EIXOS DE
TREBALL 2015
EIX 1:
Promoció i foment de l’empresa
cooperativa

EIX 2:
Creació, creixement i consolidació
de cooperatives.

Aliances i acords: promovem el cooperativisme
a partir d’aliances i acord amb entitats.
• Som entitat sòcia del programa Aracoop i
promovem les seves accions entre les cooperatives
federades.
• Col·laborem amb el Servei d’Ocupació de Catalunya
en plans formatius per a l’economia social.
• Som Agents d’internacionalització acreditats per
ACCIÓ.
• Participem al programa Cultura Emprenedora a
l’Escola, de la Diputació de Barcelona.
• Estem acreditats a la Xarxa Catalunya Emprèn com
a entitat assessora sobre cooperatives.

Sessions Crea la teva cooperativa. Trobades
informatives, obertes i col.lectives cada dues setmanes
per explicar els passos a seguir en la creació d’una
cooperativa. Atenció personalitzada a projectes en fase
avançada. Sessions a Barcelona Activa.

Reconeixement i visualització. Participem a
convocatòries de premis, jornades, congressos i fires
pel foment de l’economia social i cooperativa entre
les quals destaquem la Diada del Cooperativisme,
Fira d’Economia Solidària, BizBarcelona, Sant Cugat
Experience, Setmana cooperativa de Terrassa, Fira de
Consum Responsable entre molts altres.
Nova Llei de Cooperatives: 17 seminaris organitzats
arreu del territori per explicar la nova Llei.
Eines i recursos: guia informativa sobre l’aplicació
de la Llei de Cooperatives.
Eines i recursos: baròmetre i Anàlisi de conjuntura
econòmica 2014.
Anàlisi sobre el perfil de les persones consumidores
de cooperatives. Estudi sobre qui són i què
prefereixen les persones que trien cooperatives.
Eines i recursos: guia per a l’elaboració d’un Pla de
màrqueting per a cooperatives.
Decàleg de mesures per un País de Cooperatives.
Propostes als partits polítics candidats a les eleccions
municipals i al Parlament de Catalunya.
Eines i recursos: Un país de cooperatives.

EIX 3:
Model de Federació.
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Projectes
Cooperatives constituïdes
Participants
Sessions informatives

Eines i recursos: test autoavaluat online,
sessions grupals i llibret informatiu sobre lquines són
les competències i capacitats per a l’emprenedoria
cooperativa.
Orientació i suport a la gestió empresarial.
Som un espai d’orientació en el dia a dia per a
cooperatives federades.

530

Consultes el 2015

Cooperació i intercooperació.
• Cafè de la Federació: un espai d’aprenentatge i
relació mensual a l’entorn de temes de gestió o
màrqueting. 67 cooperatives assistents el 2015.
• Mantenim dos grups de treball i trobada:
comunicació i finances.
• Xarxes socials: Facebook i Twitter ens ajuden a
connectar-nos i compartir

Orientació financera programa desenvolupat
per la Fundació Seira.

63

Cooperatives participants

Eines i recursos: apliacació online FemPla de
planificació economico-financera. Manual per a la
negociació bancària.
Programa Capitalcoop: 264 sol.licituds per a la
capitalització de les cooperatives.
Jornada Financoop. La ronda de finançament atrau
més de 200 persones i mou més de 2 milions d’euros.
Formació
148 Accions formatives. A més, 42 cooperatives
federades han encarregat formació a Aposta.

39%

34%

20%

Formació societària
cooperativa

Desenvolupament
personal

Formació
tècnica

Programa Municipi Cooperatiu
53 Accions programades.
Temàtiques: sensibilització, formació, difusió,
creixement i consolidació.
Bones pràctiques: setmana cooperativa de Terrassa,
Concurs d’emprenedoria de Sant Cugat i campanya de
promoció a emissores municipals.
La taxa de creació de cooperatives al 2015 als
Municipis Cooperatius és 5%. Al conjunt de Catalunya
és el 3,8%.

Seguiment a normatives 2015:
• Aprovació de la Llei de Cooperatives
• Mesures impuls a l’economia social a través de
CEPES
• Convocatòria de subvencions 2015.
• Especificitats per la utilització del Document Únic
Electrònic
Participem a nombroses entitats:
• Confederació de Cooperatives de Catalunya
• Confederación Española de Cooperativas de
Trabajo (COCETA)
• A més, som membres de ACCID, Aposta, Consell
Municipal de Benestar Social, Consell Superior
de la Cooperació, CTESC, Consell Permanent de
la Comissió de Benestar Social, Coop 57, FETS,
Fiare, CEPES, CoBOI, Aracoop, Catalunya Emprèn,
Patronal del Tercer Sector, Taula BCN Creixement,
Taula del Tercer Sector, Xarxa d’Economia Solidària.
Noves cooperatives federades.
L’any 2015 donem la benvinguda a 51 noves
cooperatives. El 60% s’ubiquen a l’àrea de Barcelona.
Per sector d’activitats, destaquem l’increment de
cooperatives del 33% en l’àmbit
de la formació.
Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social
La Sectorial són 124 cooperatives 8.165 persones i una
facturació de 166 milions d’euros anuals.
El 2015 celebra assemblea i aniversari: 20 i + anys
caminant junts. El 2015 assumeix la presidència de
l’Associació Empresarial del Tercer Sector Social de
Catalunya, “La Confederació” i es manté a la junta de la
Taula del Tercer Sector Social.
Federació de Cooperatives d’Ensenyament de
Catalunya i Federació de Cooperatives d’Habitatges
de Catalunya: Suport tècnic i administratiu durant
2015.
Comunicació. Revista .COOP i Nexe, web, xarxes socials,
blogs i mitjans de comunicació i butlletí electrònic.

MEMÒRIA
SOCIAL
2015

LA FEDERACIÓ,
UN ESPAI PER INTERCOOPERAR

LES COOPERATIVES
DE TREBALL EN XIFRES EL 2015

INFORMACIÓ
ECONÒMICA 2015
Balanç de situació abreujat a 31
de desembre de 2015 i 2014

Perfecto Alonso
President
La memòria ens permet posar valor la nostra
organització i donar a conèixer les actuacions de la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
durant l’exercici 2015. És el moment d’explicar què s’ha
fet i com, així com el retorn pel moviment cooperatiu.

Amb tot, el procés d’integració va permetre un espai de
reflexió sobre un model federatiu que formarà part del
nostre model. Aquest any les cooperatives han treballat
i participat en l’elaboració d’un Pla Estratègic per definir
objectius, model i futur de la Federació.

El nostre “com” és l’element que fa singular i defineix el
nostre model organitzatiu, la nostra cultura de gestió
de forma diferenciada front a altres models de gestió
basats en l’interès i l’especulació.

Des que va arrencar l’elaboració del Pla Estratègic,
es va marcar com un objectiu que la participació fos
la paraula clau de tot el pla. Totes les cooperatives
han pogut fer-hi aportacions i els continguts rebuts
han contribuït a definir els eixos del Pla Estratègic.
Igualment cadascuna de les actuacions definides
respira les aportacions fetes. Cadascun dels passos
fets ha estat validat per part de les cooperatives
participants al procés, que ha comptat amb
l’acompanyament del Consell Rector.

Durant 2015 s’han impulsat nombroses activitats a la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
L’àmbit de l’Aracoop, les finances o la projecció i
consolidació de cooperatives, en són exemples. De
forma generalitzada, s’ha registrat molt bona acollida
i valoracions positives per part de les cooperatives
participants. Aquest any ha crescut la xifra de
cooperatives federades. Es posa en evidència l’impacte
de les accions des de diferents àmbits i territoris.
Una altra valoració fa referència al procés d’integració
de federacions en un projecte comú. Amb la voluntat
de no donar per acabat el procés d’integració, les
federacions participants van optar per deixar-lo
reposar amb l’objectiu de fer una reflexió més pausada
de cara al futur.

Amb la participació com a element clau, arriba l’hora
de portar el Pla Estratègic a la pràctica i convertirlo en actuacions concretes. La participació seguirà
sent l’element definidor per saber si la proposta dóna
resposta o no a les necessitats de les cooperatives.

Actiu

cooperativestreball
@coopstreball

2015

2014

979.997,92

1.649.106,80

Actiu corrent

1.697.818,27

889.853,98

Total actiu

2.677.816,19

2.538.960,78

Actiu no corrent
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01 — Cafè de la
Federació, una trobada
mensual amb el
coneixement.

Patrimoni Net i Passiu

2015

2014

1.671.153,80

1.624.787,08

Passiu no corrent

755.549,95

647.836,95

Passiu corrent

251.112,44

266.336,75

2.677.816,19

2.538.960,78

Patrimoni net

02 — Presentació de la
Setmana Cooperativa a
Terrassa, en el marc del
Municipi Cooperatiu.

Per Activitat
12
42
26
25
23

Agricultura
ramaderia
Comerç
Comunicació
Construcció
Distribució

54
12
5
18
61

Educació
Energies
renovables
Espectacles
Hosteleria
Indústria

14
9
97

Informàtica
Mecànica
Serveis a
empreses i
Particulars

63
39

Serveis
d’atenció a les
persones
Serveis
socio-culturals

Total patrimoni net
i passiu

03 — Materials utilitzats
durant la ronda de
finançament organitzada
per la Xarxa Financoop.

Compte de Pèrdues i Guanys abreujat corresponent
a l’exercici 2015 i 2014

Distribució territorial

Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya.
Premià 15, primer pis
08014 Barcelona
www.cooperativestreball.coop

EL 2015
EN IMATGES

28

Tarragona

14

Lleida

415 Barcelona

43

Girona

4

Baix Camp

1

14

6

5
3
3
1
1
11

Baix Ebre
Baix Penedès
Montsià
Priorat
Ribera d’Ebre
Tarragonès

Alt Urgell
La Cerdanya
La Noguera
Les Garrigues
Pla d’Urgell
Segarra
Segrià
Solsonès
Urgell

Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
La Selva
Pla de l’Estany
Ripollès

1
2
2
1
2
2
2
2

3
17
41
209
4
13
28
13
58
21

Alt Penedès
Anoia
Bages
Baix Llobregat
Barcelonès
Berguedà
Garraf
Maresme
Osona
Vallès Occidental
Vallès Oriental

5
3
14
6
6
3

2015

2014

Ingressos

1.004.198,31

908.314,09

Despeses

-956.036,39

-869.363,25

Excedent

48.161,92

38.950,84
04 — Participem al
programa de foment del
cooperativisme a les
escoles impulsat per la
Diputació de Barcelona.

05 — Taula rodona
amb integrants de la
Sectorial a la celebració
de l’aniversari 20 i + anys
caminant junts.

06 — Votació de
la memòria social
i econòmica durant
l’Assemblea
2015.

