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Segueix-nos a 

Benvinguts i benvingudes,

Us volem agraïr la confiança i el suport que doneu a la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb 
la vostra decisió de formar-ne part. Estem convençuts 
que un moviment cooperatiu consolidat serà clau per 
a la recuperació del país i per vertebrar l’economia i la 
societat en base a principis democràtics.

La nostra tasca consisteix a promoure el cooperativisme, 
consolidar-lo i connectar empreses federades. Volem que 
la Federació sigui un espai per informar-vos, participar, 
aprendre i projectar-vos perquè desitgem fer créixer, 
junts, el moviment cooperatiu. 

Hem elaborat aquesta guia per donar-vos una ràpida 
percepció de la nostra entitat i les activitats que hi fem, 
amb la voluntat d’animar-vos a treure el màxim profit 
de la vostra pertinença a la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya. 

Guillem Perdrix, 
Director

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
està governada per les cooperatives que en formeu part 
i sou vosaltres qui decidiu fins on voleu portar la vostra 
pertinença i en quin moment.

Us convidem a participar activament a les convocatòries 
que us fem. També a proposar-nos-en de noves per 
tal d’ajudar-nos a respondre més i millor a les vostres 
necessitats.

Amb la vostra decisió d’integrar-vos a la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya, fem més gran el 
moviment cooperatiu.

Què significa 
ser una cooperativa 
federada? 
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Què podeu fer? Què us oferim?

Visites 
Ens agrada conèixer 
les cooperatives 
federades. Veniu a 
veure’ns o convideu-
nos i us visitarem.

Coneixeu les persones 
que conformen el 
Consell Rector.
www.cooperativestreball.
coop/qui-som/estructura/
consell-rector

L’equip de treball de la Federació 
està al vostre servei.
www.cooperativestreball.coop/
qui-som/estructura/contacteu-nos

Doneu-vos a 
conèixer a través de 
les xarxes socials.

Som a Twitter.
www.twitter.com/coopstreball

...i també a Facebook.
www.facebook.com/
cooperativestreball

Expliqueu l’impacte 
i l’abast de les 
cooperatives.
En tant que empresa 
cooperativa formeu part 
d’un moviment global en 
creixement. 
www.cooperativestreball.
coop/coneix/xifres

Coneixeu-vos entre vosaltres.
Exploreu quines cooperatives 
hi ha a prop vostre. Poseu-vos-
hi en contacte o demaneu-nos 
que organitzem una trobada 
a la Federació.
www.cooperativestreball.coop/
cooperatives

Actualitzeu la fitxa de la 
vostra cooperativa al web.
Assegureu-vos que la informació 
de la vostra cooperativa és 
correcte i actualitzeu-la.
www.cooperativestreball.coop/
cooperatives/directori/modifica-les-
teves-dades-de-la-teva-cooperativa

Doneu a conèixer 
actes i esdeveniments. 
Utilitzeu l’agenda del 
web per difondre les 
vostres activitats.  
www.cooperativestreball.
coop/esdeveniments/
proposa-un-acte

Identifiqueu-vos com a
cooperativa federada.
Doneu a conèixer la vostra
pertinença a la Federació davant
clients, entitats o mitjans amb 
el logo Som coop federada.
www.cooperativestreball.coop/
connecta/recursos/
imatge-coop-federada

Mantingueu-vos informats.
A través del web, el butlletí 
mensual, les nostres circulars 
i les revistes .COOP i Nexe.
www.cooperativestreball.
coop/connecta

De cooperativa a cooperativa. 
Proposeu productes o serveis 
a la resta de cooperatives i 
beneficieu-vos de les propostes 
d’altres empreses federades.  
www.cooperativestreball.coop/
federeu-vos/marketplace

Domini “.coop”. 
El domini “.coop” és una forma 
d’identificar les empreses 
cooperatives a internet i surt de 
franc el primer any. Contacteu-
nos si voleu més informació.

I, a més, si sou 
una cooperativa d’iniciativa 
social, compteu amb grups 
de treball específics.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és 
l’entitat dedicada a la promoció, creació i creixement de les 
cooperatives de treball. Som un espai natural d’intercooperació 
entre les empreses membres i amb el nostre entorn. A través 
d’activitats regulars i propostes puntuals promovem la relació i 
l’aprenentatge entre les empreses que en formeu part. Aquestes 
són algunes de les propostes que ja podeu reservar-vos:

EspAIs DE 
DECIsIó I 
pArtICIpACIó

Assemblea 
Se celebra, com a mínim, un 
cop a l’any. S’hi presenta la 
memòria social i econòmica de 
l’any i és un espai de trobada 
entre persones sòcies de 
cooperatives federades. Tant si no 
hi heu assistit mai com si sou una 
cooperativa veterana, no us la 
podeu perdre!

Consell Rector de la Federació 
Qualsevol persona sòcia d’una 
cooperativa federada pot ser 
candidata al Consell Rector, 
l’òrgan de representació i 
govern de la Federació. Les 
persones que el composen 
són escollides per l’Assemblea.

I si sou una cooperativa d’Iniciativa 
Social, podeu participar a la 
comissió de gestió, l’òrgan executiu, 
de representació i govern de la 
Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa 
Social i a la seva Assemblea.

Grups de treball específics
Durant l’any organitzem trobades per 
conèixer l’opinió de les cooperatives 
en temes concrets.

EspAIs 
D’AprEnEntAtgE 
I rElACIó

Cafè de la Federació 
Un cop al mes 
convoquem aquesta 
sessió amb persones 
expertes sobre temes 
de gestió empresarial. 

Innovacoop
El grup d’Innovació es 
reuneix trimestralment 
per abordar temes 
relacionats amb l’impuls 
de la innnovació a les 
cooperatives.

Grup Comunicació
Reunions periòdiques entre 
les persones responsables 
de comunicació de 
les cooperatives federades.

Orientació 
Un espai on resoldre dubtes 
concrets sobre el funcionament 
de la cooperativa, finances o 
marc legal, entre d’altres.

Formació
Cursos, seminaris o tallers
en condicions avantatjoses per
a persones sòcies i treballadores.

Municipi Cooperatiu
Si formeu part d’alguna 
de les poblacions del 
programa Municipi 
cooperatiu teniu al vostre 
abast un nou espai de 
relació entre cooperatives 
en l’àmbit local.

Activitats de networking 
Qualsevol de les activitats de
la Federació implica un espai 
d’intercanvi i relació
entre cooperatives. Aprofiteu-
los per descobrir sinèrgies i 
punts de connexió. Proposeu-
nos noves accions.

I si sou una cooperativa 
d’Iniciativa social... 
formeu part de la Sectorial 
juntament amb més d’un 
centenar de cooperatives.
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