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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 a l’entitat  
que representa, agrupa,  
fa créixer i visibilitza  
les cooperatives de treball  
al nostre país.
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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 
impacten en el conjunt de la Federació i fan més gran 
el cooperativisme. 

Avui som gairebé 700 cooperatives federades, de 
sectors tan diversos com l’educació, l’arquitectura, el 
transport o la comunicació, formades per dues persones 
sòcies o centenars, i ubicades a tot el territori català. 

Us convidem a ser par t de la Federació  de 
Cooperatives 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 Sectorial de cooperatives 
d’Iniciativa Social. 

Utilitzeu els programes creats especialment per a 
vosaltres: l’Apadrinament Cooperatiu, l’Orientació 
Financera i de la gestió cooperativa o l’extensa oferta 
formativa.

Fem créixer, juntes, el moviment cooperatiu.

Copresidència de la Federació: 
Anna Puig Dominguez, Guillem Llorens Gragera i  
Laia Bonastra Argüello C
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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



Formació
Cada any, un miler de persones participen  

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

empresarial o emprenedoria cooperativa. 
També oferim sessions mensuals sobre 

temàtiques d’actualitat: el nostre  
“Cafè de la Federació”. 

Orientació

Financera
Per a detectar necessitats, oferir 

solucions adaptades i acompanyament 
en la negociació bancària.

Eines i recursos
Us expliquem què és una cooperativa i  

quins passos heu de seguir per crear-ne una. 
A més, podreu fer el test d’emprenedoria 
cooperativa, el Pla d’empresa virtual, o bé  
el FemPla per a la plani!cació !nancera. 
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1 A la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 

som al costat de cooperatives com la vostra, tant si 
us acabeu de constituir com si acumuleu una 
llarga trajectòria. Cada any sou més les cooperatives 
de treball que, davant d’una necessitat concreta 
relacionada amb la governança, la incorporació de 
persones sòcies, la legislació o l’orientació !nancera, 
contacteu amb nosaltres. Us agraïm la vostra con!ança! 

El nostre acompanyament és personalitzat, 
proposant-vos recursos i programes exitosos com 
l’Apadrinament Cooperatiu, eines de pla d’empresa o 
l’extens catàleg formatiu, entre d’altres.
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 “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 

Mentoratges, orientació personalitzada  
per a resoldre consultes legals, societàries o 
comptables, programes i ajuts per a donar  

un nou impuls a la vostra cooperativa.

Programes  
d’acompanyament 
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A la Federació treballem per donar a conèixer a 
la societat els beneficis de ser cooperativa de 
treball. Som al carrer, anem a les !res 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. 

Representativitat
La Llei de cooperatives ens reconeix com l’entitat 
representativa de les més de 3.000 cooperatives  

de treball de tota Catalunya. 

Incidència política
Fem aportacions a lleis com la de l’Economia Social  

i Solidària o relacionades amb els serveis socials,  
a través de les organitzacions que presidim. Ens 
reunim amb grups parlamentaris per defensar 

l’economia cooperativa. 

En xarxa,  
per sumar 

Agrupem cooperatives i, alhora, formem 
part de Confederació de Cooperatives 

de Catalunya (CoopCat), COCETA 
(Confederació Espanyola de Cooperatives  

de Treball Associat) o la XES (Xarxa 
d’Economia Solidària de Catalunya). 

Cooperativisme 
a l’escola

Diversos programes ens ajuden a difondre 
l’emprenedoria cooperativa a les escoles, 
instituts, universitats i cicles formatius.
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Formada per prop de 700 cooperatives de treball de 
sectors, dimensions i composició diversa amb voluntat 
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.

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 cooperatives que genera oportunitats per 
aprendre, créixer i connectar entre persones.
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Participació
Cada any us presentem els nostres plans 
de treball i pressupostos a l’Assemblea de 
la Federació. També organitzem activitats 

grupals lúdiques i d’intercooperació.

A prop vostre
Ens agrada visitar-vos! A més, comptem  
amb la !gura del/la referent territorial,  

per apropar la Federació a totes  
les comarques de Catalunya.

Trobades 
de sector

Organitzem trobades del vostre sector 
d’activitat, perquè us conegueu, teixiu 

aliances o compartiu necessitats.

Sectorials
Participada per 180 cooperatives d’atenció  

a les persones, La Sectorial d’Iniciativa Social, 
entre d’altres, agrupa, defensa i impulsa  

el tercer sector social.

Comissions  
de treball

Tenim diferents comissions de treball 
actives, obertes a la incorporació de noves 

cooperatives. Us hi esperem!

 “Tenim accés a formació i recursos 
que ens han ajudat a enfortir i 
consolidar la nostra cooperativa.” 
Doble Via Cooperativa
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Baròmetre 
Cooperatiu

A la Federació analitzem l’estat de salut  
de les nostres cooperatives a través  
de l’enquesta anual del Baròmetre.  

L’objectiu és conèixer-les millor,  
per adaptar-hi les nostres propostes.

Difusió del 
cooperativisme

Treballem per posicionar el cooperativisme 
de treball a l’agenda mediàtica, com un model 

empresarial sostenible, social i democràtic.

ValorSocial.Coop
És un sistema de càlcul per mesurar l’impacte social, 
econòmic i ambiental de les cooperatives de treball 

associat. L’estem reactivant, en primer lloc,  
amb serveis de les cooperatives d’iniciativa social.

Cercador de 
cooperatives

Apareixereu al nostre cercador  
de cooperatives de treball.

Un altaveu
Compartim les vostres activitats, propostes, 
ofertes de feina, promocions econòmiques  

a través dels nostres canals de comunicació.



Cooperativitzem 
la societat, 
cooperativitzem 
la Federació. 
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Federeu la vostra cooperativa. Tant si busqueu 
orientació 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 cooperativisme en l’àmbit local, la 
Federació és al vostre costat. 

Contacteu amb nosaltres i expliqueu-nos què necessiteu. 
El nostre horari és de dilluns a dijous, de 8 h a 18 h.
Divendres ens trobareu de 8 h a 15 h.
93 318 81 62 
federacio@cooperativestreball.coop 
cooperativestreball.coop 

@coopstreball

@coopstreball

cooperativestreball

@federaciocooperativestreball

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
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Amb el !nançament:

Impulsat per:

Promou:


