La Sectorial d’Iniciativa Social de la FCTC està
formada per 122 cooperatives en els àmbits
de l’atenció a la gent gran, la discapacitat, el
lleure educatiu, la inclusió social o les escoles
bressol, entre d’altres. Juntes, les cooperatives
de la Sectorial facturen a l’entorn de 165 milions
d’euros i donen feina a més de 8.000 persones.
Vint i + anys després de la seva creació, la
Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social
segueix sent un projecte estratègic i motiu
d’orgull dins la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya, l’organització empresarial
dedicada a la creació, consolidació i promoció de
les cooperatives de treball al nostre país.
www.cooperativestreball.coop

present i
futur
de les
cooperatives
socials

20
+

Assemblea
Sectorial
2015

La Sectorial

Acte intern:

Creada el 1994 en el marc de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la Sectorial d’Iniciativa
Social agrupa les empreses que operen, fonamentalment, en l’àmbit de l’atenció a les persones. Des dels
seus inicis, la Sectorial ha mantingut el doble objectiu
de ser un espai d’intercooperació i, alhora, impulsar el
model cooperatiu en la gestió de serveis.

9:00 h

Inscripció i recollida documentació.

9:30 h

Benvinguda. A càrrec d’Adela Camí, representant
de la Sectorial al Consell Rector.

9:45 h

Presentació informe gestió. A càrrec de Joan Segarra,
director de la Sectorial.

10:15 h

Suport a la internacionalització de les cooperatives socials
i del tercer sector, a càrrec de Robert Bach, ACCIÓ.

10:45 h

Presentació del projecte d’implantació d’un sistema
de càlcul de l’impacte de les cooperatives d’iniciativa social,
a càrrec d’Albert Huerta i de Nekane Navarro, de Vector 5.

11:15 h

Esmorzar cooperatiu amb espai dinamitzat d’intercanvi
d’experiències.

Durant els seus 20 i + anys de trajectòria, la Sectorial
ha assolit importants fites com ara l’enfortiment de
la vinculació amb el conjunt del tercer sector i les
diferents organitzacions representatives, així com la
difusió i la visualització del model d’empresa cooperativa.
En aquests 20 i + anys la Sectorial no ha parat de
créixer amb noves incorporacions que reflecteixen la
diversitat de l’àmbit de l’atenció a les persones i el
paper clau que tenen les cooperatives socials oferint
serveis vinculats a l’educació, la sanitat i l’acció social,
atenent milers de persones.
Capacitat d’adaptació a la crisi i a les noves realitats,
voluntat transformadora, aposta per les persones,
participació i generació de valor social han acompanyat la nostra reflexió i el nostre compromís durant
aquests 20 i + anys que són el present i futur de les
cooperatives socials a Catalunya.

Acte extern:
12:30 h

Benvinguda. A càrrec de Neus Munté, vicepresidenta
del Govern i Perfecto Alonso, president de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya.

13:00 h

“Vint anys caminant junts” Conversa entre representants de
diferents cooperatives, moderada pel periodista Xavier Puig.

13:30 h

“Vint i +” Petita peça teatral a càrrec del grup Marabal.

14:00 h

Cloenda.

