Fem créixer el
moviment cooperatiu
i donem veu a les
cooperatives de treball

www.cooperativestreball.coop

Les cooperatives són empreses que promouen la participació
de les persones membres, l’ocupació estable, la innovació,
l’arrelament al territori i el desenvolupament local.

La Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya és l’organització
empresarial dedicada a la promoció,
creació i consolidació de cooperatives
de treball que, dia a dia, enforteixen
l’economia i la societat catalana en
base a principis democràtics.
A la Federació, treballem per donar
a conèixer el model cooperatiu a
Catalunya i impulsar el creixement
de les empreses que en formen part.
Més enllà dels diferents contextos econòmics, les cooperatives
sempre han estat presents en el teixit productiu del país. Les
cooperatives catalanes representen gairebé un 25% del total
de cooperatives de l’Estat Espanyol.
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Les cooperatives de treball
representen el 75% del conjunt del
cooperativisme a Catalunya.
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Les cooperatives són un model empresarial vàlid
per a qualsevol sector d’activitat econòmica i estan
presents a totes les comarques del territori català.

Promovem
el model
cooperatiu
1.000.000

Què fem?
Vivim un moment extraordinàriament favorable
a les cooperatives, empreses gestionades de
forma democràtica i basades en principis,
capaces d’aportar benestar a les persones
membres i al seu entorn.
Una empresa cooperativa significa una altra
forma de treballar. Les cooperatives són un
model empresarial d’èxit, innovador, resilient i
eficaç a curt i a llarg termini, capaç de funcionar
a petita i a gran escala, vàlid per a tots els
sectors d’activitat econòmica i generador de
milions de llocs de treball.

Persones vinculades

Què és una cooperativa?
Una cooperativa és una empresa basada
en principis en la qual les persones sòcies
participen de la propietat, la gestió i els resultats
en funció de l’activitat realitzada.
En el cas d’una cooperativa de treball,
l’objectiu és la creació i manteniment del lloc
de treball de les persones sòcies. L’element que
s’aporta al conjunt (el que es cooperativitza) és el
treball, sigui en el sector que sigui.

Les cooperatives són empreses amb una forta
vinculació amb la societat de la qual formen part.
A Catalunya el cooperativisme compta amb una
base social que representa un 15% de la població.

Promoció de la cultura cooperativa.
Contribuïm a la generació d’un clima social
i polític favorable a l’empresa cooperativa a
partir de la difusió dels seus avantatges i de
bones pràctiques en els diferents espais i àmbits
on participem. Formem part de nombrosos
organismes i entitats de l’àmbit local i nacional
i ens trobareu a fires, jornades, congressos,
campanyes, etc.
Difusió i visualització.
Utilitzem canals propis per donar a conèixer
el cooperativisme: web, blogs i xarxes socials i
mantenim una presència regular en els mitjans
de comunicació.
Interlocució i incidència.
Amb el govern, amb l’administració i amb els
partits polítics treballem per millorar el marc
legal en el qual creixen les cooperatives.

Creem empreses
amb valors
Què fem?
La cooperativa és un
model empresarial
en creixement.

Idear un projecte empresarial i portar-lo a la
pràctica en forma de cooperativa significa
apostar per un model basat en valors de
responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat
i solidaritat. En una cooperativa, les persones
que en formen part participen de la propietat, la
gestió i els resultats de l’empresa.
Per a projectes empresarials amb perspectiva
i capacitat d’innovació, d’àmbit local o amb
projecció internacional, la cooperativa respon a
qualsevol tamany d’empresa i s’adapta a totes
les activitats econòmiques des de l’enginyeria
o les telecomunicacions, l’arquitectura, la
cuina, els transports, el disseny o l’atenció a les
persones.

Els darrers anys, la creació de noves cooperatives s’ha
mantingut a l’alça de forma ininterrompuda, posant
de manifest l’interès per un tipus d’empresa basat en
principis i en les persones que en formen part, que
tenen veu i vot a les decisions preses.

A la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya us orientem i us acompanyem durant
el procés de constitució de la vostra empresa
cooperativa.
Abans de començar
Sessions informatives a tot el territori.
Organitzem regularment sessions informatives
sobre el procés de constitució d’una empresa
cooperativa adreçades a persones emprenedores
i a les àrees de promoció econòmica municipals.
Expliquem les característiques de l’empresa
cooperativa i resolem els dubtes més habituals.
Durant el procés de constitució de la
cooperativa
Acompanyament personalitzat.
Oferim orientació personalitzada, de forma
presencial, telefònica i també online, durant el
període dedicat a la creació de la vostra empresa
cooperativa.
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Què fem?

Les cooperatives catalanes
representen el 0,8% del teixit
empresarial del país i aporten
un 3,5% del PIB a Catalunya.

Les cooperatives són actors econòmics
significatius a Catalunya, i representen un
model a l’alça que aporta solucions estables als
actuals reptes de la nostra societat.
L’economia cooperativa és independent,
promou la propietat compartida, està gestionada
per les persones que en formen part amb
l’objectiu de millorar-ne la vida i atrau la
confiança del seu entorn.
En el difícil context actual, les persones que hi
ha darrere d’empreses cooperatives d’atenció a
la infància, d’energies renovables, o vinculades a
la cultura han apostat per un model empresarial
innovador i de creixement resistent a llarg
termini.

A la Federació existeixen cooperatives de tots
els sectors, de totes les comarques, de tots
els tamanys i que es troben en diferents fases
d’evolució. Connectar i compartir experiències
és una oportunitat per créixer, innovar i
contribuir a fer una economia cooperativa més
forta i estesa.
Orientació legal i gestió empresarial.
Coneixem les diferents etapes per les quals passa
una cooperativa i hi donem suport per resoldre
necessitats societàries, legals, o comptables.
Oportunitats per connectar.
Som una xarxa activa d’empreses on s’afavoreix
la relació, els intercanvis i el coneixement a
partir d’activitats concretes i de l’experiència
d’altres empreses.
Finançament.
Som al costat de les cooperatives oferint-los
orientació i eines específiques per acompanyar-les
en la resolució de les seves necessitats financeres.
Innovació.
Generem oportunitats d’accés al coneixement
en aspectes clau de la gestió empresarial i en el
vessant societari.

Les cooperatives estan naturalment compromeses
amb el manteniment de l’ocupació. Els darrers anys,
l’ocupació a les cooperatives s’ha mantingut estable
amb gairebé 40.000 persones ocupades.
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