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Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya

C. Premià 15, primera planta
08014 Barcelona

cooperativestreball.coop 
Seguiu-nos a les xarxes socials

Cooperatives
de Treball

Uniu-vos al moviment 
que agrupa, connecta 
i fa créixer les cooperatives 
de treball al nostre país. 
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 “Durant el procés de constitució 
de la nostra cooperativa, ens 
vam sentir molt acompanyades 
i enteses en els nostres neguits, 
ansietats i il.lusions”
Clara Ser Gran

Benvingudes a la Federació. Som l’organització que 
agrupa les cooperatives de treball a Catalunya. Us 
oferim suport, formació, recursos i oportunitats per 
a resoldre reptes, connectar-vos i créixer.  Treballem 
per crear un marc social i polític que contribueixi a 
impulsar el cooperativisme.

Cada any som testimonis del creixement de la xarxa 
de cooperatives federades. Gràcies a vosaltres som 
una entitat dinàmica, que reflecteix la diversitat, les 
noves visions i formes de fer innovadores que impac-
ten en el conjunt de la Federació i fan més gran el co-
operativisme. 

Avui som més de 600 cooperatives federades, de 
sectors tan diversos com l’educació, l’arquitectura, el 
transport o la comunicació, formades per tres persones 
sòcies o centenars, i ubicades a tot el territori català. 

Us convidem a ser part de la Federació de Coopera-
tives de Treball de Catalunya i gaudir de recursos i 
orientació per a connectar-vos, aprendre, compartir i 
tenir veu. Doneu un cop d’ull a les nostres propostes 
i impliqueu-vos a les comissions de treball o a la Sec-
torial. Utilitzeu els programes creats especialment per 
a vosaltres: l’Apadrinament Cooperatiu, l’Orientació 
Financera o l’extensa oferta formativa i fem créixer 
juntes, el moviment cooperatiu. 

Gemma Garcia i Guillem Llorens, presidència C
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Formació
1800 persones a l’any participen dels 

cursos i tallers en l’àmbit societari, 
d’habilitats directives, gestió empresarial 

o emprenedoria cooperativa. 

Orientació
Resoleu reptes del dia a dia. Consulteu-nos temes 
legals, societaris o comptables de la cooperativa. 

Orientació

Financera
Per a detectar necessitats i oferir 

solucions adaptades. 

Eines i recursos
Test emprenedoria cooperativa, Pla d’empresa 
online, FemPla per a la planificació financera, 

informes i estudis. 
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1 A la Federació de Cooperatives de Treball de Catalu-

nya som al costat de cooperatives com la vostra, tant 
si us acabeu de constituir com si acumuleu una llar-
ga trajectòria. Cada any sou més les cooperatives de 
treball que, davant d’una necessitat concreta relacio-
nada amb la governança, la incorporació de persones 
sòcies, la legislació o l’orientació financera, contacteu 
la Federació. Us agraïm la vostra confiança! 

Hem constituït un equip expert en cooperativisme 
que us acompanyarà de forma personalitzada, propo-
sant-vos recursos i programes exitosos com l’Apadri-
nament Cooperatiu, els itineraris de competències, 
les eines de pla d’empresa o l’extens catàleg formatiu, 
entre d’altres.

A
c

o
m

p
a

n
y

e
m

 
c

o
o

p
e

r
a

ti
v

e
s

 “El programa d’apadrinament 
cooperatiu ens ha encaixat 
com un guant. Ens hi vam 
inscriure de seguida i ja ens 
ha servit moltíssim!”
Pati Blau Llibres 

Programes  
de creixement 

Aparinament Cooperatiu, Itinerars de 
Competències, Learning to Grow Coop, 

Innovació...   



C
oo

pe
ra

tiv
a 

El
 C

ar
go

l d
e 

M
ol

in
s 

0
2

C
o

o
p

e
r

a
ti

v
it

ze
m

 
la

 s
o

c
ie

ta
t

A la Federació treballem per donar a conèixer a la socie-
tat els beneficis de ser cooperativa. Som al carrer, anem 
a les fires i organitzem activitats per explicar el nostre 
model d’organització i transformació social. Busquem 
el compromís de les administracions per impulsar un 
entorn favorable al creixement del cooperativisme.

Territori
Col·laborant amb els Ateneus Cooperatius, i amb 
programes com la Cooperativa Referent o el Municipi 
Cooperatiu, multipliquem l’abast de la nostra acció al 
territori. 

Incidència política
Fem aportacions a lleis com la de l’Economia Social i 
Solidària o relacionades amb els serveis socials, a través 
de les organit zacions que presidim. 

Debats públics 
Aportem la visió cooperativa a reptes de la nostra 
societat, des de la creació d’una estratègia integral 
per donar resposta a l’arribada de joves migrants no 
acompanyats, a solucions cooperatives a necessitats 
econòmiques, socials, culturals i del medi ambient. 

Canals i eines de comunicació
Xarxes socials, web, revistes pròpies i mitjans de co-
municació són els canals per donar a conèixer el coo-
perativime. 

Cooperativisme a l’escola
Diversos programes ens ajuden a difondre el coope-
rativisme a les escoles, instituts, universitats i cicles 
formatius. 



0
3

Formada per més de 600 cooperatives de treball de 
sectors, dimensions i composició diversa amb volun-
tat de transformació social, la Federació reflecteix la 
riquesa del moviment cooperatiu. 

De forma majoritària les cooperatives s’inspiren i es 
relacionen amb les activitats proposades, ja sigui la 
Sectorial d’Iniciativa Social, el Cafè de la Federació, 
les formacions o les sessions de networking. 

Com a cooperativa federada podeu portar la vostra 
implicació tan lluny com desitgeu, aportant la vostra 
visió i contribuint a fer-nos créixer com a xarxa de co-
operatives que genera oportunitats per aprendre, créi-
xer i connectar entre persones.
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Sectorial 
d’iniciativa 

Social
Creem valor social positiu.

Comissió d’Economies

Feministes

Som coop
Identifiqueu-vos com a part de la Federació.

De cooperativa 
a cooperativa

Promocions entre federades.

Participació
Som un espai per fer propostes, debatre i votar. 

Baròmetre 
Cooperatiu

L’enquesta anual per radiografiar les 
cooperatives i conèixer-les millor.

Cafè de la 
Federació

Trobades mensuals d’intercooperació  
i aprenentatge.

 “Tenim accés a formació i recursos 
que ens han ajudat a enfortir i 
consolidar la nostra cooperativa.” 
Doble Via Cooperativa
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Federeu la vostra cooperativa. Tant si busqueu orien-
tació per resoldre dubtes concrets o eines per créixer, 
com si desitgeu connectar-vos amb cooperatives del 
vostre entorn o implicar-vos en la promoció del coo-
perativisme en l’àmbit local, la Federació és al vostre 
costat contribuint a fer gran el moviment cooperatiu. 

Organitzem la nostra tasca a l’entorn dels següents 
àmbits: 

Territori i Sector
Feminisme
Participació
Representativitat 
Visibilitat 
Enfortiment i creació 
Sectorial d’Iniciativa Social 

Contacteu-nos i expliqueu-nos què necessiteu. 
El nostre horari és de 8.00h a 18.00h 
93 318 81 62
federacio@cooperativestreball.coop 
cooperativestreball.coop
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Amb el suport de:

Cooperativitzem 
la societat, 
cooperativitzem 
la Federació. 


