
Cooperativitzem el futur
 

C A N D I D A T U R A  A L  C O N S E L L  R E C T O R  D E  L A  F C T C  2 0 2 2 - 2 0 2 6

Han passat 4 anys. Intensos, alliçonadors, plens de sorpreses, canvis, iniciatives i molts debats. Amb una
crisi que no ens esperàvem i encara estem païnt i patint. Que ens ha sotragat però mai no ens ha aturat.
Moltes hores dedicades i molts projectes arrencats: cooperativització de la Federació, incorporació dels
plantejaments de les economies feministes, pla d’igualtat, revistes digitals i paper, nou web, enfortiment
cooperatiu, reformulació de Seira… I segur que amb reptes pendents i coses que poden millorar-se.

I volem continuar. Amb les mateixes ganes que ens han impulsat aquests darrers anys. Amb voluntat de
relleu, una candidatura renovada, igualitària, amb major representativitat al territori que mai, coherent
amb la diversitat de dimensions, mirades i sectors del cooperativisme. 

Continuarem treballant per comissions obertes a la participació de totes les cooperatives, amb la
voluntat d’acabar la feina començada i donar resposta als nous reptes que se’ns presenten. Per continuar
treballant per a la transformació del model social i econòmic, Per un món cooperatiu.

 COOPERATIVA PERSONA 
REPRESENTANT TERRITORI SECTOR D’ACTIVITAT

1 Abacus Marc Roma Chiné Catalunya Cultura

2 Arqbag Simona Cerri St Cugat Vallès Arquitectura

3 Avancem Santa Clara Ivon Maritza Henao Arias Girona Atenció persones

4 Azimut 360 Moisés Martínez Fèlix Barcelona Enginyeria renovables

5 Ciutat Invisible, La Ivan Miró Acedo Barcelona Cultura Consultoria Recerca 

6 Col·lectiu Ronda Jesús Carrion Rabasco Catalunya Advocats Assessoria 

7 Coop 57 Raimon Gassiot Ballbè Barcelona Serveis Financers

8 Dies d’Agost Sara Blázquez Castells Osona Comunicació

9 Doble Via Nino Ramirez Romero Vallès Oriental i Occidental Atenció persones

10 ECOS Guernica Facundo Vericat Barcelona Grup Cooperatiu

11 Esberla, L’ Ariadna Mendieta Simó Maresme Educació i consultoria feminista

12 Esguard, L’ Anna Puig Dominguez Barcelona Educació i lleure

13 Nou Set Eva Bagan Giménez Penedès En representació d'Entrem, grup 
Cooperatiu Inserció laboral

14 Qualia Lluis Nadal Vidal Urgell Lleure

15 Resilience Earth Laura Comas Martinez Garrotxa Consultoria, formació i recerca

16 Sepra Guillem Llorens Gragera Barcelona Prevenció Riscos Laborals

17 Suara Laia Bonastra Argüello Catalunya Atenció persones

18 Tandem Social Jaume Oller Rosell Barcelona Consultoria

19 TEB Pepa Muñoz Quintana Barcelona i Castellar At persones discapacitat

20 TUS Fran Bringueret Nafria Sabadell Transport Urbà

*cooperatives suplents: Incoop i Gramagraf



TERRITORI

Fer que la Federació estigui present arreu dels territoris de Catalunya, sigui representativa de la
pluralitat territorial del cooperativisme de treball, estableixi sinergies amb els diferents actors
territorials de l’ESS i promogui l’articulació de pols territorials5

6
FEMINISMES

Ser referents en transversalitzar la mirada feminista dins les organitzacions generant relat comú,
impulsant polítiques públiques i generant accions concretes per una transformació real i efectiva.

7
SECTOR

Promoure l’articulació de sectors estratègics del cooperativisme i la coordinació amb altres actors
cooperatius i de l’ESS per a la cooperativització de sectors d’activitat.

8
SECTORIAL D’INICIATIVA SOCIAL

Contribuir a l’enfortiment de les cooperatives d’iniciativa social per garantir l’assoliment dels reptes
presents i futurs del sector i del cooperativisme. 

9
FUNDACIÓ SEIRA

Situar Seira com a gestora referent de fons d’inversió per a l’economia social i cooperativa
assegurant la seva sostenibilitat i la seva visualització com a instrument de la federació

PARTICIPACIÓ

Consolidar i enfortir el model organitzatiu actual de la federació potenciant i facilitant espais de
participació i construcció col·lectiva i generant espais accessibles a les diferents realitats i necessitats
de les cooperatives. 1

2
REPRESENTATIVITAT

Potenciar la nostra presència i la nostra influència, liderant l’ESS des del convenciment i també des
de la generositat, amb la Confederació de Cooperatives com a punt real de trobada, cohesió i treball
conjunt del i pel Cooperativisme

3
CREACIÓ I ENFORTIMENT

Enfortir el cooperativisme del present i del futur contribuint a donar resposta als reptes de
digitalització, econòmics, d'innovació, de recursos i de persones.

4
VISIBILITAT

Fer que la societat conegui i promogui el cooperativisme com a motor de canvi i model de superació
de la crisi estructural. Ser presents als mitjans com a agent clau de transformació.



PROPOSTA DE PROGRAMA 2022-2026[

Consolidació del model organitzatiu en base a Àrees (Representativitat, Participació, Visibilitat i comunicació, Enfortiment) i
eixos (Sector, Territori, Feminisme)
Comissions de treball al voltant de les àrees i eixos, potenciant la participació de les membres del CR i de les cooperatives
federades
Estudi de responsabilitats d’una Comissió Permanent amb colideratges i distribució de responsabilitats
Equip tècnic adequat i compromès amb el model i els objectius
Som 660 cooperatives federades. En volem ser 1.000!!!
Millora de la participació de les cooperatives associades a les estratègies i dinàmiques federatives, vinculant-les a la
comunicació per millorar-ne la visibilitat i l’efecte reclam
Facilitació de la virtualitat a través de mitjans tecnològics adequats i la correcta hibridació de les propostes de participació
Millora de la usabilitat de la web i aplicació d’eines de participació virtual
Enfortiment de la col·laboració amb les cooperatives federades a través de la seva especialització (comissió jurídica,
comissió de comunicació, etc.)
Creació d’un codi ètic de regulació d’incompatibilitats i participació de les membres del CR

PARTICIPACIÓ

Consolidar i enfortir el model organitzatiu actual de la federació potenciant i facilitant espais de participació i
construcció col·lectiva i generant espais accessibles a les diferents realitats i necessitats de les cooperatives.  

Accions destacades:

Lideratge d’una mirada aglutinadora del cooperativisme a l’entorn d’un relat cohesionador i optimització de recursos i
capacitats a través de la Confederació de Cooperatives de Catalunya
Millora de la incidència política a través de l’augment dels recursos humans adequats a disposició de la relació habitual amb
governs, grups parlamentaris, Xarxa de municipis de l’ESS i agents socioeconòmics d'interès
Enxarxament amb les entitats representatives i singulars de l’ESS, especialment de l’entorn del cooperativisme
Definició i aplicació de sistemes de representativitat al territori català
Implicació en la governança i Pla d’usos del Bloc IV, a Barcelona, un espai de prop de 4.000 m2 que ha de suposar una
referència per al desenvolupament de polítiques, programes i serveis a disposició del cooperativisme de tot el país
Presència i participació activa a COCETA, Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado
Incidència política en el període d’eleccions municipals. Actualització o difusió de les 10 mesures per fer municipis
cooperatius

REPRESENTATIVITAT

Potenciar la nostra presència i la nostra influència, liderant l’ESS des del convenciment i també des de la
generositat, amb la Confederació de Cooperatives com a punt real de trobada, cohesió i treball conjunt del i pel
Cooperativisme

Accions destacades:

Consolidació del Programa d’Ajuts al Foment del Cooperativisme.
Creació de materials, continguts i recursos d’interès específic.
Tancament del mapatge de les propostes formatives orientades al cooperativisme existents arreu del país
Consolidació dels programes existents en matèria de creixement i consolidació per a cooperatives federades
Promoció de polítiques d’apropament al cooperativisme de treball a les joves que arriben a l’etapa laboral
Generació de propostes d’eines tecnològiques concretes que donin resposta a les necessitats de les cooperatives
Accés i participació del cooperativisme en els Fons Europeus “Next Generation”

CREACIÓ I ENFORTIMENT

Enfortir el cooperativisme del present i del futur contribuint a donar resposta als reptes de digitalització,
econòmics, d'innovació, de recursos i de persones.

Accions destacades:



Consolidació i creixement (en públic i transcendència) dels dos mitjans de comunicació propis de la Federació, Nexe.coop i
Nexe dossier
Creació de podcast periòdic sobre l’economia social i solidària amb especial incidència al cooperativisme
Enfortiment de l’estratègia de comunicació a les xarxes socials. Diversificació de continguts: nous llenguatges, ampliació de
temàtiques, creixement en seguidors i rellevància i obertura de nous canals en xarxes ascendents
Impuls de la presència del relat i posicionament de la FCTC als mitjans de comunicació generalistes
Lideratge d’una gran campanya de publicitat i comunicació sobre el cooperativisme a nivell nacional. Una campanya que es
coordinaria des de la Confederació de Cooperatives i que precisaria del suport econòmic de governs i institucions locals i
nacionals
Implantació d’una política de comunicació igualitària: feminista, antidiscriminatòria i antiracista
Consolidació de l’estratègia de visibilització pública de casos d’èxit de cooperatives i entitats de l’economia social en mitjans
propis i externs (territorials, especialitzats i generalistes)
Manteniment i millora de les eines de comunicació interna: butlletins, reculls de premsa, notes

VISIBILITAT

Fer que la societat conegui i promogui el cooperativisme com a motor de canvi i model de superació de la crisi
estructural. Ser presents als mitjans com a agent clau de transformació.

Accions destacades:

Orientació de l’eix a la supervisió de la totalitat de les polítiques federatives, vetllant per a que tinguin incidència en clau
territorial sempre que sigui possible
Increment de la participació de cooperatives de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona a tots els nivells
Consolidació del grup de treball “cooperativisme i ruralitat”
Potenciació dels espais de coordinació i col·laboració amb agents de l’ESS a territori, procurant per la cooperativització
d’Ateneus Cooperatius, Municipis Cooperatius, Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària i Xarxes d’Economia
Solidària locals
Promoció de l’articulació de pols cooperatius i ecosistemes cooperatius locals
Programa d’Ajuts al Foment del Cooperativisme: impuls d’una línia específica per a l’articulació de pols cooperatius i
ecosistemes cooperatius locals

TERRITORI

Fer que la Federació estigui present arreu dels territoris de Catalunya, sigui representativa de la pluralitat
territorial del cooperativisme de treball, estableixi sinergies amb els diferents actors territorials de l’ESS i
promogui l’articulació de pols territorials

Accions destacades:

Orientació de l’eix a la supervisió de la totalitat de les polítiques federatives, des de la incidència fins a l’enfortiment
Continuïtat als espais de formació i sensibilització, tant a les estructures de la Federació com a les cooperatives federades
Generació d’espais curosos que permetin que la diversitat sigui present en la participació i en les decisions
Execució de diagnosi de les cooperatives federades a nivell de pràctiques feministes per tal de definir necessitats i
programes amb propostes d’actuació concretes
Promoció de polítiques vinculades a l’ecologisme, l’anti racisme i la inclusió a l’entorn del cooperativisme de treball
Generació d’espais de cura per al desenvolupament de les cooperatives i transferència de coneixement i experiència a nivell
organitzatiu, models de governança, reglaments de règim intern, etc. amb el suport d'expertes
Potenciació de l’enxarxament amb espais de la lluita feminista

FEMINISMES

Ser referents en transversalitzar la mirada feminista dins les organitzacions generant relat comú, impulsant
polítiques públiques i generant accions concretes per una transformació real i efectiva.

Accions destacades:



Potenciació de sectors estratègics del cooperativisme i desenvolupament de trobades sectorials i plans de treball específics
per afavorir l’articulació sectorial de les cooperatives: Transició energètica, més específicament Comunitats Energètiques
Locals; Cultura, comunicació i audiovisual; Alimentació i agroecologia; Tèxtil; Cures i atenció a les persones (a través de la
sectorial d’iniciativa social i de l’eix Feminisme); Tecnologia digital; Logística i comerç de proximitat
Coordinació amb les diferents branques del cooperativisme per promoure l’articulació sectorial de cooperatives, a través de
CoopCat
Aplicació del conveni d’intercooperació amb la XES per coordinar els nostres plans de treball sectorials i facilitar la
participació de les cooperatives als diferents espais de treball creats.
Programa d’ajuts al Foment del Cooperativisme: consolidació de la línia específica per a l’articulació sectorial de
cooperatives

SECTOR

Promoure l’articulació de sectors estratègics del cooperativisme i la coordinació amb altres actors cooperatius i
de l’ESS per a la cooperativització de sectors d’activitat.

Accions destacades:

Dotació de recursos tècnics i humans per repensar la sectorial per part de les cooperatives que en formen part
Co disseny d’un model organitzatiu que treballi en benefici de les cooperatives d’iniciativa social, a través d’una relació
orgànica amb els òrgans de govern i tècnics de la Federació
Suport a la representació política sectorial, en coordinació amb els interessos generals ens els espais de confluència
Execució dels plans de treball definits per les cooperatives de la Sectorial amb el suport tècnic de la Federació, en
coordinació i acord a les possibilitats dels pressupostos generals de l’Organització

SECTORIAL D’INICIATIVA SOCIAL

Contribuir a l’enfortiment de les cooperatives d’iniciativa social per garantir l’assoliment dels reptes presents i
futurs del sector i del cooperativisme. 

Accions destacades:

Visibilització de Seira i de la seva activitat i impacte en l’economia social i cooperativa
Consolidació de l’equip de treball de Seira
Generació de sinergies i col·laboracions amb les entitats de finances ètiques i cooperatives per multiplicar les fonts de
finançament a l’abast de les cooperatives
Promoció de Seira com a gestora de fons d’inversió per a l’economia social i cooperativa catalana :
Consolidar el fons Més Espais per finançar equipaments socials
Consolidar el fons d’inversió per empreses cooperatives i estudi de la possibilitat de gestionar un fons similar a nivell estatal
Llançar i consolidar la participació en un fons d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
Avaluar la possibilitat d’iniciar un fons per a la reconversió d’empreses mercantils sense relleu en cooperatives
Consolidació de l’estabilitat econòmica de Seira mitjançant l’assoliment de finançament a nivell europeu

FUNDACIÓ SEIRA

Situar Seira com a gestora referent de fons d’inversió per a l’economia social i cooperativa assegurant la seva
sostenibilitat i la seva visualització com a instrument de la federació

Accions destacades:


