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TALLER DE PLANIFICACIÓN DUNHA -I-A-P-
NUNHA COOPERATIVA DE CONSUMO

Miguel MARTÍNEZ LÓPEZ
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SUMARIO: Exponse moi resumidamente a formulación dun taller de planificación dunha -I-A-P- nunha co-

operativa, presentando a concepción básica e os principios metodolóxicos da investigación-acción parti-

cipativa. situando as características principais do caso e reproducindo o resultado dun grupo de traballo no

taller. coa súa particular ordenación das fases de investigación.

SUMARIO: Se expone muy resumidamente el planteamiento de un taller de planificación de una -I-A-P- en

una cooperativa. presentando Ia concepción básica y los princípios metodológicos de Ia investigación-acción

participativa. situando Ias características principales deI caso y reproduciendo el resultado de un grupo de
trabajo en el taller. con su particular ordenación de Ias fases de investigación.

10 Proposta de trabaIlo.

I) Formular algunhas ideas básicas que definan a -i-a-p- e os principios
metodolóxicos que lle 'dan sentido, en vistas a dispoiíer dun "código" aberto
de partida co que o grupo que realice a -i-a-p- e o conxunto de persoas impli-
cadas nela, poidan ir fundamentando e arrequentando o resto do proceso,

2) Expoiíer algúns trazos xenéricos da cooperativa que analizamos, pres-
tando atención a algúns dos seus problemas actuaiso

3) Elaborar colectivamente, traballando en grupos pequenos, propostas de
o~den~ción dun proceso de -i-a-q- 'o ~eo modo tal ~ue posteriormente poidan
dlscutlrse argumentadamente as poslbuldades desenadaso

20 Explicando a -i-a-p- ás cooperativas.

Trátase dunha corrente nas Ciencias Sociais que postula a xeración de
"coiíecemento útil" para a poboación "non experta" a partir de que as persoas
"expertas" colaboren con ela:
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en definir as súas necesidades e problemas,

en intercambiar mutuamente cofíecementos científicos e populares,

e en comprobar a utilidade do cor-ecemento mediante a promoción de ac-
cións de cambio.

Os procesos de -investigación-, de -acción- e de -participación- están uni-
dos en forma de espiral continua, dando lugar uns a outros, con implicacións
e determinacións concretas (se ben, ás veces, poden desenvolverse simulta-
neamente, provindo as determinacións do contexto e da forma concreta que
adopte o proceso): hai retroalimentacións constantes, pero tamén comezos e
finais que se deben "puntuar" estratexicamente.

A -i-a-p- propónse:
que a cooperativa explicite as súas necesidades e problemas, que actúe

para cambiar esa situación e que aprenda colectivamente dese proceso;

que algunhas persoas ou tódalas persoas socias da cooperativa participen
nalgunhas ou tódalas fases da -i-a-p- xunto ás persoas expertas, como forma
de socializar e compartir o cofíecemento;

que as expertas e expertos usen técnicas de investigación diversas e ade-
cuadas ós problemas, que as informacións provisionais que produzan sexan
revisadas pola cooperativa e que elaboren, e analicen tras o seu desenvolve-
mento, propostas de acción acordes á información obtida e á situación da co-

operativa;
que as expertas e expertos participen xunto á cooperativa na análise colecti-

va das informacións recabadas e na i~plementación de accións de cambio;

que as decisións iniciais de aprobar o proceso de -i-a-p- segundo uns ob-
xectivos consensuados e as decisións finais de aceptar os resultados do pro-
ceso ou de actuar internamente ou no seu contexto social, sexan tomadas
polo conxunto do colectivo implicado (tódalas persoas socias e tódalas inves-

tigadoras).

A -i-a-p-, polo tanto,
é un modo de coflecer desde dentro do que se sinte na cooperativa á vez

que aportando cofíecementos técnicos desde fóra;

é un modo de coflecer en profundidade a realidade interna ou externa da
cooperativa para que esta poida desenvolverse;

é un modo de coflecer a partir da mutua aprendizaxe da contrastación mu-

tua de observacións;
é un modo de coflecer a partir das prácticas concretas e accións de trans-

formación que se propofíen, discuten e planifican;
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é un modo de coiíecer a partir da participación mutua en distintas accións e
procesos, con igualdade de condicións e defeitos, experimentando a cooperación
e o "control" democrático de todo o proceso de producción de coiiecemento...

. (Tamén é "un modo de actuar" e "un modo de participar" polo mesmo...)
I

3. Principios metodolóxicos de partida.

AI Sobre a organización do proceso de -i-a-p- (estructura superficial):
1. Negociar colectivamente a demanda entre as partes implicadas e expli-

citar os obxectivos concretos e finais a conseguir.
2. Consensuar colectivamente as decisións importantes, os compromisos

adquiridos, as tarefas e o tempo a empregar.
3. Creación de comisións de traballo: de seguimento, de investigación e

formación, e de acción.
4. Deseiio de técnicas de investigación con orientación participativa:

priorizando as técnicas dialécticas (asembleas, taIleres, etc.) e cualitati-
vas (grupos de discusión, eptrevistas, textos, etc.), e usando participati-
vamente as cuantitativas (enquisas, uso de datos secundarios, etc.).

5. Designar "analizadores" ou elementos clave que guíen as análises e as
accións posibles a planear.

,'if 6. Documentos e sesións de devolución informativa segundo os niveis de !~I

linguaxe da poboación integrante da cooperativa. ; 1 :
7. Planificación de actos, campaiias, programas, etc. que xeren cambios e ;.1:

análises avaliativos da súa realización práctica. :1'1"
'~t

B/ Sobre a orientación do proceso de -i-a-p- (estructura profunda): .11

1. Evitar o vanguardismo e o monopolio do coiíecemento por parte das ...1!

persoas técnicas 0\1 dirixentes da cooperativa. li
2. Desenvolver un proceso de formación de membros da cooperativa na ir

realización da -i-a-p- que faga innecesaria a presencia futura de persoas tl

expertas.
3. Decidir o tipo de "reflexividade" a conseguir: a) a autoinvestigación de

toda a cooperativa (como suxeito e obxecto), b) a autoinvestigación da
cooperativa na súa realidade externa (como obxecto) pero só por unha
parte da cooperativa xunto a persoas expertas (suxeitos), ou c) a au-
toinvestigación crítica só de quen investiga (como suxeito e obxecto) á
vez que investiga partes da realidade da cooperativa (comoobxecto).

4. Investigar participativamente sempre conleva investigar cómo se parti-
cipa realmente, como un dÓs obxectos implícitos de case toda -i-a-p-.

5. O grupo que demanda a -i-a-p- e que se implica nela tende a excluír do
proceso participativo a outros grupos de base ou colectivos semeIlan-

I
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tes, erixíndose en "representante" lexítimo, restándolle información e
potencia ó proceso.

6. "Aprendendo a sumar": en -i-a-p- 2+2, cando hai crítica e autocrítica,
é igual a 5. A -i-a-p- pretende potenciar a autonomía da cooperativa,
pero isto non depende só das persoas investigadoras, senón do contex-
to da cooperativa. Para determinar ese contexto necesítase cofiecer cri-
ticamente o tipo de autoxestión que realmente se practica na cooperati-
va e as relacións ocultas entre "voluntariado" e "intereses privados".
Non vale a crítica autocomplaçente ou autoflaxelante que se fixe obse-
sivamente nos fins utópicos a conseguir, máis que nos medios a usar.

7. "Restar para implicarse": en -i-a-p- 5-5, rando tódalas participantes
abandonan unha parte da visión da súa propia identidade, é igual aIO.
Implicarse non é chegar a ser iguais, idénticos, senón crear espacios onde
perder o noso narcisismo e atopar como parecemos, sen ocultar as DOSas
diferencias. Investigar con e desde a cooperativa significa que todas dei-
xamos só de investigar o só de actuar, e de facelo só desde un saber ex-
perto ou só desde un saber común. A inmersión na cooperativa precisa
"ser un pouco coma elas e eles..." pero "non igual a elas e eles".

8. "A multiplicación pode ser manantial": ell -i-a-p- 10 x 10, cando se
usan analizadores e devolucións e apropiacións sistemáticas da infor-
mación, é igual a 900. A -i-a-p- debe axudar a transformar o contexto
social de dominación, o que non se fai tanto con boas intencións ou
compromisos militantes de quen investiga, como coa guía de analiza-
dores ou temas clave, así como cun traballo constante de devolución e
apropiación informativas.

9. "A división ou que facer co pastel": en -i-a-p- 900 : 900, cando se rompe o
autoritarismo de quen financia, é igual a 900. É dicir, "quen financia a -i-
a-p- non sempre manda". O difieiro para costear unha -i-a-p- pode provir
de institucións pt\blicas (Administración, Federacións, Fondos de Forma-
ción da propia cooperativa, etc.), pero iso DOI! significa que esa institución
estea lexitimada para impofier os seus obxectivos e o modo de usar eses
recursos. A cooperativa e os grupos encargados da -i-a-p-, pois, centraran-
se en negociar o uso deses recursos máis que nas cantidades.

4. Características da cooperativa.

Problemas "sentidos" desde dentro

AI ORGANIZACIÓN SOCIAL
Ninguén parece querer asumir responsabilidades organizativas e dinami-

zar o Consello Rector.
Gran dilación en convocar as Asembleas Xerais.
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A.II Participación
Descofiecemento xeral sobre a relación entre o proxecto da cooperativa e

dun conxunto de cooperativas afins.
Falta de participación de socias e socios en: 1) atraer máis socias e socios;

2) actuar en tarefas de difusión e concienciación sobre o consumo ecolóxico.

Falta de dinamismo social en: 1) inforrnación interna entre socias e so-
cios; 2) forrnación cooperativista; 3) actividades de cofiecemento mutuo en-
tre socias, socios e productoras, comidas, festas, etc.; 4) creación de Comités
Locais de Consumo que concentren un pouco a dispersión xeográfica
existente.

B/ ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA
A organización productiva (buscando abastecemento e encargándose da

distribución) recae toda sobre unha cooperativa de traballo, sen aportacións
desde a cooperativa que estudiamos.

Outros problemas "observados" desde fóra

AI ORGANIZACIÓN SOCIAL
l,Deberían facerse "auditorías sociais" periodicamente, "contabilizando"

en qué medida se cumpren os obxectivos sociais da cooperativa, as condi-
cións de traballo dentro da mesma, a inforrnación sobre os productos, etc. ?

l,Que tipo de democracia interna existe e cal debería (e podería) existir?

A.II Participación
l,Cómo entenden o proxecto os distintos tipos de socias/os que hai (as máis

comprometidas, as sim~tizantes e as máis preocupadas pola súa saúde)?

l,Qué "significado" ten o que se adquire na cooperativa en relación ó que
se adquire noutras tendas (para as socias e socios)?

l,Como se ve o "futuro" do proxecto (en que dimensións, con que incidencia
social, que se desexa, etc.) por parte dos distintos sectores da cooperativa?

B/ ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA
l,Debería tender a cooperativa a ter as súas "propias/os" traballadoras/es

que se encargaran da organización productiva, xestión, venda, etc., en lugar
de que iso o leve outra cooperativa?

C/CONTEXTO
l,Que colectivos sociais tefien disposición para integrarse como novas/os

socias/os? l,Que se precisa cofiecer deles? l,Como chegar a eles? l,Debería
encargarse o Consello Rector ou o conxunto de socias e socios?



.
60 Miguel Martínez López- Taller de planificación dunha .[.A-P- nunha cooperativa...

i,COmO afectará á cooperativa o crecemento do "mercado verde" en su-
permercados e por parte de empresas anónimas< multin~~onais, etc. ?

i,En que tendencias se atopa a agricultura ecolóxica en Galicia e as condi-
cións sociais de traballo no campo galego?

4. Exemplo dunha ordenación das fases da investigación segundo un
grupo do taller.

18 Aprobación en asemblea xeral coa participación do equipo investigador
da realización da 1AP. Consensúanse os obxectivos da mesma, despois de te-
los discutido con anterioridade á asemblea.

28 Gracias ó equipo investigador conséguese unha parte do financiamento
por parte dunha entidade pública. O resto é aportado pola propia cooperativa.

Créase a comisión de 1AP (C1AP) na que participan tres membros do con-
sello rector e catro socias e socios, sen máis responsabilidades internas.

O resto de membros do consello rector forman unha comisión de segui-
mento que recibe un informe provisional ós tres meses. Deciden esperar ó in-
forme definitivo para convocar a seguinte xuntanza de seguimento.

38 Equipo investigador e C1AP analizan actas de asembleas pasadas e resul-
tados dun taller do simposium de 1AP. Discuten durante tres semanas e desig-
nan tres analizadores (temas-clave) iniciais: saúde, militancia e 'identidade'.

A C1AP comeza a recoller datos, a facer entrevistas (individuais e gru-
pais) e a analizar o sucedido en tódalas asembleas da cooperativa e actos so-
ciais acaecidos ata o momento..

48 O equipo investigador realiza a análise de toda a información disponi-
ble ata o momento e discúteo co C1AP. Elaboran un informe provisional
apostando polo analizador da identidade (orgullo de pertenza a cooperativa
ecolóxica en crecemento).

Membros do C1AP propófienlle ó equipo investigador que proporcionen
textos de fácil comprensión sobre cooperativismo, ecoloxía, socioloxía e téc-
nicas de investigación social, para ter máis criterios na súa participación na
1AP e crear unha pequena biblioteca.

58 Envíaselles informe provisional a tódolos socios e socias, en formato
breve, con linguaxe sinxela e con ilustracións clarificadoras. Tamén se lles
informa das comisións existentes e se lle solicitan suxerencias.
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6" Na comisión de seguimento acórdase convocar unha asemblea extraor-
dinaria sobre 'participación' para poi'ier en común os resultados e propostas
da lAr. Nela adquiriranse novos compromisos de participación en comisións,
do seu funcionamento e da divulgación do proxecto da cooperativa.

7" Investigadoras/es e CIAP propói'ienlle á asemblea facer tres accións
para provocar cambios: xomadas de debate con festa final; excursión-visita a
agricultoras/es ecolóxicas/os; crear novacomisión que edite un boletín infor-
mativo da cooperativa.

8" Na análise da "visita gastronómica" á aldea ecolóxica atopouse que se
uniron lazos entre socios/as e varias persoâs manifestaron interese por facer
divulgaci6n do proxecto da cooperativa nos seus barrios. Créase comisi6n
permanente para organizar máis visitas.
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A Asociación Para a Economia Social
Ten por finalidade a promoción do cooperativismoe as formas autoxestionadas de organización so-
cial en GaJicia. Traballa pala posta apunto da lnfraestructura, equipamento e persoal necesario para
a constitución dun Instituto Universitariode Economia Social.

ltJ Universidade de Viga
Asociàción Para a Economía Social

A publicación COOPERATIVISMO E ECONOMíA SOCIAL contou, no ano 1999, cunha subvención
da Consellería de Educacióne Política Científica, DirecciónXeralde Universidades.
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