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Un espai obert de producció 
sostenible i cooperativa

www.calafou.org

Què és
Ca la Fou?
Ca  la  Fou  és  un 
projecte de recupe-
ració  d'una  antiga 
colònia  industrial, 
amb 27 vivendes  i 
8.000  m2  de  naus 
industrials,  per  a  fer-hi  un  nou  espai  cooperatiu  de 
producció,  habitatge,  consum,  serveis,  formació,  i  tota 
mena d'activitats.

Recuperem dos  patrimonis històrics  catalans, fonamentals 
però alhora oblidats:  les  colònies industrials,  un model 
d'organització fabril  capitalista,  sovint  acompanyada d'una 
forta opressió laboral, però que comptava amb formes d'or-
ganització industrial ecològiques. 

I d'altra banda les col·lectivitzacions obreres de 1936 on 
els treballadors foren durant uns mesos els amos, de manera 
col·lectiva, de les empreses en què treballaven, fent algunes 
passes més enllà del cooperativisme. 

A Ca la Fou volem recuperar ambdós patrimonis, actualit-
zar-los al SXXI, i provar de construir un model d'organit-
zació industrial, on el gaudi de la vida, l'amistat, la igualtat, 
la festa, la cooperació, l'ecologia i el benestar vagin de la mà 
de la  producció, la innovació, l'autoocupació laboral,  i la 
resolució de necessitats  econòmiques com l'habitatge o el 
consum.  Amb formes  cooperatives,  horitzontals,  lliures  i 
obertes de vida i  treball,  el  que facilita i fa més eficient i  
ecològic l'accés a l'habitatge, a espais de treball i al consum. 

Es  tracta,  en  definitiva  de  construir  un  falansteri  per  al 
SXXI,  una  fàbrica  verda  i  cooperativa  com ja  ho  varen 
plantejar fa dos segles els socialistes utòpics.

Com ens 
organitzem?
Existeixen diverses ma-
neres  de  col·laborar  o 
participar del projecte:

Habitants/es: les persones que resideixen regularment a la 
colònia. La majoria (30) estem comprant el “dret d'ús” o 
“propietat cooperativa” d'un habitate de 55m2, amb apor-
tacions de 175€/mes, fins als 17.000€ Això es destina al pa-
gament dels 400.000€ que ens costa la compra conjunta de 
tota la colònia. També hi viuen de manera regular persones 
que  col·laboren  o  treballen  a  la  colònia,  però  no  volen 
adquirir un pis. 

Treballadors/es: persones que lloguen espais de producció 
a 1€/m2 al mes, per a fer-hi o bé projectes col·lectivitzats, o 
bé projectes autònoms amb cooperatives pròpies.

Amics/gues: persones que venen regularment a la colònia, 
o ajuden des d'altres llocs al projecte. Aporten mans, idees, 
coneixements, recursos econòmics, eines o materials per a 
poder fer possible Ca la Fou. 
  Tenim molts reptes, i ens cal molta ajuda per a fer possible 
aquest gran somni col·lectiu per al gaudi i l'experimentació 
social de tota la societat! 

Visitants/tes:  persones que venen a conèixer  el  projecte 
des d'unes hores fins 
a setmanes o mesos. 
Aporten  treball  a 
canvi de l'estada i el 
menjar,o  bé,  si  no 
treballen, aporten 2€ 
pels menjars.

Fou: Barranc, pas estret. 
Com el que hi ha a l'entrada de la colònia. 

 els 27 habitatges

http://www.calafou.org/


Assemblees. Fem una 
assemblea general cada 
diumenge, on posem en 
comú el que fem des de 
cada àrea, projecte i grup 
de treball, i on prenem 
les decisions d'allò que ens afecta a tots.

Grups de treball: Organitzem les tasques amb Grups de 
Treball en diferents àrees: hort, obres i rehabilitació, cuina, 
economia, etc, que tenen els seus focalitzadors/es.

Tasques:  És el que no falta a la colònia! Ens esperen uns 
primers anys de molta feina en 
la restauració de l'espai, alhora 
que  es  van  engegant  alguns 
projectes. I esperem d'aqui a 2 
o  3  anys  tenir  un  habitatge 
còmode i saludable, un alberg 
per  rebre  visites,  i  tenir  en  marxa  diversos  projectes 
productius. Pots venir quan vulguis a donar un cop de mà, i  
preguntar al focalitzador d'alguna tasca o Gt com ajudar!

Jornades:  Organitzem jornades  de  les  moltes  temàtiques 
vinculades amb la colònia, l'ecologisme, l'economia solidària 
o el canvi social. S'organitzen o bé des de la pròpia colònia, 
o bé per grups que les autogestionen. Son grans oportunitats 
per aprendre molt, com cada dia a la colònia, on fem entre 
tots una universitat lliure, oberta, col·la-
borativa i gratuïta! Que combinem amb 
concerts, festes i música. Que no falti!

Què està en marxa ?
El HackLab, espai de desenvolupament de software lliure, 
amb les cooperatives Lorea i Kairana.
Un taller de confecció d'instruments.
Una Cooperativa d'Eficiència i Poder Energètic (CEPEC). 
Un taller autogestionat de reparació d'automòbils.
Cuina comunitària, hort, galliner.
Formem part de l'EcoXarxa Anoia i de la 
Cooperativa Integral Catalana www.cooperativa.cat
Web social: https://cooperativa.ecoxarxes.cat,Grup Calafou

Que esperem fer?
Una ecobotiga i central de compres comunitària
Un bar musical, restaurant, pizzeria i alberg
Un media lab: taller col·laboratiu d'edició audiovisual
Una cerveseria artesanal
Replicar gradualment el projecte Open Source Ecology: 
construcció d'eines i maquinària en codi obert per a 
l'autosuficiència. www.opensourceecology.org  
Plena autogestió energètica de l'espai.
Una fàbrica i universitat lliure per als moviments socials.
Un espai per al gaudi de la natura i la vida comunitària.

Com trobar-nos 
o entrar en contacte?
Estem a 3 km de Vallbona d'Anoia, on hi ha una estació de 
Ferrocarrils de la Generalitat. 
Pots visitar-nos quan vulguis, les visites guiades son els caps 
de setmana, i si veniu molts, millor avisar abans! 

Llista de Correu: calafou a marsupi.org
Email: calafou@cooperativaintegral.cat         
Web: www.calafou.org           Tel: 615 089 975
https://cooperativa.ecoxarxes.cat, Grup Ca la Fou

Actualment, a l'espera de construir l'alberg, millor venir 
amb tenda i sac de dormir! I els primers anys ens trobareu 
molt enfeinats! Esperem que pogueu gaudir i ajudar en la 
construcció d'aquest gran somni col·lectiu!
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