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El desenvolupament rural ha d'incloure processos integrals, dinàmics i complexos que 
susciten la participació de diferents sectors de la població i incorporen productivitat, 
distribució de la terra, enfortiment de la societat civil, descentralització administrativa, 
construcció de mercats interns sòlids, educació i infrastructures (Alarcón, 1994; Cuéllar, 
1994; Levi, 1993; Oakley, 1991; Pérez, 1993). La necessitat de múltiples actors i diferents 
mesures té molt a veure amb la diversitat dels pobladors rurals, tant a l'escala de cada país 
com dins de cada localitat. 

Si bé el desenvolupament rural ha d'enfocar-se multisectorialment, les activitats 
agropecuàries continuen sent l'eix del món rural. Les solucions per als problemes rurals 
exigeixen mesures que busquen equiparar els ingressos agrícoles i ramaders als de la resta 
dels sectors. Els instruments per a aconseguir-ho són semblants als aplicats en el 
desenvolupament de les ciutats: creació d'ocupació i generació de teixit industrial que 
milloren el potencial endogen. Amb més detall, pot parlar-se (Carrasco, 1993: 253-259); 
Morales, 1995; Nogar y Posada, 1995; Schejtman, 1994) de les mesures següents: 

• Avanç i retrocés per la cadena de valor afegit (agroindústria i activitats locals). 

• Diversificació i millora de la qualitat del producte. 

• Accés a tecnologia tangible i intangible. 

• Modificació de la mentalitat dels productors, que hauran de deixar de ser caps 
d'explotació per a convertir-se en empresaris. 

• Pèrdua d'enfocaments localistes mentre es generen processos d'integració. 

És essencial, a més, trencar la visió tradicional dicotòmica de l'entorn rural enfront de l'entorn 
urbà, que caracteritzava desavantatjosament al primer i limitava les seves funcions a la de 
proveïdor d'aliments del segon. Complexos fluxos bidireccionals de béns i serveis, actius 
financers i recursos humans o naturals lliguen ambdós entorns. La pobresa de les zones 
rurals afecta les urbanes més enllà de la seguretat alimentària (Pérez, 1998: 10-11). Les 
solucions als problemes en uns i altres entorns inclouen ruralitzar les ciutats, mentre 
s'urbanitza el camp (Laidlaw, 1982). 

Malgrat el paper protagonista de les poblacions locals, no ha d'oblidar-se la necessària funció 
coordinadora, controladora i redistributiva dels Estats nacionals centrals. Aquests han de 
compensar imperfeccions dels mercats com ara els monopolis, la informació asimètrica o 
l'elusió de costos socials i mediambientals (Pérez et al., 2000: 129-141), combinant polítiques 
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de promoció d'exportacions i d'abastament de mercats domèstics (Llambí, 1994: 14-17). 
Aquesta idea és coherent amb la doble cara -endògena i exògena- que hauria de mostrar 
sempre el desenvolupament local, fugint de perspectives reduccionistes de tipus tancat o 
localista. 

En suma, el desenvolupament rural ha d'enfocar-se estratègicament i participativament. Per 
a això, ha de contenir els següents trets (Coque, 2005: 56): 

• Connexió entre les dimensions micro i macro; això és, participació en diferents 
dimensions i nivells per mitjà de xarxes d'adaptades a cada situació i nivell de 
realitat. 

• Articulació del curt termini (serveis immediats) amb el llarg termini (sostenibilitat). 
 
 
Les cooperatives, agents de desenvolupament rural  
És fàcil identificar les cooperatives com a agents naturals de desenvolupament rural quan 
s'observen les següents característiques organitzatives que relacionen a aquest tipus 
d'empreses amb allò que s'ha comentat més amunt (Gauthier, 1984; Tomás, 1995; Vara, 
1994): 

• Pertanyen al teixit local: són empreses participatives i amb fins socials, sorgides a 
partir de recursos (col·lectius de persones i capitals) de cada zona. 

• Reserven sense repartir una part dels beneficis, que fixa els actius a la regió de què 
procedeixen. 

• Tendeixen a la integració en xarxes mitjançant la denominada intercooperació: 
ramificacions que arriben fins als nivells locals des de l'escala internacional per a 
suplir les debilitats de les unitats aïllades. 

Però materialitzar aquesta potencialitat, encaixant amb el doble caràcter endogen i exogen 
del desenvolupament rural, exigeix que les cooperatives satisfacin alguns requisits 
fonamentals que resumeix el quadre 1. 
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Requisits perquè les cooperatives siguin agents de desenvolupament rural 
 
FACTORS ENDÒGENS 
(connexió bidireccional amb el territori: 
desenvolupament local cap a i des de dins) 

FACTORS EXÒGENS 
(connexió bidireccional amb l'entorn global: 
desenvolupament local cap a i des de fora) 

1. Sorgir d'iniciatives locals, sobre la base 
de capital humà, financer i material 
procedent d'una zona concreta 

2. Crear-se sobre estructures 
organitzatives socioproductives prèvies 
pròpies d'aquesta zona, buscant 
adaptacions mútues 

3. Desenvolupar-se sobre bases de 
participació interna 

Generar, directament o indirectament, serveis 
per a l'entorn social i empresarial immediat 
Integrar-se localment entre elles, i amb altres 
empreses i institucions, per mitjà d'acords 
formals o informals de diversos tipus 

1. Integrar-se horitzontal i verticalment fora 
de la localitat, generant xarxes de 
comercialització i de representació 
regional que, en primera instància, 
comuniquen les zones rurals amb les 
urbanes tractant de trencar positivament 
les diferències entre ambdós entorns 

2. Integrar-se internacionalment per a 
activitats com ara l'exportació o 
l'emmagatzematge tecnològic 

3. Desenvolupar sistemes gerencials de 
tipus estàndard, encara que amb 
adaptacions a la seva particular 
idiosincràsia participativa 

Utilitzar adequadament el seu gran potencial 
educatiu (anàlisi i difusió dels senyals de 
l'entorn global) 

Quadre 1 
 
Cooperatives rurals en el departament de Santander (Colòmbia) 
En una regió al sud del departament de Santander, situada a la vessant dels Andes orientals 
colombians s'ha desenvolupat durant les últimes quatre dècades un creixent moviment 
camperol. El seu lideratge recau en l'església catòlica local, a través de l'organisme SEPAS, 
que ha impulsat el sindicalisme camperol (El Común) i el cooperativisme. Amb el temps, han 
arribat al que avui es coneix com SEPAS-COOPCENTRAL, afegint el nom de l'entitat 
financera fundada el 1964 per a recolzar les cooperatives, essencialment financeres, que 
s'anaven creant en gairebé tots els municipis. 

SEPAS-COOPCENTRAL permet il·lustrar els efectes de la promoció sobre el cooperativisme 
rural quan es parteix de l'àmbit local i s'arriba a la cooperació internacional. Entre altres 
agents de cooperació, destaca el paper de tres universitats, cada una amb un àmbit 
geogràfic d'influència diferent: 

• La Fundación Universitaria Cooperativa de San Gil (UNISANGIL), universitat 
regional creada el 1988 per SEPAS-COOPCENTRAL. 

• El Instituto de Estudios Rurales (IER) de la Pontificia Universidad Javeriana, de 
Bogotà, l'equip del qual porta més de vint anys desenvolupant a la zona programes 
d'investigació i capacitació amb metodologies participatives. L'IER ha sigut el suport 
fonamental de l'estudi empíric que es resumeix en aquest article, que s'ha vist 
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facilitat al poder vincular-se a tallers i altres treballs de camp que ja estaven 
funcionant a la regió. 

• L’Institute de Recherche et d’Enseignement pour les Coopératives de 
l’Université de Sherbrooke (IRECUS), de Quebec, eix d'una xarxa panamericana 
d'universitats amb interès en el cooperativisme. Aquesta universitat canadenca 
col·labora amb la Javeriana, que, per la seva part, recolza a les cooperatives de la 
zona, unes vegades directament i altres a través d'UNISANGIL. 

 
La regió: província Guanentina 
El departament de Santander consta de sis províncies. Més de la meitat de la població 
resideix a la capital, Bucaramanga, o a la seva província. 

SEPAS-COOPCENTRAL radica a les tres províncies al sud del departament: Guanentina, 
Comunera (amb centre a Socorro) i Vélez. Comprèn uns 16.000 quilòmetres quadrats, 47 
municipis i una població de 420.000 habitants eminentment rural i dedicada a activitats 
agropecuàries. Al mapa de la província (figura 1) apareixen subratllats els municipis on es va 
realitzar l'estudi origen d'aquest article. 

Queda fora de l'experiència cooperativa analitzada la província de Mares, amb centre 
econòmic a la ciutat industrial de Barrancabermeja, zona on es presenta una de les 
situacions més violentes del país, amb habituals episodis de guerrilla, paramilitars i exèrcit 
nacional. A les províncies en qüestió pot observar-se certa pau; el conflicte armat envolta els 
seus límits sense traspassar-los significativament. Els líders entrevistats identificaven una 
relació de doble sentit entre cooperativisme i absència de violència: segons ells, aquesta no 
ha entrat a la zona gràcies al desenvolupament generat per aquell, que va poder començar a 
l'espai deixat per una relativa pau prèvia. Als municipis on s'ha realitzat l'estudi es valorava 
molt la tranquil·litat com un dels seus principals punts forts estratègics de cara al 
desenvolupament empresarial i social. 

Hi ha certa presència d'hisendats, encara que les seves propietats no acostumen a superar 
les cent hectàrees, dimensió molt inferior als latifundis dominants en altres regions 
colombianes (més de mil Ha). La majoria de les explotacions pertany a camperols 
minifundistes, dèbils econòmica i organitzativament.  

Es troben en declivi alguns productes bàsics per a la seva economia. Durant els anys 
noranta, la FAO va desenvolupar a la zona un projecte per a diversificació de cultius basat en 
promoure microempreses rurals a les zones més deprimides. En general, la regió ha estat 
objecte de gran quantitat de programes de desenvolupament, però romanen moltes de les 
dificultats comunes a les economies camperoles colombianes. L'obertura comercial ha 
introduït innovacions tecnològiques i productes per als quals no existia prou preparació. 

S'observa gran desenvolupament de formes d'economia solidària: cooperatives, grups de 
base, associacions o Juntes d'Acció Comunal. En especial, la província Guanentina destaca 
per la seva major densitat d'aquestes formes associatives. Està formada per deu i vuit 
municipis. El 64% de la seva població viu en zones rurals i la resta en àrees urbanes. San Gil 
és la capital econòmica de la província, lloc de concentració d'activitats industrials i de 
dinàmic tràfic comercial. Li segueixen en importància Charalá i Mogotes. 
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La carretera Troncal del Oriente travessa la província Guanentina i la comunica amb 
Bucaramanga i Bogotà. Aquest avantatge respecte a les províncies pròximes es va veure 
disminuïda per l'obertura a mitjan anys noranta d'una altra via, la Troncal a la Costa. Malgrat 
això i que hi hagi moltes vies sense asfaltar, la zona està molt millor comunicada que la 
majoria de les àrees rurals del país, tant internament com amb l'exterior. 
 
El model de desenvolupament SEPAS-COOPCENTRAL  
L'impulsor i estrateg del moviment és Ramón González Parra, sacerdot catòlic director de 
SEPAS, que havia estat a Itàlia, Bèlgica i Canadà a principis dels anys seixanta realitzant 
estudis sobre cooperativisme, desenvolupament rural i formació d'adults. Durant la resta 
d'aquesta dècada i les següents, va posar en pràctica els seus treballs acadèmics, al mateix 
temps que anava rodejant-se d'un important equip de col·laboradors. El model dissenyat es 
basa en la combinació de cooperatives de primer grau amb entitats de segon grau creades 
per a enfortir i dotar de cohesió a les cooperatives que les formen, i part de la formació de 
líders camperols, amb un enfocament de desenvolupament cap a dins aplicat sobre la unitat 
territorial regional. 

Les entitats de segon grau i SEPAS s'ubiquen a San Gil, bressol del moviment cooperatiu. 
Gairebé tots els municipis tenen una cooperativa de primer grau, que pot ser només d'estalvi 
i crèdit, o multiactiva, basada en l'estalvi i el crèdit. 

La situació actual es resumeix en unes dues-centes cinquanta mil persones organitzades en 
dues-centes cooperatives federades en l'entitat financera COOPCENTRAL, junt amb alguns 
ens auxiliars dedicats a activitats tan diverses com el control de gestió -AUDICOOP-, la 
formació de líders llauradors -INDECOL-, la comercialització -COMERCOOP-, l'abastament 
d'aigua -ACUASCOOP- o l'oci -RECREAR-. Al mateix grup d’ens auxiliars o de segon grau 
pertany UNISANGIL, la missió de la qual és la formació de gerents i la investigació aplicada. 
Existeix també una cooperativa de quinze municipis, COOPGUANENTÁ. Podria dir-se que 
tota activitat cooperativitzable ha sigut cooperativitzada. 

El Común coordina una línia de mobilització social paral·lela i vinculada a l'anterior. Agrupa a 
sindicats agraris, associacions camperoles i organitzacions sectorials (frijoleros, 
guayaberos...). També pertanyen a El Común activitats transversals com el moviment de 
dones, que tracta de satisfer necessitats bàsiques amb una visió de creixement estratègic i 
ha impulsat una cooperativa exclusivament femenina. Hi ha, així mateix, cooperatives de 
joves i d'ancians. 

Tot aquest moviment s'ha beneficiat al llarg de la seva història de l'ajuda nacional i 
internacional. Capital llavor, fons rotatoris i formació han sigut els instruments més utilitzats.  
 
Quatre dècades evolucionant 
SEPAS-COOPCENTRAL ha evolucionat molt des dels seus inicis. UNISANGIL va acumular 
problemes financers durant els anys noranta fins a entrar en una fallida tècnica que va 
finalitzar en la seva absorció per la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una entitat 
privada relacionada amb els cercles empresarials del departament. Aquesta crisi coincideix 
en el temps amb la de COOPCENTRAL. La major antiguitat d'aquesta última avala l'interès 
de detallar les etapes del seu cicle de vida fins al present: 
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• Primers anys seixanta: Fundació de COOPCENTRAL com a cooperativa 
multiactiva de primer grau. 

• Finals dels anys seixanta: Conversió en una entitat de segon grau financera 
especialitzada. 

• Anys setanta: Incorporació d'altres serveis necessaris per al desenvolupament rural 
de la zona, com a educació, assessoria, auditoria, comercialització i manteniment de 
carreteres. 

• Anys vuitanta: Davant de la normativa legal que exigeix l'especialització financera 
d'aquest tipus d'entitats, es creen organismes auxiliars com INDECOL, 
COMERCOOP i AUDICOOP, entre altres. Durant aquesta època, els primers 
dirigents són substituïts per una nova generació més formada, però més 
tecnocràtica. 

• Primers anys noranta: L'estratègia impulsada per l'equip dirigent d'aquesta època 
debilita el control exercit per SEPAS, permet que s'associïn persones físiques i obre 
oficines fora de la zona i en grans urbs, com Barrancabermeja i Bogotà. 
COOPCENTRAL entra a competir amb les seves cooperatives sòcies, la qual cosa 
l'allunya de la base social. La competència entre cooperatives disminueix els marges 
del sector, encara que perjudica més la banca convencional local. 

• Finals dels anys noranta: COOPCENTRAL pateix la crisi del sector financer en 
major grau que les cooperatives de primer grau que la constitueixen, totes les quals 
es mantenen en peu. Entra en pèrdues i, després de l'intent fallit de fusió amb una 
altra cooperativa gran que es dissol, la mateixa COOPCENTRAL està a punt de 
trencar. És intervinguda per l'Estat colombià, que canvia al grup dirigent. En la nova 
estructura reprenen el poder les cooperatives sòcies. 

 
És fàcil identificar a les cooperatives com a agents naturals de desenvolupament rural 
quan s'observen les següents característiques organitzatives que relacionen a aquest 
tipus d'empreses amb allò que s'ha comentat més amunt (Gauthier, 1984; Tomás, 1995; 
Vara, 1994): 

• Pertanyen al teixit local: són empreses participatives i amb fins socials, sorgides a 
partir de recursos (col·lectius de persones i capitals) de cada zona. 

• Reserven sense repartir una part dels beneficis, que fixa els actius a la regió de què 
procedeixen. 

• Tendeixen a la integració en xarxes per mitjà de la denominada intercooperació: 
ramificacions que arriben fins als nivells locals des de l'escala internacional per a 
suplir les debilitats de les unitats aïllades. 
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Present i futur 
Els punts anteriors criden l'atenció sobre un requisit fonamental perquè les cooperatives 
siguin agents de desenvolupament rural; la intercooperació, l'absència de la qual reconeixen 
algunes persones relacionades amb el moviment SEPAS-COOPCENTRAL: 

Al nivell de base. Les cooperatives locals no es relacionen prou i, de vegades, competeixen 
pels mateixos segments de mercat. En l'extrem, algunes d'elles han emprès polítiques de 
deslocalització amb obertura de sucursals a altres municipis i a ciutats, la qual cosa ocasiona 
noves dificultats per perdre la connexió cultural amb les seves respectives bases socials. 

Al nivell superior. Falta unitat de comandament. El mateix terme SEPAS-COOPCENTRAL 
suggereix dispersió i enfocament des de dalt. La transició entre líders carismàtics i dirigents 
tecnocràtics va ser excessivament brusca. 

Entre nivells. Falta unitat i identificació entre cooperatives de primer grau i òrgans de segon 
grau. Competeixen entre si enlloc de complementar-se. 

Esta falta de cohesió podria deure's a la carència d'una iniciativa cooperativa prèvia per part 
de les bases. Això és, la gent no va optar espontàniament pel cooperativisme. A més, no hi 
ha un únic òrgan central adequat per a la direcció estratègica. Finalment, l'educació arriba 
tard, perquè no es desenvolupa al mateix temps que la resta del model empresarial, perquè 
UNISANGIL compta amb vint anys i escaig menys que el nucli de l'experiència cooperativa. 

No obstant, el cooperativisme ha acumulat capital social i gerencial a cada localitat de la 
zona, millorat el nivell de vida de molta gent i generat petites xarxes intercooperatives entre 
localitats pròximes. De fet, les cooperatives locals han resultat molt més resistents que els 
òrgans de segon grau a les successives crisis produïdes a nivell nacional en el sector 
financer o en el cooperatiu. Sembla, per tant, que aquestes cooperatives podran continuar 
oferint serveis necessaris al seu entorn rural, per a la qual cosa hauran de mantenir els 
vincles amb tal entorn i continuar modernitzant-se amb el suport de les universitats i altres 
agents de cooperació externs. 
 



   
   Desenvolupament rural per mitjà de  
   cooperatives financeres als Andes colombians 
    Jorge Coque Martínez 
 
 

quaderns internacionals] de tecnologia per al desenvolupament humà             08_ 

 

Referències bibliogràfiques 
 
ALARCON, J. (1994): “La participación campesina en la planeación y gestión del 
desarrollo. Una experiencia de la Fundación Social en el municipio de La Florida-Nariño”. 
En: VV.AA., Memorias del Seminario-Taller Internacional El Desarrollo Rural en América 
Latina hacia el Siglo XXI. Santa Fe de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Volumen 
II, p. 37-54. 

ÁVILA, R. (1998): Organización y gestión de la investigación en la universidad. El Instituto 
de Estudios Rurales. Santa Fe de Bogotá: Antropos. 

CARRASCO CARRASCO, M. (1993): La nueva estructura de fondos propios para las 
cooperativas agroalimentarias. Huelva: Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía. 

COQUE, J. (2005): Compartiendo soluciones: las cooperativas como factor de desarrollo 
en regiones desfavorecidas. Madrid: Consejo Económico y Social. 

CUÉLLAR, H. F. (1994): “Centro de Asesorías Integrales, una experiencia de desarrollo 
rural solidario”. En: VV.AA. Memorias del Seminario-Taller Internacional El Desarrollo 
Rural en América Latina hacia el Siglo XXI. Santa Fe de Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. Volumen II, p. 289-301. 

GAUTHIER, M. (1984): "Le rôle des SCOP dans le développement régional" Le fait 
coopératif el mutualiste (Actes du Premier Colloque Pluridisciplinaire), Limoges, pp. 71-77. 

LAIDLAW, A. F. (1982): “Las cooperativas en el año 2000”. En: T. ROSEMBUJ, La 
empresa cooperativa. Barcelona: CEAC, 129-142. Publicación original: Cuadernos de la 
Economía Social (Instituto Argentino de Investigaciones e Información sobre Economía 
Cooperativa, Solidaria y Pública), 1981, 8. 

LEVI, Y. (1993): “Rural Development: A Tipology of Attitudes”. Journal of Rural 
Cooperation, 21(1), 51-71. 

LLAMBI, L. (1994): Apertura, competitividad, ingreso y empleo. En: VV.AA., Memorias del 
Seminario-Taller Internacional El Desarrollo Rural en América Latina hacia el Siglo XXI. 
Santa Fe de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Volumen I, p. 3-18. 

MORALES, A. C  (1995): Las cooperativas como acción colectiva: una reflexión desde el 
ámbito rural andaluz. CIRIEC-España, 18, p. 57-82.  

NOGAR, G.; POSADA, M. G. (1995): “La agroindustria integrada de base rural. Una 
herramienta alternativa para el desarrollo rural”. Cuadernos de Agroindustria y Economía 
Rural, 35, p. 45-65. 

OAKLEY, P. (1991): Projects with People. The practice of participation in rural 
development. Géneva: ILO (International Labour Office). 

PÉREZ CORREA, E. (1998): “Una visión del desarrollo rural en Colombia”. Cuadernos de 
Desarrollo Rural, 41, p. 7-20. 



   
   Desenvolupament rural per mitjà de  
   cooperatives financeres als Andes colombians 
    Jorge Coque Martínez 
 
 

quaderns internacionals] de tecnologia per al desenvolupament humà             09_ 

 

PÉREZ, E.  (1993): “La Investigación Participativa, una estrategia para el Desarrollo 
Rural”. Ponencia en: Seminario Nacional sobre Estrategias para el Desarrollo Rural 
Colombiano, Villavicencio (Colombia), mayo.  

PÉREZ, E.; FARAH, M. A.; ROJAS, M. E. (2000): Reconstruir la confianza en Colombia: 
Nueva institucionalidad en el sector rural. Santa Fe de Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. 

TOMÁS, J. A. (1995): "Las nuevas oportunidades de la Economía Social". Noticias de la 
Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC-España), nº 13, Marzo, pp. 29-34. 

SCHEJTMAN, A. (1994): “Agroindustria y transformación productiva de la pequeña industria 
agrícola”. En: VV.AA., Memorias del Seminario-Taller Internacional El Desarrollo Rural en 
América Latina hacia el Siglo XXI. Santa Fe de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Volumen I, p. 29-49. 

VARA, M. J. (1994): "Funciones de la Economía Social en el modelo de desarrollo 
económico". Información Comercial Española, nº 729, Mayo, pp. 9-17. 
 


