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A més de les exposicions celebrades, la cooperativa ha edi-
tat sis llibres en tot este temps (La voz de Valencia. Radio 
Castellar, Paraules de terra I fang, Floreal, Evolución histórica 
de Ruzafa y su huerta, 100 imatges per a fer un poble. Cas-
tellar-Oliveral i Apuntes de vela Latina), este últim amb un 
enfocament clarament didàctic.

una biblioteca per a tots
Els socis de la cooperativa poden estar orgullosos d’haver 
posat en marxa la primera biblioteca de Castellar (i única 
fins hui) i la primera a oferir internet gratuït. Solament 
durant 2016 va ser utilitzada per un total de 939 persones. 
Eixe mateix any s'organitzaren sis exposicions amb una 
assistència de cinc-centes persones i el Saló d'Actes va ser-
vir d'escenari per a la celebració de quatre grnas actes d'en-
titats locals. Hui la biblioteca està oberta a tots (el seu ús 
no està restringit als socis) i compta amb una bibliotecària 
encarregada d'ella, obrint les seues portes de 17:30 a 20:30 
hores de dilluns a divendres.

”La primera biblioteca de Castellar, 
i única fins a la data, està oberta a 
tota la població
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Històries a l’oli
Milagros Espinosa acaba de clausurar una 
exposició en la seu de la cooperativa. La 
seua forma de plasmar l'art que porta dins 
és a través de l'oli. Pinta quadres de natu-
ra, paisatges, pobles antics… “Quan viatge 
porte sempre una càmera i prenc fotogra-
fies dels racons que em criden l'atenció. 
Després a casa els done vida”.

Viu a Castellar des de fa 52 anys i és la sego-
na vegada que exposa, a més d'una partici-
pació en una exposició col·lectiva. Jubilada, 
la seua afició per la pintura va ser tardana. 
Porta només set anys amb el pinzell. La 
seua primera exposició va ser a l'octubre 
de 2016; un popurrí de roses, paisatges i 
retrats (amb els seus fills i la seua néta com 
a protagonistes). L'última exposició, just un 
any després, està dedicada quasi tota als 
paisatges. “Hi ha una obra de Castellar, el 
meu barri, titulada Des de la meua balco-
nada. Hi ha també roserars…”.

Per a Milagros la pintura va més enllà d'una 
mera distracció: “Per a mi és una manera 
de vida, una alegria i un al·licient. A més, el 
president de la cooperativa (Fermín Valle) 
és molt agradable i em ‘pica’ perquè pinte 
més. No sabia que la gent em volia tant. La 
pintura m'ha permès relacionar-me amb 
molta gent, no tenia molt de tracte social”. 
El seu pròxim projecte té a veure amb unes 
casetes d’horta que hi ha en Castellar. Ja li 
està donant voltes a eixa idea.

Dalt: Milagros i Alberto, dos artistes locals que han exposat o editat la seua obra a la cooperativa
Baix: Detall de la popular Carxofa
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centre neuràlgic de la societat civil
El Saló d’Actes de la cooperativa acull habitualment la cele-
bració de concerts, reunions de l'Associació de Veïns, Comu-
nitat de Regants, Amics de la Carxofa, Ampes, presentacions, 
conferències… i actes de moltes altres entitats i grups de 
la zona. “Els prestem el local per a mostrar el que fan, la 
idea és facilitar-los el que puguen desenvolupar les seues 
inquietuds culturals”. El local té una capacitat per a vuitanta 
persones i és utilitzat per tota classe de col·lectius polítics, 
socials i culturals.

”Des de 2005, quasi un centenar 
d’artistes de diferents disciplines 
han pogut donar a conèixer la seua 
obra

La carxofa
Dins del que pot considerar-se cultura popular hi ha lloc 
també per a les tradicions més arrelades. Així, la coopera-
tiva ha patrocinat i recuperat una d'elles, la de la Carxofa. 
“Portava més de vint anys sense representar-se i l’any 2011 
ho vam tornar a fer”, explica Rafael Crespo, vicepresident de 
la cooperativa. El tercer diumenge de setembre, coincidint 
amb les festes patronals en honor a la Verge del Rosari se 
li canta al Crist. És el cant conegut com el ‘motet’ “Gloria a 
Déu en els Altures”, més conegut com La Carxofa.
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Fa dèneu anys la cooperativa de Villena, Íntegra Asesores, va 
iniciar un bonic camí per a ajudar a aquelles persones que 
patixen algun tipus de malaltia mental. La seua implicació 
amb eixe col·lectiu va anar augmentant pas a pas, any a any, 

amb idea de buscar una eixida laboral a estes persones. 
Amb l'assessorament d’esta cooperativa es va constituir un 
Centre Especial d'Ocupació, junt amb una altra associació 
de discapacitats físics.

Una cosa va portar a una altra i, així, es va constituir una 
nova empresa que poguera facilitar ajuda domiciliària 

Diversitat 
funcional

a malalts mentals. Ambdues societats funcionen baix la 
marca Integrados por el trabajo. Amb tot, el camí iniciat anys 
arrere no es parava ací; per a donar servei a tota la societat 
i aportar solucions als problemes dels malalts mentals en 

tots els aspectes, fa quatre 
anys es creava en paral·lel 
la Fundación Sanamente, de 
la qual la cooperativa és un 
dels seus patrons. La idea 
era poder atendre millor 
les necessitats específi ques 
d’esta part important de la 
població.

Però com tot projecte ambi-
ciós, necessitava coronar-se 
d'alguna manera. Així, amb 
la intenció d'aprofi tar al 
màxim les fortaleses i 
sinergies que oferix tot este 
entramat d'associacions, 
entitats i societats, es va 

crear per fi  la ‘Red Sanamente’, que inclou a totes elles. Ens 
acostem a Villena per a conèixer de prop a les persones 
que ho fan possible: als seus promotors i protagonistes, 
als seus treballadors i als usuaris i familiars que troben 
diàriament en esta xarxa una oportunitat per a desenvo-
lupar-se i viure dignament, fora d'etiquetes ni clixés, lluny 
de prejudicis.

 Cooperativa  Íntegra Asesores, Coop.V.
 Activitat:  Assessoria empresarial especialitzada en treball associate
 Seu:  Pol. Ind. El Rubial C/3 Parcel·la H-J Nau 10 – 03400 Villena (Alacant)
 Nº d’ofi cines:  2 (Villena i Alacant)
 Persones sòcies:  18
 Llocs de treball:  20
 Web:  www.integraasesores.es
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Aterrem en la seu d'Íntegra Asesores com a punt 
de partida d'una jornada que es presumix intensa. 
Ens rep Salvador Querol. director general d’esta 
cooperativa que enguany ha complit el seu primer 

quart de segle. És una nau de dues plantes moderna i fun-
cional, molt acollidora.

Salvador ens ha preparat un recorregut complet per les 
instal·lacions que donen sentit a la ‘Red Sanamente’. 
Abans, aclarix el per què del seu compromís amb els 

malalts mentals i físics: 
“Som una cooperativa, i 
per tant tenim uns prin-
cipis que amb el temps 
volem anant complint. 
Tenim una preocupació 
pel nostre entorn més 
pròxim. Fa dèneu anys 
em van nomenar treso-
rer d’AFEPVI (Asociación 
de familiares y personas 
con enfermedad mental 

del Vinalopó), ja que un dels meus socis tenia un germà 
malalt mental. Així comença realment la nostra relació 
amb este gran projecte”.

El que ve després és fruit d’una evolució lògica: “Des de l’as-
sociació es comencen a demanar serveis. Es crea un Centre de 
Rehabilitació i dues vivendes tutelades. Parlem ja d’un pres-
supost de 600.000 euros, que s’havia de gestionar de manera 

“Red Sanamente”:
compromís físic i mental

”La Red Sanamente ajuda a 
persones amb discapacitat 
mental o discapacitat física 
a portar una vida digna

adequada. Però dins de la integració d’estes persones faltava 
el treball, vam vore que d’una altra manera no es podien inte-
grar. Pensàrem com fer-ho possible i vam proposar a AMIF 
(Asociación de personas con discapacidad física de Villena y 
comarca) fer un Centre Especial d’Ocupació conjunt. Sabíem 
que les persones amb deficiències físiques poden acompan-
yar als malalts mentals, sempre baix una xicoteta tutela”.

Taller artístic al Centre de Rehabilitació i Ingtegració Social (CRIS)
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”El 90% del personal del Centre Especial 
d’Ocupació de Villena presenta algun 
tipus de discapacitat

D'esta forma, fa deu anys van constituir una societat (Cen-
tre Especial d'Ocupació) en la qual la majoria de les par-
ticipacions recau en les associacions i Íntegra Asesores 
conserva una xicoteta participació, per a donar el suport 
jurídic, tècnic i financer necessari. En açò consistix la par-
ticipació d’esta cooperativa, que ha sigut reconeguda en 
diverses ocasions per la seua tasca solidària.

una fundació al servei de tota la societat
Salvador, administrador del centre, prosseguix el seu 
relat: “Als quatre anys vam crear una altra societat per a 
oferir suport domiciliari a malalts mentals” (entre amb-
dues societats, que actuen baix la marca Integrados por 
el trabajo, hi ha més de setanta treballadors, la mei-
tat d'ells amb algun tipus de discapacitat). “Fa dos anys 
vam tindre necessitat de crear una fundació -afig Sal-
vador- perquè l'associació es quedava coixa perquè no 
era d'utilitat pública, i a més havíem d'acollir als malalts 
més joves, que malauradament van en augment. La seua 
funció és donar servei a tota la societat a nivell de salut 
mental, no només als que es consideren malalts mentals 
crònics, sinó a tot aquell que en algun moment puga 
patir un episodi de crisi mental. Parlem també de pre-
venció. Entrem a la fundació com un patró més”.

Treballar en xarxa
Per a coordinar i transmetre de forma coherent tots els 
recursos, es crea la "Red Sanamente". El seu objectiu és 
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visualitzar tots els serveis que tenen dins de l'àmbit de la 
salut mental del departament de salut d'Elda. “És la marca 
paraigua amb la qual funcionem hui. Volíem que, si algú 
tenia una necessitat, sabera de forma clara on acudir”. Per a 
aconseguir tot açò es necessita una bona salut econòmica, 
i és ací on entra en joc la cooperativa, assessorant, avalant 
quan fa falta i dirigint econòmicament la xarxa, en la qual 
treballa un centenar de persones. El seu àmbit d'actuació 
abasta Villena i tota la seua àrea d'influència, arribant fins 
a Elda i Novelda.

centre especial d’ocupació
El Centre Especial d’Ocupació dóna servei a Villena i tota 
la comarca. El seu propòsit és donar treball a persones 
amb discapacitat mental i física. A diferència d'altres cen-
tres d'ocupació, el 90% del seu personal -format per trenta 
treballadors- presenta algun tipus de discapacitat. Presta 
servei al públic en general, a través de diverses activitats; 
realitza el repartiment i les notificacions de l'Ajuntament 
de Villena (buzoneo, pegat de cartells...).té una botiga de 
papereria i copisteria, a més d'un servei de neteja i man-
teniment, i un altre de màrqueting i promoció. Quan algú 
compra o contracta algun d’estos serveis, està contribuint 
a un bé social.

atenció domiciliària
L'ajuda a domicili es va posar en marxa l’any 2011. Actual-
ment dóna servei a setanta persones i compta amb cin-
quanta professionals que presten dos tipus de servei: ajuda 
assistencial a domicili (prestat per auxiliars, per a persones 

”Íntegra Asesores dirigix 
econòmicament i tècnicament 

la Red Sanamente, on treballa un 
centenar de persones
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José Pérez a la guitarra
Després de nou anys acudint al CRIS diàriament, José Pérez (47 anys) 
rep l'alta terapèutica just l'endemà a la nostra visita. Assegura que 
seguirà venint, ja sense plaça, a classes de pintura, a la ràdio (el cen-
tre té una emissora oberta que emet per Internet), i a donar classes 
de guitarra a altres usuaris com a voluntari. Per a ell la ràdio ha sigut 
una teràpia molt important: “El fet d'anar a altres hospitals a parlar 
dels nostres problemes i que vegen que som persones, ens permet 
difondre la nostra realitat i lluitar contra l'estigma”.

El seu somriure el delata: “El repte és que pugam valdre'ns per no-
saltres mateixos i llevar-nos les etiquetes que té el nostre col·lectiu. 
Jo ara sent que puc fer-ho per mi mateix, encara que al principi ne-
cessitaré alguna ajuda. Visc amb els meus pares, però tinc en ment 
viure pel meu compte”.

José seguix un tractament farmacològic per un trastorn psicòtic i 
cada tres mesos haurà de visitar a la psiquiatra a Elda, el seu poble 
natal. Cada mig any li fan una analítica i assegura estar perfecta-
ment. Valora especialment el suport dels professionals del centre, 
psicòlegs i educadors: “Són meravellosos. Que hi haja gent amb la 
qual pugues parlar, et tire una mà, t'escolte, et faça alçar cada matí 
amb una fi ... és bàsic. Vindre tots els dies és el que més m'ha ajudat, 
així com posar el màxim esforç a superar-me”.

A partir d'ara seguirà amb els seus estudis de solfeig (estudia dues 
hores diàries de guitarra) i se centrarà a recuperar el perdut. Ex-al-
cohòlic, porta ja sis anys sense provar gota: “Ara no vull ni vore l'al-
cohol. Estic en la millor època de la meua vida”.

majors o discapacitades) i atenció al domicili, prestat en 
este cas per educadors socials i dirigit a malalts mentals.

Com explica la seua coordinadora, María Jesús, “en el pri-
mer cas és el professional qui executa les tasques, mentre 
en el segon la fi nalitat és fonamentalment educativa, amb 
idea que el malalt reprenga la seua vida. El professional 
recorda a la persona les coses que ha de fer perquè siga 
ella qui les faça. Es tracta d'un servei personalitzat, prèvia 
valoració de la persona per a identifi car quines àrees cal 
treballar. Se'ls ajuda amb la gestió econòmica, organització 
de la casa, relacions familiars, a fer un ús positiu de l'oci i 
temps lliure... Alguns malalts mentals tenen greus proble-
mes d'aïllament, manquen d'habilitats socials i tenen poc 
contacte amb l'exterior”.
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centre de Rehabilitació i integració social (cRis)

El CRIS és un centre d’atencíó diürna situat al mateix poble 
de Villena. Organitza activitats de matí i vesprada per als seus 
cinquanta usuaris. La nostra visita coincidix amb la celebra-
ció de diversos tallers, un per a malalts crònics (estimulació 
cognitiva i comprensió lectora), un altre artístic (pinten sobre 
llenç i en ocasions visiten algun museu), un altre d'habilitats 
socials (autoestima) i un altre de cuina. Al centre treballen 
deu persones, mentre 
que a les dues viven-
des tutelades, ho fan 
sis més. 

Rosario Tomás dirigix 
el CRIS. Psicòloga, és 
també el cap visible 
de la xarxa, en coor-
dinar l’associació i la 
fundació. Ens defi-
nix perfectament les 
quatre grans àrees 
de treball de la ‘Red 
Sanamente’: promo-
ció de la salut mental 
(per a tota la ciutada-
nia), sensibilització i 
prevenció social (per 
mitjà de xerrades als 
instituts, una emis-
sora de radio i un 
blog), formació i investigació (cursos de psicologia posi-
tiva, mindfulness…), i intervenció i recuperació social. Esta 
última és la que més recursos absorbix, perquè integra 
tant la rehabilitació psicosocial com la integració laboral. 

”El Centre de 
Rehabilitació 
atén durant el 
dia a cinquanta 
persones 
amb diferents 
problemes 
mentals
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Dues carreres i quatre idiomes
Romi (Ramona) té a un familiar al centre. És 
a més vicepresidenta d’AFEPVI. El seu fa-
millar va estudiar Arquitectura (no va poder 
acabar-la) i és grau superior en piano, a més 
de parlar quatre idiomes i haver treballat 
vint anys de professor al Conservatori. Porta 
set anys venint al centre a causa d'un proble-
ma social i d’afectivitat. Ací treballa sobretot 
les habilitats socials, aprenent a socialitzar 
amb altres usuaris. Segons Romi, si no tin-
guera l’obligació d'anar al centre estaria com 
un vegetal: “No tenia motivació, va costar 
convèncer-lo”.

La seua rehabilitació és lenta. Romi també 
ha rebut ajuda del centre. Venia una vegada 
per setmana a l'Escola de Pares i s'ajuntava 
amb altres familiars en semblant situació. 
Se sentia reconfortada. Destaca per damunt 
de tot que ha d'obligar-se a relacionar-se i 
l'ambient que hi ha: “Ací no et jutgen”. Ro-
sario, la psicòloga que atén al seu familiar, 
afirma que l’objectiu amb ell és mantindre, 
no perdre. I moure’l prou, que estiga a gust. 
Més enllà del CRIS i els seus fills, Romi no 
rep cap ajuda.



Mapa de 
projectes

Una aldea cooperativa en Anantapur / Vivendes dignes per a famílies sense recursos

Esport i Salut / Promoció de l’esport i els seus valors

Gestió responsable d’aliments / Aliments peribles, necessitats permanents

Els nostres majors, ben atesos / Un Centre de Dia per a estar com a casa

La verema com a festa / Requena, on l’aigua és vi

Terra i medi ambient / Alto Palancia; el sabor del territori

Igualtat de gènere i oportunitats / Dones llançades en busca d’un treball

Somriures contra la ‘quimio’ / Els ninos més bonics del món

Foment de la cultura local / Cultura popular

Diversitat funcional / ‘Red Sanamente’; compromís físic i mental
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Cooperació Internacional per al desenvolupament 

Esport i salut 

Pobresa i nutrició

Tercera edat

Folclor local

Medi ambient

Igualtat de gènere i oportunitats

Infància 

Cultura 

Diversitat funcional 
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Este llibre no haguera sigut possible sense la col·laboració 
d'un bon nombre de persones involucrades, en major o menor 
mesura, en les diferents actuacions i iniciatives recollides al llarg 
d’estes pàgines. Persones amb nom i cognoms, l'oferiment dels 
quals i dedicació facilita la ingent tasca de recopilar la docu-
mentació i imatges necessàries per a editar una obra com la que 
ara tens en les teues mans.

El nostre agraïment especial a Anna Ferrer, presidenta de la Fun-
dació Vicente Ferrer; Adela Cortina, que prologa este llibre; Joan 
Ribó, alcalde de València; Pablo Ibáñez (per a molts el ‘Hombre 
de Negro’, per a altres president d'honor de la Fundació Juegate-
rapia) i Sergio Claramunt, cofundador de PayaSOSpital, pels seus 
testimonis personals i valoracions que, sense dubte, enriquixen 
esta publicació.

En la tasca de recopilar informació sobre tots estos projectes i 
atendre les nostres nombroses peticions, destaquem les apor-
tacions de Sergio Moratón, responsable de la Fundació Vicente 

Ferrer per a la Comunitat Valenciana i Múrcia; Paco Alós i Mar Mes-
tre (de Caixa Popular, director de RSE i Relacions Institucionals, i 
membre de l'àrea de Comunicació, respectivament), així com de 
Miguel Ángel Querecuto, responsable de Comunicació de Paya-
SOSpital. En el capítol dedicat a Consum, cal citar la contribució 
de Carmen Picot i Teresa Bayarri (executives de Relacions Institu-
cionals i RSE, i Comunicació Externa, respectivament), així com Sil-
via Moreno (tècnica de Relacions Institucionals de la cooperativa); 
a elles se sumen Marina Cuenca (del Casal de la Pau) i Carles Silla 
(Economat de Càrites Interparroquial de Picassent). Per a conèixer 
el projecte en l'Alcudia ens va guiar Cirilo Arnandis, president de 
la cooperativa CANSO i de la Caixa Rural de l'Alcúdia. Ens va acom-
panyar a visitar el Centre de Dia d’esta localitat. Allí treballa Fina 
Bohigues, responsable de cuina i neteja d’este centre, qui ens va 
posar en contacte al mateix temps amb Rosario Sánchez, Con-
suelo Puig i Rosa Genoll, usuàries i familiars del centre.

Ernesto Pérez, director del Museu de la Festa de la Verema de 
Requena (i un dels seus màxims coneixedors) és una enciclopèdia 

Agraïments
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vivent en tot el concernent a les tradicions de Requena (gràcies 
per la teua implicació) i Patricia Álvarez, directora de Comunicació 
i Màrqueting del Grupo Coviñas, per facilitar-nos el treball.

Els nostres agraïments s'estenen igualment a Fernando Marco, 
director de la cooperativa de Viver, David Carot (llaurador que 
cultiva el ‘fesol de confit’); Ana Company, directora de la Fun-
dació Florida; José Ángel Traver (el ‘mag’ del projecte ‘Lanza-T’); 
Ana Villanueva, Blanca Hortes, Deli, Teresa i Zulma, participants 
d’este projecte (per la seua amabilitat i proximitat). El llistat 
continua amb Anna Rubau (de la Fundació Juegaterapia, per la 
seua infinita paciència); José Luis Cantero Mancebo, president 
de Juguettos i Ramón Flor, responsable comercial d’esta coope-
rativa. En el capítol dedicat a la cultura popular han col·laborat 
José Manuel Llop, secretari de la cooperativa elèctrica de Caste-
llar; Rafael Crespo i Emiliano Villena, vicepresident i responsa-
ble d'activitats culturals de la cooperativa, així com els artistes 
locals Milagros Espinosa i Alberto Pascual (pel seu amor incon-
dicional a l'art).

No volem oblidar-nos tampoc de Salvador Querol, director 
general d'Íntegra Asesores, per la seua enorme amabilitat, la 
seua dedicació i compromís amb els malalts mentals i per-
sones amb discapacitat física. Rosario Tomás, directora del 
Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) de Villena i 
coordinadora de la ‘Red Sanamente’, així com María Jesús, coor-
dinadora del servei d'atenció domiciliària, i José Pérez (sempre 
amb la seua guitarra) i Romi, usuari i familiar -respectivament- 
d’este centre. Gràcies també a Isabel i Ana, del Centre Especial 
d'Ocupació de Villena, per facilitar-nos algunes de les imatges 
que il·lustren el llibre.

A tots ells i alguns més, vaja des d’ací el nostre agraïment pel 
seu interès i dedicació. Este llibre és també fruit de la seua 
obstinació. Dediquem la publicació a la tasca callada i silen-
ciosa de tantes i tantes cooperatives, algunes de les quals apa-
reixen reflectides en estes pàgines. Elles són les que donen 
sentit últim a esta obra i fan cada dia del món un lloc un poc 
millor per a viure.



Este llibre es va acabar d’imprimir a Gandia l’1 de desembre de 2017, just una setmana abans de la inau-
guració oficial de l’aldea cooperativa ‘Mydugolam Village’ en Anantapur, projecte solidari en el que han 
participat vint-i-dues cooperatives valencianes per a oferir una vivenda digna a vint-i-quatre famílies 

d’esta xicoteta població del sud de la Índia.




