COOPERATIVA SANT ISIDRE

APUNTS ECONÒMICS
APUNTS ECONÒMICS I LEGISLATIUS

Segons Oriol Amat(1991),: “Anàlisi dels factors d'èxit del cooperativisme agrari a Catalunya", les cooperatives
agràries són quasi totes a les comarques de la demarcació de Tarragona i Lleida. Explica que el vi i l'oli són dos
dels productes que tenen un menor benefici anyal per explotació i això pot explicar una major necessitat d'unió
dels seus titulars.
Quant a l'evolució de la legislació sobre cooperatives a Espanya i com diu Josep Maria Franquet(1995) a la
seua tesi doctoral: “Estructura de la propietat agrària. Aplicació a la regió catalana de l'Ebre”: la regulació legal
de les societats cooperatives a Espanya es fa per primera vegada, de manera global, arran de la promulgació de
la llei de 9/9/31, al cap de pocs mesos de la proclamació de la II República Espanyola. Aquesta llei, al seu torn,
fou un reflex directe de l'Avantprojecte que en 1927 havia elaborat l'Institut de Reformes Socials.
Aquesta situació fou truncada per la guerra civil de 1936, en què van desaparèixer gran part de les cooperatives
existents. Més endavant, el 1942, es va dictar una nova llei reguladora de la societat cooperativa que trencava
amb la tradició anterior. Aquesta llei, que estigué en vigor fins al desembre de 1974, és a dir durant 32 anys,
contemplava el fenomen cooperatiu amb prevenció i les seves orientacions no coincidien, en general, amb els
principis cooperatius aprovats per l'Aliança Cooperativa Internacional.
És durant aquesta època que alguns dels pagesos de Mas de Barberans van apostar per formar la cooperativa.

ORÍGENS
ORÍGENS

Cap a l'any 1963 un grup d'homes van començar a parlar de la necessitat d'associar-se per tal de ser més
productius. Les reunions es celebraven al carrer Clavell, a l'antic col.legi. Al 1967 es va formar la cooperativa
amb el nom actual. En nom de la Cooperativa, fins que es va realitzar l'obra física aproximadament un parell
d'anys, es va arrendar el molí d'Agusti de l'Esperanceta al carrer Molí, 38.. Els socis fundadors, els que van
signar per als tràmits en van ser uns 17, però al primer any ja en van moldre 27.

EVOLUCIÓ TÈCNICA
EVOLUCIÓ TÈCNICA

Es va començar a treballar amb moles de pedra, l'any 1983 es van canviar per una primera màquina de
molturació contínua que tenia una capacitat de 40.000 kg d'olives diàries. L'any 1995 es va canviar aquesta
per una de 80.000 kg d'olives i a l'any 2007 es va col.locar al costat una altra d'una capacitat de molturació de
120.000 kg. Actualment existeixen dues linees continues de dues fases amb una capacitat diària de 200.000
kg. d'olives. Es té una cabuda d' emmagatzematge de 600.000 l. d'oli, aproximadament 550.000 kg oli.

L’AVUI DE LA COOPERATIVA
L’AVUI DE LA COOPERATIVA

Actualment hi ha 147 socis actius i 38 socis col.laboradors, es treballen 1.254 hectàrees (5.726 jornals). Quant
al món associatiu la cooperativa forma part de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Pertany a
la cooperativa de segon grau Acomont, SCCL juntament amb les cooperatives de: La Galera, Ulldecona,
Camarles i Sant Gregori de Santa Bàrbara. I està associada a ACOBEM, agrupació de totes les cooperatives
d'oli del Baix Ebre i Montsià, on es va crear la DOP Baix Ebre Montsià.
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