
Treballem per a la 
vosTra cooperaTiva
Qualsevol cooperativa de treball o amb socis de treball pot 
associar-se a la Federació i gaudir avui del nostre suport:

Ens fem sentir
•	 Incidència	política	i	social	per	defensar	interessos	col·lectius	de	les	cooperatives
•	 Edició	de	publicacions	de	l’àmbit	cooperatiu

Xarxa activa 
•	 Espais	d’intercanvi	de	coneixement	i	d’experiències	amb	cooperatives	de	diferents	sectors		

i	territoris
•	 Veu	i	vot	permanents	per	definir	conjuntament	el	futur	del	moviment	cooperatiu

Eines de suport 
•	 Informació	actualitzada	de	novetats	legals,	subvencions	i	aspectes	fiscals		

o	financers	que	afectin	la	vostra	cooperativa	
•	 Formació	i	eines	financeres	adreçades	a	les	cooperatives	federades

Poseu-vos	en	contacte	amb	la	Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya	si	
voleu	associar-vos	avui	mateix.	Us	explicarem	què	us	aportarà	i	què	hi	aportareu	sent-ne	membres.	

Fem créixer el moviment cooperatiu

c/	Premià	15,	primer	pis	
08014,	Barcelona		
tel.	93	318	81	62	
www.cooperativestreball.coop
federacio@cooperativestreball.coop

Fem créixer 
el moviment 
cooperatiu

Qui som  	

La	Federació	de	Cooperatives de Treball de Catalunya	és	l’entitat	que	agrupa,	representa	
i	lidera	les	cooperatives	de	treball	al	nostre	país.	

Constituïm	un	moviment	que	fa	campanya	activa	per	donar	a	conèixer	el	model	d’empresa	
cooperativa	a	la	societat,	promoure	el	seu	enfortiment	i	aconseguir	un	marc	polític	i	legal	favorable	al	
seu	desenvolupament.	La	Federació	és	també	un	espai	de	coneixement,	relació	i	intercanvi	entre	les	
persones	que	formen	part	de	les	cooperatives	membres.

Les cooperatives,

 creixement
un model en

les 3.000 cooperatives de treball que hi ha a catalunya 
estan presents a tots els sectors d’activitat econòmica 

60.000 persones treballen en cooperatives

les cooperatives catalanes generen més de 7.000 milions	
d’euros l’any

al món, gairebé 1.000 milions de persones 
són membres d’una cooperativa

moviment 
cooperatiu avui



eines de suport
Contribuïm al desenvolupament de les cooperatives amb recursos 
per potenciar en el dia a dia el creixement i la millora constant

Orientació en aspectes legals, comptables, fiscals, societaris o laborals
Ser	membres	de	la	Federació	significa	tenir	accés	directe	a	un	equip	professional	amb	una	àmplia	
experiència	que	us	orientarà	en	la	resolució	d’interrogants	sobre	la	gestió	quotidiana	de	la	vostra	
cooperativa.	Les	consultes	ateses	són	confidencials	i	personalitzades.

Compilació d’informació actualitzada i d’interès per a cooperatives 
A	la	Federació	seleccionem	informació	sobre	aspectes	del	vostre	interès	i	us	la	enviem	a	través	de	
circulars	i	correus	electrònics.	

Suport en la creació de cooperatives: El	programa	Ara_Coop	de	la	Federació	organitza	sessions	
obertes	d’assessorament	així	com	acompanyament	en	el	process	de	constitució	de	la	cooperativa.	

Solucions formatives: Aposta,	escola	empresarial	cooperativa	ofereix	condicions	avantatjoses	en	
formació	a	cooperativistes	i	en	cooperativisme.	

Finançament cooperatiu:	La	Fundació	Seira	promou	l’accés	a	productes	financers	per	a	
cooperatives	federades	mitjançant	acords	amb	entitats	i	eines	financeres.

ens fem sentir 
La Federació multiplica l’abast de la vostra veu a la societat

Veu col·lectiva 
A	la	Federació	som	proactius	en	la	proposta	de	millores	al	marc	normatiu	vigent	i	a	les	polítiques	
públiques	de	promoció	i	suport	a	les	empreses	cooperatives.	Utilitzem	la	nostra	capacitat	
d’incidència	per	a	què	s’adaptin	a	la	realitat	i	a	les	necessitats	del	teixit	empresarial	cooperatiu.

Oportunitats per donar-se a conèixer
Quan	entreu	a	formar	part	de	la	Federació,	la	vostra	cooperativa	es	beneficia	de	l’impacte	d’accions	
pensades	per	donar	a	conèixer	el	moviment	cooperatiu	a	la	societat	a	través	dels	mitjans	de	
comunicació	i	accions	amb	projecció	pública.

Publicacions 
La	Federació	edita	publicacions	de	referència	sobre	el	sector	cooperatiu:
•	 Revista	.Coop	(periodicitat	anual)
•	 Nexe,	quaderns	de	reflexió	sobre	cooperativisme	i	economia	social.	

Les	empreses	associades	a	la	Federació	gaudiu	de	condicions	avantatjoses	per	incorporar	
publicitat	a	les	nostres	publicacions.

Xarxa activa 
Som un moviment que genera oportunitats per aprendre, 
connectar-se i compartir

Espais i experiències
Ser	membre	de	la	FCTC	us	permet	participar	en	diferents	espais	d’intercanvi	de	coneixement	i	
d’experiències	amb	cooperatives	de	diferents	sectors	i	territoris.	Des	de	grups	de	treball,	clústers	o	
trobades	diverses,	federar-vos	us	posa	a	l’abast	oportunitats	per	aprendre,	connectar-vos	i	compartir.	

Comunicació 2.0
La	Federació	utilitza	activament	les	xarxes	socials	per	generar	sinergies	entre	cooperatives,	
alhora	que	difon	notícies	o	activitats	als	seus	seguidors.	Seguiu-nos	i	participeu	a	Facebook	
(cooperativestreball),	Twitter	(@coopstreball)	i	Linkedin.	

Sinergies sectorials 
Mitjançant	la	Federació,	les	cooperatives	afiliades	que	formen	part	d’un	mateix	sector	o	territori	
s’agrupen	per	impulsar	plegades	aspectes	que	els	interessen.	

Sectorial de cooperatives d’iniciativa social:	impulsada	per	les	cooperatives	d’atenció	a	
les	persones	el	1994,	la	sectorial	agrupa	avui	més	de	90	cooperatives.	Juntes,	donen	feina	a	6.000	
persones	i	facturen	130	milions	d’euros.	La	sectorial	té	una	important	incidència	política	i	social	a	les	
institucions	públiques	i	privades.		

Oberts al món 
La	Federació	està	representada	i	participa	activament	en	les	entitats	i	xarxes	de	suport,	i	en	la	
promoció	cooperativa	d’àmbit	català,	estatal	i	internacional.	

Veu i vot a la Federació
Totes	les	cooperatives	federades	tenen	veu	i	vot	a	la	Federació	i	poden	expressar-se	a	l’Assemblea	
General	o	en	qualsevol	dels	espais	pensats	per	promoure	la	participació,	com	ara	les	sectorials	i	els	
grups	de	treball.	Som	una	entitat	oberta,	dinàmica	i	en	constant	procés	de	recollida	de	propostes	i	
d’idees	dels	nostres	associats.	

Què us proposem? 
la Federació de cooperatives de Treball de catalunya és 
l’organització empresarial que treballa amb les cooperatives 
de treball i per a elles. 

integrar-s’hi significa formar part d’un moviment d’abast 
nacional que posa les cooperatives al centre de la seva 
activitat, promovent el model cooperatiu, desenvolupant 
eines de suport i connectant persones entre sí. 


