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Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya

Augment

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
és l’única organització empresarial integrament
dedicada a la creació, el creixement i la promoció de
les més de 3.000 empreses cooperatives de treball
que, dia a dia, enforteixen l’economia i la nostra
societat en base a principis democràtics, promouen
la participació de les persones membres, l’ocupació
estable, la innovació, l’arrelament al territori i el
desenvolupament local.
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> “Malgrat la crisi i les retallades, les cooperatives
de treball segueixen generant ocupació. Amb més
de 8.000 nous llocs de treball al conjunt de l’estat
espanyol entre gener i setembre de 2012, l’ocupació
va augmentar un 300% respecte el mateix període
de 2011”.
Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat
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Eix 1.

Enfortiment de les cooperatives i creació d’ocupació

Enfortiment

Eix 2.

Vertebrar una gran federació

I

> Les cooperatives de treball federades disposen
d’entitats financeres amb metodologia i productes

empresarial

cooperatiu

Marc Legal

Comunicació

quals passen les empreses.

El 2012 s’ha treballat el marc legal, polític i econòmic
en en el que creixen les cooperatives.

Aposta, Escola Empresarial
Cooperativa

»» Proposta de modificació de la Llei de Cooperatives

Aparicions regulars de la Federació a espais
informatius i programes dels principals mitjans de
comunicació: TV3, La Xarxa Ràdio, Catalunya Ràdio,
La Vanguardia, El País o el Diari ARA.

Intercooperació i relació entre cooperatives a partir
de trobades sectorials o temàtiques com el Hub
Internacionalització.
L’estudi Realitats i reptes del cooperativisme de
treball identifica elements de millora en la gestió, el
desenvolupament societari o la participació.

»» Proposta de modificació a la Ley de Emprendedores
»» Modificació de la Llei 20/1990 de Règim Fiscal de
les cooperatives

En total unes 40 cooperatives federades han realitzat
accions formatives amb Aposta, Escola Empresarial
Cooperativa el 2012.

»» Convocatòria de subvencions per a 2013
»» Seguiment del pagament de subvencions 2010 i
2011.

Orientació i suport en la gestió empresarial de les
cooperatives federades.

Sectorial de cooperatives
d’iniciativa social

2012, Any Internacional
les Cooperatives

Finançament

Amb 102 cooperatives que facturen 140 milions
d’euros i ocupen 6.500 persones, la Sectorial de
cooperatives d’iniciativa social (FCTC) assumeix un
important rol de representació en espais com:

La declaració de l’Any Internacional de les
Cooperatives, promoguda per l’ONU el 2012, ha
contribuït a elevar el perfil del cooperativisme a tot el
món més enllà del propi sector.

»» Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

»» Suport institucional: Parlament de Catalunya,
Diputació de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,
Federació de Municipis i un centenar d’ajuntaments
catalans.

per a

cooperatives
L’articulació d’eines per a la millora del finançament
de les cooperatives federades a través de la Fundació
Seira ha estat prioritària el 2012 amb accions com:
»» Mecanisme pel descompte
ajornades pel Govern.

de

les

»» Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, La
Confederació.

factures

Programa Federeu-vos

»» 1ª Jornada Internacional de Finances Cooperatives
Financoop 2012
»» Incorporació a la societat de capital risc per a
cooperatives, SICOOP

Fons Propis

Grup

»» ACCIÓ
SOLIDÀRIA
»» OINARRI
»» COOP 57
»» GICOOP

Preempresa

Jove Empresa
< 100.000 €

i promoció

adaptats per a cobrir les diferents fases per les

Compromesa amb la creació d’ocupació estable
i la consolidació de les cooperatives federades, a
la FCTC s’han generat oportunitats per aprendre,
conectar-se i compartir.

»» Creació del
GICOOP.

’

Eix 3. ncrementar la capacitat d influència

d’inversors

»»
»»
»»
»»
»»

OINARRI
AVALIS
COOP 57
FIARE
GICOOP

cooperatius,

»»
»»
»»
»»
»»

FIARE
SICOOP
CAJA LABORAL
AVALIS
CRÉDIT
COOPÉRATIF

< 300.000 €

de cooperatives

La Federació ofereix informació, formació i orientació
en creació de cooperatives a persones emprenedores
i organismes de creació d’empresa amb:
»» Sessions informatives a la seu de la Federació i a
Barcelona Activa.
A més, s’ha donat suport al Programa d’Emprenedoria
Social de la Generalitat de Catalunya.

Temps

Creixement

Creació

Consolidació

> 300.000 €

Cooperatives constituïdes a la Federació: 29
Projectes empresarials atesos a la Federació: 82

Durant 2012 la Federació ha donat la benvinguda a
37 noves cooperatives d’una gran varietat de sectors:
empreses dedicades a l’atenció a les persones, a
l’hostaleria, el lleure, l’agricultura, els transports, les
energies renovables, els serveis a les empreses o la
cultura.

Publicacions: La nova etapa de la revista .COOP
ha permès una millora en format i continguts que
arriba a 5000 persones de cooperatives i institucions
del país.
L’edició web de Nexe, quaderns de refelxió, recull
reflexió i pensament cooperatiu.

de

La Federació ha mantingut participació activa a
fires i congressos com ara BizBarcelona o la Fira
de l’Economia Solidària de Catalunya, entre d’altres
espais.

»» Exposició Construeix un món millor. Fes
cooperativa.
»» Rutes històriques sobre el patrimoni cooperatiu a
Barcelona i a Mataró.

Xarxes socials: activitat creixent i consolidació com
a referent en difusió del cooperativisme, principalment
a Twitter i Facebook.

»» Xerrades i tallers divulgatius.

Interlocució

»» Vídeos sobre els principis i l’impacte del
cooperativisme.

representativitat

»» Imatge gràfica i web.

La Federació ha estat reconeguda com un interlocutor
en l’àmbit polític i ha participat a nombrosos
actes organitzats per l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, sindicats,
partits polítics, col·legis professionals o espais com:

i

»» Taula Barcelona Creixement
»» Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
»» Comitè Assessor del Programa d’Emprenedoria
Social de la Generalitat de Catalunya
»» Coceta, CCC, Coop57, Fiare, Xarxa d’Economia
Solidària o Accid, entre d’altres.

