
Cooperativa	  Cervesera	  
Estrella	  Negra	  

 
Salut! 
 
Us escribim desde la Cooperativa Cervesera Estrella Negra per tal d'informar-
vos primer de tot de qui som i més tard perquè hem decidit existir i quins 
serveis prestem. 
 
 
Qui som? 
Persones que formem part de diferents col·lectius de caire llibertari i que hem 
vist la importància de fer fora empreses capitalistes dels nostres espais com 
són les grans Cerveseres (DAMM, SAN MIGUEL, MORITZ,...). Veiem la necessitat de 
finançament econòmic regular en les diferents lluites i volem apostar per ser 
més coherents a l’hora de d’aconseguir aquests recursos.  
És un projecte que esta neixent, a pesar dels dos anys que portem impulsant-lo, 
i encara tenim molt per fer! 
 
Que fem? 
Cervesa artesana. És una cervesa no pasteuritzada, elaborada a base de 
diferents varietats de civada maltejada (malta en gra), llúpol, llevat i aigua; 
cuidant el seu procés d'elaboració de manera tradicional.  
 
Què volem? 
Donar més sentit a la nostra autogestió i solidaritat. Volem desplaçar dels 
nostres locals a les cerveses capitalistes. Volem poder aportar el nostre gra 
de sorra en la part econòmica en les lluites llibertàries que treballen per una 
transformació social. Això es durà a terme amb una assemblea de sòcies (en 
principi quatrimestral) on es faran propostes de projectes on aportar aquest 
benefici de la fàbrica. 
També volem intentar tenir els nostres mitjans de producció i no haver de 
dependre d’empreses capitalistes. 
 
Com ho fem? 
Organitzant-nos assembleariament i construint xarxa per afinitat. La forma 
legal serà una cooperativa, formada per dues assemblees: una de socis 
beneficiaris composta per representants dels col·lectius on es vendrà la 
cervesa que produïm, i que decidirà on es destinen la part dels beneficis que 
volem donar, així com mantenir-se informada i poder incidir en tot el procés de 
gestió del projecte; i una altre assemblea formada per sòcies treballadores que 
decidirà com organitzar les tasques de producció de la cervesa. 
 
Què comporta ser soci d'Estrella Negra? 
Els col·lectius beneficiaris tenen el dret a venta de la cervesa així com 
prioritat en l’stock de la fàbrica, respecte a col·lectius no socis, i la 
possibilitat de participar en la decisió de les donacions; així com a accedir a 
les tasques de producció i gestió de la cervesa (treballadores). 
Les treballadores tenen dret a una retribució econòmica per la feina feta i la 
responsabilitat d'organitzar la producció i la gestió de la producció (estocs, 
comptabilitat, difusió, logística, etc...). 
 
On puc prendre la cervesa Rosa de Foc? 
Als locals dels col·lectius que formen part de la cooperativa i eventualment en 
altres esdeveniments (concerts, trobades, espectacles, festes majors 
alternatives, etc...). 
 
Com puc participar del projecte? 
Posa't en contacte amb nosaltres i t'ho expliquem amb més atenció, doncs hi ha 
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diverses maneres de participar-hi. Pots escriure a 
birraestrellanegra@riseup.net o parlar amb qualsevol de nosaltres si ja ens 
coneixes. 
 
Perquè un finançament amb la venta d'alcohol? 
Malauradament ens hem adonat que molts dels col·lectius dels que formem part, 
tot sovint, ens financem amb la venta de cervesa (a cafetes, sopadors, 
concerts, etc...) i aquesta és molt majoritàriament cervesa de grans 
corporacions capitalistes (DAMM, MORITZ, SAN MIGUEL, etc..). No pretenem 
alliçonar ningú sobre les conseqüències del consum d'alcohol, ni potenciar-lo; 
tant sols volem no ser còmplices de continuar engreixant els beneficis 
d'aquestes empreses en nom del concepte d'autogestió. 
 
 
Salut	  i	  Anarquia!	  

Assemblea	  de	  treballadores	  d’Estrella	  Negra	  Coop.	  

	  

	  

	  

	  


