
15
reptes per  
al cooperativisme  
de treball

La Federació és l’entitat que agrupa,  
representa i lidera el cooperativisme 
de treball al nostre país. 

La Federació treballa amb i per a  
les cooperatives sòcies per donar a 
conèixer el model d’empresa cooperativa, 
aconseguir un marc favorable al seu  
desenvolupament i generar oportunitats 
per aprendre, connectar-se i compartir. 

C/ Premià, 15, 1a planta.  
08014 Barcelona
Tel. 93 318 81 62 - Fax 93 302 18 85
federacio@cooperativestreball.coop
www.cooperativestreball.coop

Segueix-nos a: 

Amb el suport i la col.laboració de la Fundació Seira 



empreses cooperatives de treball 

Repensar el negoci i adaptar-se a les noves situa-
cions. Capitalitzar l’empresa i millorar l’eficiència de 
l’actiu són accions clau per fer-ho amb èxit.

Establir aliances que generin sinergies per millorar 
la diversificació i l’accés a nous mercats.

Reforçar la figura de la persona sòcia amb contractes 
societaris i una participació estructurada. 

Incorporar la figura del conseller independent als 
consells rectors.

Fer créixer l’arrelament i el compromís amb la comu-
nitat i l’entorn social a través de xarxes de persones 
i entitats. 

En l’entorn incert en què vivim, la coopera-
ció aporta valor i permet optimitzar costos. 
Aquesta és una de les principals conclu-
sions de l’estudi Realitats i reptes del co-
operativisme de treball, dirigit per Antonio 
Cancelo, Oriol Amat i Albert Serra, a partir 
del treball realitzat per la Fundació Seira 
amb les cooperatives catalanes. 

Condensats en 15 reptes per al coope-
rativisme de treball, l’estudi fa propostes 
concretes a l’Administració, les entitats de 
suport al cooperativisme i les empreses 
cooperatives de cara a impulsar un entorn 
favorable a la cultura empresarial coope-
rativa, comunicar el seu caràcter diferen-
cial i millorar-ne la gestió, la capitalització i 
la participació de les persones membres. 

Des de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya estem convençuts 
que els reptes plantejats són essencials 
per potenciar la cultura i els valors de l’em-
presa cooperativa. La seva realització ha 
d’afavorir la constitució i el creixement de 
les cooperatives, així com obtenir capacitat 
d’incidència política i visualització pública. 

Els reptes del cooperativisme de treball es 
presenten en un moment en què l’Alian-
ça Cooperativa Internacional (ACI) dóna a 
conèixer el Repte 2020 per consolidar el 
model cooperatiu com a “líder reconegut 
de la sostenibilitat econòmica, social i me-
diambiental”.
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administració pública

Impulsar una llei marc de cooperatives que afavoreixi 
la constitució de cooperatives, l’enfortiment de la seva 
gestió i l’accés a eines de finançament. 

Promoure polítiques actives de creació de llocs de 
treball mitjançant l’impuls a les cooperatives i la 
promoció de l’emprenedoria col·lectiva.

Promoure la transformació d’empreses mercantils 
de capital i associacions amb activitat econòmica en 
cooperatives.

Optimitzar la recerca i la recollida de dades del sector 
cooperatiu per facilitar-ne l’anàlisi. 

Activar i estendre al territori els plans estratègics 
locals de dinamització cooperativa.
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Federació de cooperatives  
de treball de catalunya

Fomentar la cultura d’empresa cooperativa. 

Contribuir a la creació de cooperatives i el creixement 
de l’economia cooperativa a Catalunya.

Impulsar programes educatius de sensibilització 
cooperativa i emprenedoria col·lectiva a la societat. 

Promoure eines i instruments financers específics 
per a les cooperatives de treball.

Afavorir la cooperació empresarial, la innovació i la 
internacionalització generant oportunitats per con-
nectar, aprendre i compartir.

6 /

7 /

8 /

9 /

10 /

15 /

Descarregueu-vos l’estudi complet:
www.cooperativestreball.coop  
www.fundacioseira.coop


