
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES 
DE TREBALL DE CATALUNYA 
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
agrupa i representa les 3.000 empreses cooperatives de 
treball que, dia a dia, enforteixen l’economia en base a 
principis democràtics, ocupació de qualitat, innovació i 
arrelament al territori. La nostra tasca consisteix promoure 
les empreses cooperatives i connectar-les entre sí per 
fer créixer una economia basada en les persones i amb 
capacitat de transformació social. 

Carrer de Premià, 15, primer pis 
08014 Barcelona 
93 318 81 62
www.cooperativestreball.coop

Municipi 
Cooperatiu

Un programa 
per impulsar el 
cooperativisme 
al territori. 



SitgesVilanova i la Geltrú

 

Reus

Girona

Viladecans

Vilafranca del Penedès

Sant Joan Despí

Sant Boi de Llobregat

El Prat del Llobregat

Vallirana

Manresa

Sant Pere de Ribes

Amposta

Mataró

Badalona

L’Hospitalet de Llobregat

Granollers

Sant Cugat del Vallès

Sabadell

Terrassa

Barcelona

CC Anoia Montornès del Vallès

Agència de desenvolupament del Berguedà

CC Solsonès

Sta Coloma Gramenet

Vic

Què implica formar part 
del programa Municipi 
Cooperatiu? 
Els ajuntaments adherits al programa Municipi Cooperatiu són 
referents sobre cooperativisme al territori i es comprometen 
a desenvolupar un pla de treball anual que pot consistir en un 
projecte singular i/o en la realització d’activitats com ara jornades, 
conferències, concursos d’emprenedoria cooperativa, fires, estudis 
o esdeveniments promocionals, entre d’altres. Els Municipis 
Cooperatius tenen a la seva disposició els recursos especialitzats 
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

 

El programa Municipi Cooperatiu és un programa de 
promoció del cooperativisme de treball als municipis 
catalans, desenvolupat amb la complicitat dels ajuntaments 
i les cooperatives del territori i impulsat per la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya a partir de tres eixos: 

1. Difusió del model d’empresa cooperativa

2. Enfortiment del teixit cooperatiu

3. Foment de la creació de noves cooperatives

Requisits per adherir-se 
al programa 
Manifestar un clar compromís polític per promoure el cooperativisme. 
Per exemple, aprovar l’adhesió al programa en el Ple Municipal.

Donar suport als objectius del programa i realitzar una planificació 
anual d’actuacions conjuntes entre l’ajuntament, la FCTC i les 
cooperatives per assolir aquests objectius. També cal preveure 
recursos necessaris per desenvolupar aquests plans de treball anuals. 

Contribuir a la difusió de l’adhesió al programa Municipi Cooperatiu 
i les activitats programades a través dels canals informatius a 

l’abast dels ajuntaments. 


