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La nova cara del cooperativisme
La creació de cooperatives de treball va créixer un 36% el 2012. Moltes ja neixen vinculades a
sectors emergents, com les energies renovables o les tecnologies de la informació i la comunicació
Andreu Mas

P

otser no són les més conegudes,
però sumen el 75% de les cooperatives catalanes, són capaces
de generar activitat econòmica i
ocupació en temps de crisi, i demostren
que el seu model és vàlid per a qualsevol
sector d’activitat. La creació de cooperatives de treball va créixer el 2012 un 36%
a Catalunya. I, dels 150 projectes nascuts
aquest any, un percentatge elevat ja ho
han fet vinculats a alguns àmbits emergents i estratègics, com el de les energies
renovables o les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). “Trenquem
un mite: que el cooperativisme és un model arcaic, històric, que no és vàlid per a
la innovació. Al contrari: la seva flexibilitat
permet que qualsevol projecte empresarial sigui vàlid amb una fórmula cooperativa”, manté Guillem Perdrix, director de
Cooperatives de Treball de Catalunya.
UN MODEL CONSOLIDAT
A tot el món, les cooperatives de treball
compten amb més de 1.000 milions de
membres, donen feina a més de 100 milions de persones –un 20% més que les
empreses multinacionals– i facturen 1,1
bilions de dòlars, dels quals depèn el
benestar de 3.000 milions de persones,
la meitat de la població mundial. A Catalunya, les cooperatives de treball facturen 1.000 milions d’euros. Només a la
capital catalana n’hi ha prop de 800. I la
província de Barcelona concentra el 75%
del total. Solen ser empreses o societats

La Cooperativa de
treball Cinergia
està dedicada
l’enginyeria
elèctrica,
l’electrònica de
potència i les TIC

somnis col·lectius que es fan realitat

Les cooperatives facturen
a Catalunya 1.000 milions
d’euros. A Barcelona ciutat,
n’hi ha prop de 800
petites, de 10 o 12 persones, però també
n’hi ha de grans i potents, com el Grup
Cooperatiu TEB, que agrupa entitats dedicades a activitats ben diverses –cadena
de muntatge, disseny de producte, cultiu
de bolets...– i que enguany ja ha generat
més d’un centenar de llocs de treball.
Un altre exemple d’èxit és el de Suara
Cooperativa, dedicada a la gestió de serveis d’atenció a les persones, amb 1.400
treballadors i 800 socis. Forma part d’un
subsector important en les cooperatives
de treball. “Les cooperatives d’iniciativa social han tingut un paper cabdal en
la creació de l’Estat del Benestar, com a
col·laboradors de l’administració pública
en la prestació de serveis”, recorda Joan
Segarra, director de la sectorial de cooperatives d’Iniciativa Social de la federació.
Sense afany de lucre i emmarcades en el
Tercer Sector, tenen el repte de fer front
als ajustos i les retallades de prestacions.
“I al retard en els pagaments”, afegeix
Segarra, qui destaca que “aquestes cooperatives subsisteixen ara per tirar endavant l’activitat, alhora que defensen els
drets de les persones que atenen”.
LA PRIORITAT, LES PERSONES
El de la cooperativa de treball és un model empresarial que prioritza les persones per damunt del capital –amb el benentès que aquest és també important
per tirar endavant el negoci–. Els treballa-

Una assemblea de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

La Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya, ubicada al
carrer de Premià de Barcelona, en un
edifici amb tradició cooperativista,
té el doble objectiu de fer créixer i
consolidar les iniciatives existents, i
afavorir la creació de nous projectes.
Els programes de finançament i de
formació són les dues grans potes
de la seva estratègia, però també

treballa altres àmbits importants,
com la innovació i la internacionalització. Mitjançant el programa ‘Crea
la teva cooperativa’, amb sessions de
sensibilització, formació i acompanyament, ajuda a aquelles persones
que tenen una idea de negoci –arquitectes, periodistes, informàtics...– a
veure si el cooperativisme és el
millor vehicle per tirar-la endavant

dors acostumen a ser els propietaris de
l’empresa, i això dóna peu a un dels seus
principals avantatges: el sentiment de
pertinença, un valor afegit a l’hora de fer
front a la crisi. “En contextos de dificultat,
com l’actual, segur que estàs disposat a
fer un sobre esforç perquè el negoci tiri

endavant”, diu Perdrix, qui manté que
posar en marxa una cooperativa no és
més complicat que iniciar qualsevol
activitat sota qualsevol altra forma jurídica: “Una altra cosa és si el procés
de creació d’empreses podria ser més
àgil. I tant que ho podria ser!”.

Instal·lació de la cooperativa Aiguasol,
consultoria i enginyeria en sistemes energètics

El seu pla estratègic té
molt en compte l’impacte
social, en el territori i en la
felicitat dels seus socis
El model cooperatiu, a més, presumeix
d’un alt grau de participació. Les decisions estratègiques es prenen conjuntament, seguint la lògica d’un soci, un
vot. “Debatre-les, tenir més d’una opinió
sobre la taula, fa que es puguin prendre
decisions fortes, sòlides, viables”, manté
Perdrix, qui afegeix que el pla estratègic
d’una cooperativa té molt en compte l’impacte social, en el territori, en la felicitat
dels socis: “cal combinar l’aspecte social
amb l’econòmic per tirar endavant”.

