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L’any 2020 serà recordat com l’any del terratrèmol sanitari, social i econòmic 
que va capgirar el món tal i com el coneixíem. El conjunt de l’economia social 
i cooperativa, de la qual la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
n’és indubtable protagonista, va reaccionar amb agilitat i creativitat. La màxi-
ma que una situació mai viscuda ens va permetre. 

Vam treballar per ser útils i properes en mig del desconcert i de la comple-
xitat: Identificant les necessitats de les cooperatives federades i obrint canals 
d’informació en un moment on era imprescindible cribar-la i ordenar-la. 
Impulsant línies d’assessorament tècnic, legal, laboral i econòmic. Generant 
espais de formació virtual, per a la que estàvem preparades a nivell tècnic però 
no conceptual. Donant visibilitat a iniciatives de cooperatives que, en plena 
voràgine del confinament estricte, transformaven l’activitat per tal de contri-
buir amb gran esforç a necessitats essencials. Coordinant a través de la Confe-
deració de Cooperatives de Catalunya un Pla de Recuperació front la Covid que 
compartiríem amb l’Administració Pública, amb qui també estiguérem inci-
dint en els canvis burocràtics i legislatius que requeria el moviment per poder 
seguir operant i prenent mesures de manera àgil. Participant de manera activa 
i principal en la creació de xarxes transversals de suport arreu del territori. No 
oblidarem el Fons per l’emergència social de l’Economia Social i Solidària, una 
iniciativa pionera que amb les aportacions inicials i la suma de moltíssimes al-
tres d’entitats i particulars va aconseguir impulsar més de 50 accions de suport 
a les persones i organitzacions que més ho necessitaven. 

Resposta cooperativa
Guillem Llorens i Gemma Garcia



Reafirmem la nostra voluntat feminista i d’amplitud territorial, mentre 
seguim posant-nos a disposició i promovent espais d’encontre que potenciïn la 
intercooperació i el treball sectorial que fomenti el cooperativisme.

Els objectius a llarg termini de principis de 2020 es van difuminar en infinitat 
de casos, perquè les coses van canviar i a un ritme molt alt. Amb menor intensi-
tat, però el terratrèmol encara ens sacseja, movent-nos fins a la profunditat de 
la nostra escala de valors. El cansament s’ha convertit en companya habitual, 
però sempre hem sabut col·locar la necessitat i la il·lusió col·lectiva per trans-
formar la societat per damunt de qualsevol inconvenient. Vam reaccionar amb 
rapidesa. Ens vam centrar en el més essencial; acompanyar les persones de les 
nostres cooperatives i bastir xarxes de suport i pactes per impulsar un model 
econòmic crític, plural, que doni resposta a les necessitats econòmiques, socials 
i culturals del conjunt del país. I seguim, tenaces, treballant per la transforma-
ció d’un capitalisme caduc i pervers. 

Ho trobareu en el resum de l’activitat econòmica i social, la nostra Memòria 
2020 que presentem a l’assemblea. 

I el llarg camí del Pacte d’Una Economia per la Vida, encara recorrent-se, que 
des de la generosa autoria del nostre invisible al Consell Rector i al patronat de 
la Fundació Roca Galès segueix passejant de la mà de l’AESCAT per tot el país. 
A dia d’avui té la rúbrica de persones, organitzacions, ajuntaments, consells 
comarcals, partits i, també, del president de la Generalitat, entre moltes altres.

Una vegada més, davant una situació extremadament difícil, el cooperativis-
me fou mostra de solidaritat, d’ajuda mútua, de disposició a la cura de les perso-
nes del nostre entorn i sovint d’altres no tan properes. Les dades del Baròmetre 
– edició Covid que va elaborar la Federació en aquell període, així ho reconeixen: 
el 74% de les cooperatives de treball va participar a xarxes, iniciatives o respostes 
col·lectives (i un 26% en va rebre ajuda). Més de la meitat de cooperatives (56%) 
va adequar la jornada laboral per permetre la cura a persones dependents, amb 
la particularitat que en la gran majoria d’aquests casos (86,5%), els sous o bestre-
tes es van mantenir al 100%. Tot plegat en un context de teletreball que l’entorn 
cooperatiu no estava en general preparat per afrontar en termes d’espais, materi-
als o equipaments i que, com a mínim a dos terços de les federades, va afectar en 
el capítol de la facturació. 

En desigual mesura la crisi ha anat incidint en les cooperatives, condicionant 
molts factors i especialment les diferents afectacions a l’activitat que la situació 
ha generat. En un extrem algunes havien de baixar les persianes i aturar-se. A 
l’altre, l’atenció a les persones es feia més necessària que mai en unes condici-
ons molt dures, de variabilitat constant i complexitat màxima. 

En uns i altres casos, per uns o altres motius, extraordinària va ser la resposta 
de les cooperatives i similar qualificació considerem que mereix el paper de la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya en l’acompanyament ofert. 
Just, per tant, dedicar-nos amb orgull paraules de reconeixement a les experi-
ències, iniciatives i respostes donades a la pandèmia. 

Que la vida fos construïda provisionalment per la suma d’urgències i respos-
tes, no faria que arribat l’estiu i en el context de la nova normalitat no hagués-
sim de recuperar els nostres objectius. Estàvem cooperativitzant la societat 
catalana i la nostra pròpia Federació i, tot i que amb passes fermes, una i altra 
acció tenen molt de recorregut pendent. 

Eina reflexionada i compartida, el llançament de la nova revista NEXE en 
format digital, que uns mesos més tard també apareixia en paper, suposa un 
canvi de paradigma comunicatiu. La voluntat de lideratge de l’Economia Social 
i Solidària des del cooperativisme ens permet parlar de les moltíssimes coses 
que ens rodegen amb un prisma molt més ampli. 

EL 2020, la Fundació Seira s’apropa més que mai al Consell Rector ampliant 
patronat, i accentua la seva voluntat de sortir de qualsevol entorn financer no 
ètic i accelerar les inversions d’impacte a projectes cooperatius. 
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Missió, visió 
i valors de la 
Federació



Missió

La Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya és l’entitat que agrupa, lidera 
i representa el cooperativisme de treball 
de Catalunya.

La Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya és l’organització dedicada a la 
promoció, creació i consolidació de cooperatives 
de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia 
i la societat catalana d’acord amb valors 
democràtics i de transformació social.

La nostra tasca consisteix a donar a conèixer el 
model cooperatiu i impulsar el creixement de 
les empreses que en formen part.

— 11



La Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya serà una organització empresarial 
influent, transformadora, oberta i integradora 
del cooperativisme català.

La Federació s’erigirà com un referent per a totes 
aquelles persones i organitzacions properes al 
cooperativisme, amb voluntat de transformació 
social des d’una pràctica empresarial basada en 
la primacia de les persones sobre el capital, el 
desenvolupament sostenible i la responsabilitat 
social, amb capacitat d’influència en la societat.

Visió
— 13



Servei. Som una organització al servei de les 
cooperatives federades amb la voluntat de donar 
resposta a les seves necessitats, tenint en compte 
tant la diversitat de les cooperatives com la 
complexitat de l’entorn.

Autonomia. Mantenint en tot moment la nostra 
llibertat de decisió i d’actuació.

Dinamisme i innovació. Des d’una actitud 
oberta, tot escoltant el seu entorn i els seus 
grups d’interès, i amb una permanent capacitat 
d’adaptació, formulem alternatives i propostes 
per satisfer les necessitats actuals i futures de les 
nostres cooperatives.

Cohesió. Amb la voluntat d’agrupar i vincular la 
diversitat present en el cooperativisme, ens erigim com 
a eix vertebrador de la seva realitat econòmica i social.

Participació. Apostem per establir un vincle sòlid 
amb i entre les nostres cooperatives, generant 
espais de cocreació per definir i desenvolupar 
conjuntament les diferents estratègies i actuacions. 

Cooperació. Col·laborem amb entitats, agents i altres 
grups d’interès per promoure que el cooperativisme 
tingui una presència econòmica i social més 
significativa a la societat, alhora que treballem per 
millorar la comunitat a la qual pertanyem.

Valors
— 15
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La Federació front  
a la COVID-19
Espai web d’iniciatives cooperatives 

Espai informatiu al web i enviament de circulars

El web de NEXE reflecteix com les cooperatives aborden la pandèmia 

Transformació de les propostes formatives: nous cursos i format online

Eines pel dia a dia: el programa d’orientació COVID-19

Eines financeres: el conveni Seira – Coop57

Baròmetre cooperatiu: Com ens impacta el confinament?

Suport al Fons cooperatiu per a l’Emergència Social i Solidària

El Manifest del Pacte per la Vida

Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per fer front a la COVID-19

Pla de recuperació del cooperativisme

Fons europeu de recuperació
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Enfortiment i creació

El 100% de les formacions passen al format online i incorporen nou contingut

3era Edició del Programa d’apadrinament cooperatiu

2ona edició del Programa d’enfortiment Learning to Grow Coop

Co-creació d’un Fons d’Emergència Social i Sanitaria COVID-19 

Creació del Programa d’Orientació en la presa de decisions adaptada a les  
necessitats de la COVID-19

Principal repte: 2ona convocatòria d’enfortiment cooperatiu mitjançant 
recursos provinents del FEPC centrada en 3 línies prioritàries: capitalització i 
enfortiment dels recursos propis, la innovació i els sectors estratègics o afectats 
pel COVID-19.

Visibilitat

Edició de la nova publicació NEXE, en format web i en paper. 

Pla de xarxes socials per augmentar la visibilitat de les accions de la Federació.

Espai web Iniciatives cooperatives front a la COVID. 

Manteniment del flux d’informació a les cooperatives durant el confinament. 

Recull de premsa per a totes les cooperatives.

Pla de difusió a mitjans de comunicació a partir de les accions compartides amb 
entitats referents de l’Economia Social. 

Principals reptes: Augmentar la presència a mitjans de comunicació. 

Representativitat

Impuls a les accions d’incidència política davant la COVID-19

Co-lideratge en la proposta de l’Economia Social i Solidària catalana d’un Pacte 
per una Economia per la Vida

Co-lideratge en l’elaboració del document de bases de la futura Llei catalana  
de l’economia social i solidària

Co-lideratge en el procés de definició de l’Estratègia ESS BCN 2030

Re-organització i dinamització de la Confederació de Cooperatives en 4 eixos 
de treball: representativitat, formació, comunicació i intercooperació

Principal repte: Accés i participació del cooperativisme en els Fons Europeus 
del Pla de Recuperació.

Participació

Proposta de modificació estatutària per tal d’adoptar acords en format online 
més enllà de la crisi sanitària 

Incorporació d’una secció sobre l’impacte de la COVID 19 a les cooperatives

Co-disseny de Cercles.coop, recull de recursos elaborat per facilitar la prepara-
ció, convocatòria i realització de reunions societàries virtuals

Celebració de l’Assemblea de la Federació en format online 

Principal repte: Implementació del nou model organitzatiu i de governança a 
la Federació.
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Eix de feminisme

Principals accions

Publicació del Pla d’Igualtat de la Federació 

Formacions conjuntes del Consell rector i l’equip tècnic en economia feminista

Impuls a la comissió de feminisme amb la voluntat de fer-la més àmplia i repre-
sentativa, així com establir col·laboracions amb altres entitats

Influir en la redacció de la llei de l’economia social

Formar part del jurat dels premis Construïm en femení i Camins de solidesa,  
de Barcelona Activa 

Principals reptes:

Executar i difondre el Pla d’Igualtat

Acabar d’elaborar el Protocol d’assetjament i execució

Formar-nos en comunicació

Establir mecanismes/accions per revertir la masculinització del Consell Rector

Fer tallers i/o trobades amb companyes que treballin per a millorar processos 
organitzatius amb perspectiva de gènere

Campanya de mitjans

Eix de territori i sector

Ideari Ateneus Cooperatius

Programa de foment del cooperativisme

Trobada de referents territorials i suport a cada àrea

Identificació inicial de sectors estratègics amb els que potenciar  
trobades d’intercooperació

Principals reptes: Organització trobades a tots els territoris per detectar  
necessitats sectorials.
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Els efectes de la pandèmia i el confinament durant gairebé tot el 2020 van 
provocar una ràpida adaptació de l’activitat de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya. Des del primer moment de la declaració de l’Estat d’alar-
ma, la nostra acció es va enfocar a acompanyar les cooperatives federades, 
oferint-los informació sobre temes legals o laborals, i activant la nostra capaci-
tat per fer xarxa contribuint a fer créixer les eines i recursos per donar visibilitat 
a l’acció de les cooperatives o impulsar iniciatives per donar-los suport. 

Espai web d’iniciatives cooperatives 

La capacitat de les cooperatives per encarar els temps difícils amb propostes 
que beneficiïn el conjunt de les persones que en son part es va posar particu-
larment de manifest durant l’Estat d’Alarma. El web de la Federació va ser un 
dels espais en els quals es van mostrar les pràctiques solidàries i d’ajut mutu 
imprescindibles pel sosteniment de la vida i d’alguna forma, inherents al coo-
perativisme que es van materialitzar durant el confinament. L’espai Iniciatives 
cooperatives front a la COVID-19 buscava donar a conèixer les propostes de les 
federades per al públic general o per a cooperativistes, que se’n podien bene-
ficiar com a usuàries o activar la intercooperació. Una quarantena de coopera-
tives van adaptar les seves propostes a la nova realitat o van proposar serveis 
essencials a altres cooperatives que es donaven a conèixer amb una circular 
setmanal de novetats. 

Espai informatiu al web i enviament de circulars

Des del primer dia de confinament, el web de la Federació disposa d’un espai 
informatiu que recull les mesures adoptades per les diferents administracions 
per fer front a l’emergència sanitària. El recull d’informacions inclou les darre-
res actualitzacions del BOE i el DOGC que poden ser d’interès per les coopera-
tives i les mesures específiques de caire laboral o econòmic. S’enriqueix sempre 
que és necessari amb documents explicatius de les mesures legals adoptades. 
Per tal de facilitar el coneixement de les cooperatives d’aquesta actualització al 
web, gairebé de forma quotidiana es fan enviaments en format de circulars amb 
les informacions publicades i les anàlisis pertinents.
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Eines pel dia a dia: el programa d’orientació COVID-19

El programa d’orientació COVID-19 es crea per acompanyar les cooperatives 
que necessiten suport en la presa de decisions relatives a l’àmbit econòmic i 
laboral durant el confinament i l’estat d’alarma en general. en aquestes difícils 
setmanes. Mitjançant aquesta iniciativa, la Federació subvenciona fins a 8 ho-
res d’assessorament especialitzat amb cooperatives expertes federades.

L’objectiu del nou programa és acompanyar a les cooperatives en la reflexió 
necessària cap a una correcta presa de decisions (en cap cas finançar els tràmits 
que se’n puguin derivar) per tal que de forma àgil i ràpida encarin amb garanti-
es la seva operativa a curt termini.

En una segona fase, es preveu ampliar el programa a consultes d’àmbit 
estratègic que permetin adaptar el model de negoci de les cooperatives al nou 
escenari post COVID-19.

Eines financeres: el conveni Seira – Coop57 

Durant el confinament de 2020, Coop57 i la Fundació Seira arriben a un acord 
per constituir un fons de garantia amb el qual es dona cobertura a una línia de 
finançament específica de 2 milions d’euros i un fons de 400.000 euros que 
garanteixen els préstecs concedits a les cooperatives afectades per la Covid-19.

L’acord al qual arriben les dues entitats durant l’estat d’alarma de 2020 
permet donar resposta a les necessitats de finançament de les cooperatives de 
treball i sòcies de serveis de Coop57.

El web de NEXE reflecteix com les cooperatives aborden  
la pandèmia 

L’espai digital d’actualitat i reflexió de l’economia social i cooperativa NEXE 
adapta els continguts a l’emergència de la COVID-19. En la seva posada en 
marxa l’abril de 2020 la revista en format digital proposa vuit articles sobre 
temes diferents relacionats amb la gestió de la crisi sanitària des del punt de 
vista cooperatiu. La publicació es va enriquint amb nous continguts i signatures 
de nous temes a mida que avancin les setmanes. Està previst un monogràfic en 
paper que reculli també articles relacionats amb la gestió de la crisi i l’impacte a 
les cooperatives.

Transformació de les propostes formatives: nous cursos  
i format online

La formació durant el 2020 va viure una adaptació total a les condicions im-
posades per la pandèmia. En poques setmanes la Federació va transformar les 
seves formacions i va passar de fer-les sempre en format presencial a progra-
mar-les 100% online. Un dels aspectes positius d’aquest canvi va ser l’augment 
de la participació a les formacions programades (molt especialment durant el 
confinament) i l’assistència de més persones d’arreu del territori a les nostres 
propostes online. 

A més, durant el confinament es van fer formacions específiques sobre temes 
relacionats amb el teletreball i els ERTO, entre altres, que es van arribar a fer 
diverses vegades a causa de l’èxit registrat.

Amb tot, les mesures de confinament també van afectar les formacions i 
durant 2020 es van anul·lar fins a 116 mòduls formatius.
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Suport al Fons cooperatiu per a l’Emergència Social  
i Solidària 

Les pràctiques solidàries i d’ajut mutu imprescindibles pel sosteniment de la 
vida i d’alguna forma, inherents al cooperativisme es van materialitzar ràpida-
ment durant el pic de la pandèmia, des de mitjan de març de 2020. Pràctica-
ment des del primer moment del confinament, el cooperativisme i el conjunt 
de l’economia social i solidària es va mobilitzar per identificar necessitats dels 
serveis essencials i donar-hi resposta. 

Un dels màxims exponents de la reacció cooperativa a l’emergència va ser la 
creació per part de col·lectius diversos i organitzacions de l’Economia social i 
solidària, del Fons cooperatiu per l’emergència social i sanitària. El Fons ESS, 
va néixer amb la voluntat de donar suport econòmic a iniciatives solidàries que 
aportessin solucions directes a l’emergència i requerissin recursos per la seva 
sostenibilitat. La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya va fer-hi 
una contribució econòmica de 30.000 euros que va contribuir al seu llançament. 

Baròmetre cooperatiu: Com ens impacta el confinament?

Durant el confinament la Federació va avançar el calendari de realització del 
Baròmetre cooperatiu, l’enquesta anual a les federades, amb l’objectiu d’utilit-
zar l’enquesta per conèixer l’impacte de les mesures de sanitàries a les coopera-
tives, així com les perspectives de futur o necessitats. 

Els primers resultats sobre l’impacte de la COVID a les cooperatives es van 
publicar el juliol de 2020 i van confirmar que el nostre sector es va veure afectat 
per les restriccions derivades de la pandèmia, encara que en menor mesura que 
altres empreses: un 66% de cooperatives reconeixia que els mesos més durs del 
confinament (març, abril i maig 2020), la facturació va reduir-se (encara que un 
10% de cooperatives va augmentar-la). 

74% 
de les cooperatives de treball participa a xarxes o iniciatives 
col·lectives

26% 
de cooperatives declara rebre ajuda de xarxes de suport 

66% 
de cooperatives estava preparada pel teletreball

56% 
de cooperatives adequa la jornada laboral per cura a persones 
dependents

75% 
de cooperatives va impulsar accions extraordinàries de cura 
de les persones: espais o mecanismes per compartir emocions 
durant el confinament 
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Pla de recuperació del cooperativisme

Impulsat per la Confederació de Cooperatives de Catalunya, el mes de juny de 
2020 es presenta el Pla de recuperació del cooperativisme, al qual contribuei-
xen totes les federacions de cooperatives, entre elles l’FCTC. El Pla de recupe-
ració destaca els valors del cooperativisme per donar resposta a les necessitats 
socials i econòmiques de la població, així com la resiliència de la societat 
catalana i la multitud d’iniciatives, així com xarxes formades per cooperatives 
que han esdevingut clau per sostenir la vida, tant pel que fa a les cures, com la 
conciliació o l’economia en el context de la Covid-19.  

El Pla de recuperació respon a dos objectius: 

Atendre les necessitats més immediates a què han de fer front les  
empreses cooperatives.

Situar el cooperativisme en l’estratègia de reconstrucció econòmica del país, 
d’acord amb la seva capacitat per resistir la crisi, generar ocupació de qualitat 
i contribuir amb solucions empresarials als desafiaments industrials, socials i 
econòmics que plantegen la crisi provocada per la COVID-19.

Fons europeu de recuperació 

Com a Federació participem a les reunions sobre Fons de Recuperació Next 
Generation (Instrument Europeu de Recuperació pels efectes de la COVID-19) 
amb la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives. 
A Catalunya, el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social aprovat pel 
Govern de la Generalitat mostra el compromís envers els tres objectius essenci-
als següents:

Reforçar la capacitat productiva i la  capacitat del sistema sanitari i sociosanitari

Reduir les desigualtats socials accentuades per la pandèmia

Accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible i resilient

També participem el mes de desembre a la jornada sobre Economia Blava i 
Solidaria a Catalunya i la Mediterrània, organitzada per la Direcció General 
d’Economia Social.

El Manifest del Pacte per la Vida

Durant el pic de la pandèmia de 2020 i coincidint amb el confinament ens 
adherim al manifest del Pacte per la Vida, una iniciativa vehiculada per l’As-
sociació Economia Social Catalsunya (AESCAT). El Pacte per la Vida esdevé 
una crida a compartir un Nou Model Econòmic basat en una Economia Plural 
Transformadora dirigit a satisfer equitativament les necessitats econòmiques, 
socials i culturals del conjunt del país; a proporcionar salut, renda, cures, habi-
tatge, alimentació, educació, proveïments energètics i protecció social de forma 
universal; a garantir el conjunt de béns i serveis necessaris per la reproducció 
social i la dignitat de la vida. Una economia plural que integri les economies 
comunitàries, no vinculades a l’economia de mercat, exponent en la tradició 
associacionista catalana.

La Federació en fa difusió i dona suport al seu impuls i va participar a la seva 
presentació al Parlament de Catalunya. 

Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per fer front  
a la COVID-19

Durant 2020, en plena primera onada, signem amb l’Ajuntament de Barcelona el 
conveni Cooperativisme front a la Covid-19, mitjançant el qual obtenim suport 
econòmic pels set objectius plantejats: 

Informar al teixit cooperatiu de les mesures i actualitzacions normatives que 
afecten directament a la seva activitat

Generar relat i contingut per la difusió del cooperativisme en el nou context

Mesurar l’impacte de la COVID-19 en el nostre teixit cooperatiu

Impulsar la intercooperació i coneixement mutu entre les cooperatives

 Acompanyar a les cooperatives en la reflexió necessària cap a una correcta 
presa de decisions

Formar a les cooperatives per tal de donar resposta a les noves  
necessitats empresarials

Dinamització d’un Fons de Contingència
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Programa Economia Social de la Direcció General d’Economia 
Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa: Singulars, 
Ateneus Cooperatius 

Aracoop  
Participem del Consell Assessor del Programa, on es treballa el seguiment de 
les accions dels projectes Singulars, Ateneus Cooperatius i les accions Aracoop.

Ateneus Cooperatius 
Durant l’any es fa una ronda de visites tècniques amb els Ateneus per explorar 
les possibilitat de col·laboració (veure eix territori). 

Ajuntament de Barcelona

Durant 2020 vam mantenir l’habitual col·laboració amb l’Ajuntament de  
Barcelona per enfortir l’economia social i cooperativa i vam signar un conveni 
per a desenvolupar eines de difusió i enfortiment del cooperativisme. Aquestes 
són algunes de les accions que vam dur a terme de forma conjunta:

Participació a la reunió de Comissió Permanent de l’Estratègia d’Ocupació.

Assistència a la jornada de l’àmbit participat sobre sectors estratègics.

Assistència al Consell Assessor de l’Agència Metropolitana de Barcelona.

Reunions del grup motor de l’estratègia de ciutat 2030 i la Taula  
d’assessorament ESS.

Assistència a la jornada “Barcelona, fem plans de futur”, sobre els Fons Europeus 
de Recuperació i Resiliència a la ciutat.

Participació a la jornada sobre Gestió del temps més saludable, eficient i competitiu.
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Xarxa d’Economia Solidària (XES)

Com fem cada any, participem a les reunions plenàries per organitzar la Fira 
de l’Economia Solidària de Catalunya. Donem suport econòmic a la XES com 
a entitat col·laboradora. Enguany la Fira es va celebrar de forma virtual i es va 
allargar del 23 d’octubre al 24 de novembre.

COCETA

Com a integrants de COCETA, l’entitat que agrupa el cooperativisme de treball 
a Espanya, hem participat regularment a les reunions del Consell Rector així 
com a la seva assemblea i també a diferents grups de treball, com el de forma-
ció i els dels projectes Reto demográfico, i C2Coops.

També assistim a reunions del diversos grups de treball: transformacions en 
cooperativa, plataformes comercials, Fons europeus Next Generation i trac-
tament de les dades estadístiques de les cooperatives de treball als registres 
autonòmics i al Ministeri de treball. 

Participació a jornades i grups de treball

Jornades Reactivem-nos de la Cambra de comerç de Barcelona

Trobada digital de PIMEC amb la participació de Yanis Varoufakis, ex ministre 
de Finances de Grècia

Taula de Reactivació econòmica i reindustrialització i Taula de Turisme  
de l’Agència Metropolitana de Barcelona

Concurs emprenedoria i economia social de l’Ajuntament de Sant Cugat

Consell Econòmic i Social de la ciutat de Badalona

Presentació de l’estudi Treball Autònom Col·lectiu del Consell de Treball  
Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

Confederació de Cooperatives de Catalunya

Durant 2020 la presidència de l’entitat representativa del cooperativisme ca-
talà, la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat), continua en la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

Cerclescoop. Participem a l’impuls del projecte Ceclescoop que dona 
resposta a la digitalització dels processos participatius en les cooperati-
ves i empreses o organitzacions de l’economia social i solidària mitjan-
çant un recull de recursos per facilitar la preparació, convocatòria i rea-
lització de reunions societàries virtuals. La Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya utilitza incorpora la votació amb la plataforma 
Cerclescoop a l’Assemblea 2020. 

Document de bases de la futura Llei catalana de l’economia so-
cial i solidària. La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
ha participat a la creació del document de bases de la futura Llei catala-
na de l’economia social a través de la Confederació de Cooperatives de 
Catalunya. El document de Bases acorda què és i què defineix l’econo-
mia social i solidària i es consideren el camí per obtenir nivells més alts 
de participació institucional i millorar el posicionament del sector. El 
document és producte d’un treball en el qual es recullen les visions  
de les diferents famílies que integren l’ESS i posa la mirada en els valors  
i principis compartits. 

Reflexió estratègica. Durant 2020 contribuïm a les sessions de refle-
xió estratègica per reorientar les línies estratègiques de la Confederació 
de Cooperatives de Catalunya de cara a la seva organització i dinamit-
zació en 4 eixos de treball: representativitat, formació, comunicació  
i intercooperació.

Dia internacional del cooperativisme. Participem dels actes que 
commemoren, en format online, el Dia Internacional del Cooperativis-
me l’1 de juliol amb el lema Les cooperatives i l’acció pel clima.

Reconeixements CoopCat 2020. Participem a la difusió entre les co-
operatives dels premis de la 4a Edició de Reconeixements CoopCat 2020 
que pretén ser, precisament, l’espai per mostrar i celebrar la gran feina 
desenvolupada per les cooperatives de Catalunya al llarg d’aquest any 
tant difícil i que esdevé una ocasió per donar visibilitat a la seva relle-
vància i reconèixer el seus mèrits pel que fa a la reactivació de l’econo-
mia i la reconstrucció de la societat.
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Creació

Programa d’informació, orientació i formació  
a l’emprenedoria 

Amb programes d’acompanyament especialitzat, creixement i intercoopera-
ció, donem suport a les cooperatives en les diverses fases del seu desenvolupa-
ment, amb l’objectiu de fer créixer el sector cooperatiu.

Durant 2020 hem impulsat sessions online Crea la teva cooperativa que 
han ofert un acompanyament directe i personalitzat sobre com accedir al món 
cooperatiu. A més, hem assessorat de forma directa 36 projectes d’emprenedo-
ria cooperativa.

Consultes de personal tècnic administració

5
Projectes atesos

36
Sessions Crea

2
Assistència sessions Crea

7
Consultes dels Ateneus Coop

19

2020
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Eines per a l’emprenedoria cooperativa

A la Federació disposem d’eines per donar suport a l’emprenedoria coopera-
tiva i que també estan disponibles per a alumnat d’escoles i instituts, dins del 
programa de foment del cooperativisme: 

Pla d’empresa online. Pensat per a aquelles cooperatives en fase de constitu-
ció o que arrenquen la seva activitat, l’eina online de creació del pla d’empresa 
cooperatiu ha estat utilitzada per més de 100 cooperatives el 2020. 

Planificació financera Fempla. És l’eina online de planificació econòmica 
financera per a cooperatives i persones emprenedores i durant 2019 i 2020 s’ha 
treballat en una actualització que millori les prestacions. 

Test d’emprenedoria cooperativa. Eina online que permet les persones em-
prenedores analitzar si compten amb les competències i capacitats específiques 
per impulsar una cooperativa. Es tracta d’una autoavaluació que dona claus 
sobre els punts forts i febles i com millorar-los. Durant 2020, 197 emprenedors 
han realitzat el Test.

Learning to Grow Coop. Juntament amb la Fundació Seira, el 2020 es va posar 
en marxa d’aquest programa d’enfortiment de models de negoci sostenibles en 
sectors d’activitat rellevants mitjançant un acompanyament presencial en grup i 
de forma individual. El 2020 es va acompanyar en el disseny i desenvolupament 
de la seva estratègia de creixement a 12 cooperatives.

Programa Apadrinament Cooperatiu. El programa Apadrinament Coope-
ratiu ha arribat el 2020 a la seva tercera edició, en format online, i ha comptat 
amb la participació de 22 cooperatives. A més, la xarxa de cooperatives mento-
res, formada ja per 26 cooperativistes ha registrat l’entrada de 8 noves persones 
disposades a acompanyar cooperatives en el marc del programa. A més, aquest 
any el programa s’ha incorporat a la l’espai Mentoria Empresarial del Departa-
ment de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Programa Liderant la innovació digital. Al final del 2019 va començar el 
programa de Liderant la innovació digital, que va tenir continuïtat amb acti-
vitat formativa durant 2020. Aquest programa, realitzat conjuntament amb la 
Fundació Seira, consta de 64 hores de formació en les diferents vessants de la 
innovació digital i tecnològica. Com a la resta de formacions, la pandèmia va 
obligar a fer el curs en format online. El programa va formar 14 persones,  
la majoria integrants de cooperatives.

 

Destaquem la col·laboració amb personal tècnic de l’administració local  
(municipis cooperatius i d’altres que no ho són) en l’àmbit de l’emprenedoria,  
la formació i la intercooperació, així com suport en la resolució de dubtes. 

Un any més, som membres de la Xarxa Catalunya Emprèn.
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Formació 

El 2020 s’han organitzat:

Orientació i suport a 
la gestió empresarial 
i societària 

La Federació és un espai en el qual les cooperatives troben informació especia-
litzada sobre temes societaris, de gestió comptable o relacionats amb la legisla-
ció, entre altres.

Jurídic

156
Laboral

55
Fiscal

12
Comptable

4
Subvencions

40

Finançament

3
Formació

2
Base de dades 

1
Programes

2
Altres

7
Total

282

Tipus de consulta 2020

Accions formatives

76
Hores de formació

271,5
Persones formades

1.089
Cooperatives participants 

385
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Formació en emprenedoria cooperativa a l’escola

Amb l’objectiu de treballar l’emprenedoria cooperativa des de l’escola, hem 
seguit treballant en els programes formatius següents: 

Les accions de formació es desglossen de la següent manera:

Formació en obert 

37 accions formatives (de les quals 3 van ser presencials i 34 en format online)

170 hores – 505 persones

361 cooperatives federades

Formació a mida

39 accions formatives (21 en format presencial i 18 en format virtual)

101,5 hores

584 persones

24 cooperatives federades

Municipi cooperatiu
18 accions formatives 
38,5 hores
237 persones
8 cooperatives federades

Ateneus cooperatius
6 accions formatives 
24,5 hores
91 persones
13 cooperatives federades

Cooperatives federades
3 accions formatives 
13 hores
62 persones
3 cooperatives federades

Altres entitats (centres de 
formació, entitats públiques i 
de l’economia social)
12 accions formatives 
25,5 hores
194 persones
629 cooperatives federades

Itinerari educatiu d’Economia social i finances ètiques 

Fins l’inici del confinament de 2020 vam coordinar l’Itinerari 
Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques, una proposta 
didàctica adreçada a l’alumnat de 3r i 4 d’ESO.

231 mòduls formatius

231 hores 

5174 alumnes

45 centres escolars

Suport a les cooperatives en l’àmbit de la formació 

Des de la Federació hem donat suport en l’elaboració del pla de formació de les 
cooperatives federades, així com en la gestió de les bonificacions a les quotes de 
la Seguretat Social (Fundae).
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Modificació estatutària 

El 2020 celebrem l’assemblea de la Federació durat el mes de novembre i ho 
fem en un format excepcional degut a les restriccions imposades per la pandè-
mia. Gràcies a la plataforma Cerclescoop es poden prendre tots els acords de 
forma telemàtica. 

Un dels acord presos és l’aprovació d’una modificació dels estatuts de la nos-
tra entitat per tal que hi consti específicament la possibilitat que l’Assemblea es 
pugui celebrar i fer adoptar acords per mitjans telemàtics, de forma indefinida i 
no només durant aquesta crisis sanitària.

Intercooperació online

A partir del segon trimestre de 2020 totes les sessions de treball, formacions, 
reunions o trobades es fan en format online a causa de les restriccions imposa-
des per la gestió de la pandèmia. Això comporta l’ajornament d’alguna sessió, 
com ara la de Benvingudes a la Federació, en la qual convidem les cooperatives 
federades recentment. Sí es poden celebrar en format online les dinàmiques 
anuals d’intercooperaració: sessió de networking per a noves federades i sessió 
de teambuilding tipus Escape room per a les cooperatives federades. 

Cafè de la Federació i Dinars de la Innovació 

De les 10 sessions del Cafè de la Federació que hem organitzat el 2020, n’hi ha 
8 que es fan en format online coincidint amb el confinament. Pel que fa a les te-
màtiques que s’han tractat hi ha màrqueting, comunicació, habilitats directives, 
finances, ús i metodologia del suport digital, etc. Aproximadament participen a 
cada sessió una mitjana d’unes 14 cooperatives.

Els Dinars d’innovació, iniciativa conjunta amb la Fundació Seira també 
esdevenen online a partir de març. Durant 2020 hem donat a conèixer la In-
tel·ligència artificial, la realitat augmentada, el Blockchain, la tecnologia 5G, la 
impressió en 3D, com també els FabLabs, els models de negoci digitals i l’ètica 
en el món tecnològic.
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Promoció del cooperativisme 

BizBarcelona. La trobada anual de l’emprenedoria a Barcelona s’ha dut a 
terme tant de manera presencial, amb un estand, com online amb la ponència 
Eines i recursos online de la gestió cooperativa en temps de post-Covid,  
i l’espai Assessora’t.

Fira de la Candelera de Molins de Rei. Taula rodona: Economia circular, la 
conversió del residu en recurs.

X Fòrum Social i Emprenedor, organitzat per la Facultat d’Economia i Empresa 
de la UB.

Premi emprenedoria social de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Captació de noves cooperatives

Son 54 les cooperatives que s’han federat durant l’any 2020. La gran majoria a la 
província de Barcelona i quasi bé la meitat de les cooperatives federades ubica-
des a la mateixa ciutat comtal. De sectors d’activitat ben diversos i quasi bé un 
90% constituïdes per entre 2 i 5 persones sòcies. 
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Nexe: Una nova revista en ple confinament 

El mes d’abril de 2020 la Federació presenta la nova etapa de la revista NEXE, 
que es posava en marxa en format web i representa una ferma aposta per esde-
venir un referent informatiu i de reflexió sobre l’economia cooperativa, social 
i solidària. El nou NEXE va implicar un cuidat disseny i continguts periodístics 
per tractar temes transversals i fer visibles les iniciatives socialment transfor-
madores i les reflexions que ens fan avançar com a societat. 

Gràcies a la col·laboració entre la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya i la Fundació Roca i Galès el mes de novembre de 2020 es va publi-
car el nou Nexe en format paper, completant així la renovació dels mitjans de 
la federació. La revista en paper amb un enfocament monogràfic sobre el tema 
de l’Economia per la vida es va fer arribar a totes les cooperatives federades i a 
entitats públiques i privades amb l’objectiu de donar a conèixer el poder trans-
formador del cooperativisme i l’economia social. 

Impuls al pla de xarxes socials 

S’inicia el pla de xarxes socials per treballar la visibilitat de les accions d’inci-
dència que es fan juntament amb altres entitats, les accions impulsades per la 
Federació i la visibilitat de les cooperatives que en són part. 

Ne
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A la Federació creiem en    

una economia

per la vida.
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la nova etapa de Nexe, 
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social  

i solidària.

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Premià 15, 1ª planta. 08014 Barcelona
Tel: 93 318 81 62

cooperativestreball.coop

Cooperatives
de Treball

Un
a e

co
no

m
ia

 pe
r l

a v
id

a UNA ECONOMIA PER LA VIDA Núm. 46
Primavera-Estiu 2021

TRANSICIÓ ECOLÒGICAExposició FiNs AL 03.10.2021   ENTRADA LLiURE

FO
TO

GR
AF

IA
  P

OL
DO

  P
OM

ÉS

TRICICLE EXPO Anunci MASTER.indd   1 07/04/21   14:14

Exposició FiNs AL 03.10.2021   ENTRADA LLiURE

FO
TO

GR
AF

IA
  P

OL
DO

  P
OM

ÉS

TRICICLE EXPO Anunci MASTER.indd   1 07/04/21   14:14

Exposició FiNs AL 03.10.2021   ENTRADA LLiURE

FO
TO

GR
AF

IA
  P

OL
DO

  P
OM

ÉS

TRICICLE EXPO Anunci MASTER.indd   1 07/04/21   14:14

Exposició FiNs AL 03.10.2021   ENTRADA LLiURE

FO
TO

GR
AF

IA
  P

OL
DO

  P
OM

ÉS

TRICICLE EXPO Anunci MASTER.indd   1 07/04/21   14:14

Ne
xe

 46
Tr

an
sic

ió
 E

co
lò

gi
ca



— 53
M

em
òr

ia
 so

ci
al

 i 
ec

on
òm

ic
a 

  

T
e

r
r

it
o

r
i i

 s
e

c
to

r

Ideari Ateneus 

Durant 2020 l’eix territori de la Federació ha participat en la definició de l’ideari 
dels Ateneus Cooperatius, projectats com agents territorials que ajuden el 
desenvolupament local interconnectant diferents amb l’objectiu de fomentar 
l’economia social i solidària i, en especial, el cooperativisme. Als Ateneus, 
les cooperatives hi han de tenir un pes preeminent i comptar amb professio-
nals competents i coneixedors de les dinàmiques que s’estableixen en la seva 
creació, consolidació i creixement de les cooperatives. L’ideari reconeix la 
necessitat de vetllar per connectar les línies estratègiques dels Ateneus amb les 
dels agents representatius del cooperativisme, en especial de la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya, i evitar duplicitats.

Cooperativa referent al territori

Aquest any s’ha apostat impulsar la figura de la cooperativa referent al territori 
i s’han organitzat dues trobades per debatre el rol d’aquesta figura, així com les 
necessitats de cada territori. A més, s’ha iniciat el treball sobre cooperativisme 
i ruralitat amb la creació d’un grup de treball amb una desena de cooperatives 
participants, que ja disposen d’un pla conjunt d’acció. 
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Intercooperació entre sectors 

La tasca de l’eix transversal de sectors cooperatius s’ha enfocat a identificar 
sectors estratègics en els quals es proposaran activitats de dinamització a du-
rant 2021 i 2022. 

Programa de foment del cooperativisme

Aquest 2020 s’ha activat la primera convocatòria de foment del cooperativisme, 
amb una dotació de 220.000€ provinents del nostre Fons d’Educació i Promo-
ció Cooperativa. Es van presentar 66 projectes dels quals 10 van ser seleccionats 
en els àmbits de la gestió del coneixement i formació en l’àmbit cooperatiu, 
promoció, creació i enfortiment de cooperatives, transformació social, intercoo-
peració, arrelament local, compromís amb la comunitat i feminisme.

La selecció feta pel Programa de foment del cooperativisme posa èmfasi  
en la distribució territorial i en l’enxarxament de les cooperatives i les entitats 
de l’ESS. 

Els sectors identificats són es següents: 

Alimentació i agroecologia

Atenció i cura de les persones

Cultura

Transició Energètica

Habitatge (oficis d’eco-construcció)

Mobilitat i logística; comerç de proximitat

Hostaleria i turisme

Tèxtil

Tecnologia i Digital

Indústria

Dinamització del sector cultural 

Durant l’any l’eix transversal ha dinamitzat les trobades d’un grup de coopera-
tives del sector cultural i ha participat en dinàmiques d’intercooperació a través 
del programa NXARXA de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

Aquests són els projectes seleccionats:

Alba Jussà. Projecte de banc de llavors amb inclusió de perso-
nes amb Discapacitat i protecció de l’entorn natural

Almena Feminista. Guia per incorporar la perspectiva femi-
nista en cooperatives i altres empreses de l’ESS

Azimut 360. Creació del Hub cooperatiu per a la transició 
energètica

Drac Màgic. Creació d’un fons documental audiovisual i coo-
peratiu dels darrers 50 anys i campanya de difusió

Els Caus, turisme sostenible. Programa de colònies amb 
contingut formatiu en cooperatives per a estudiants d’ESO

Fil-a-l’agulla. Formació i acompanyament en cures i a les 
cooperatives de treball

Labcoop. Guia per a l’acompanyament a la creació de coopera-
tives per a la inserció de col·lectius en risc d’exclusió social

L’arada. Anàlisi comparativa d’ecosistemes agroecològics lo-
cals per detectar necessitats formatives i financeres i visibilitzar 
bones pràctiques

La Selva. Tallers de cinema per a joves tutelats i creació de 
curmetratges

Tres Cadires. Diagnosi i posada en marxa xarxa de producto-
res agroalimentàries d’ESS a Ponent
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Durant 2020 la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya aprova el 
seu Pla d’Igualtat. A més s’ha redactat una Guia sobre Plans d’Igualtat de  
Gènere amb propostes concretes per a les cooperatives de treball. Els dos  
documents són presentats en una sessió oberta i en format online.

Fem xarxa feminista  
Durant l’any hem tingut ocasió de participar a la sessió de 
treball de l’Estratègia d’ESS BCN 2030, un procés promogut 
entre les entitats de l’ESS i l’Ajuntament per impulsar canvis 
profunds em el mercat laboral pel que fa als àmbits com el 
feminisme o l’antiracisme. 

A més, hem format part del jurat Camins de solidesa  
(Barcelona Activa), un programa d’acompanyament i enfor-
timent d’organitzacions d’Economia Social i Solidària, o bé 
gestionades i liderades per dones, o bé que vulguin apostar per 
formar treballadores en càrrecs de responsabilitat.
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Sectorial de cooperatives d’Iniciativa Social 

La Sectorial està formada per les cooperatives federades d’atenció a les perso-
nes i sense afany de lucre en els sectors de la gent gran, la infància, l’adoles-
cència i la joventut en risc, les persones amb discapacitats, el lleure educatiu, 
les escoles bressol, la inclusió social o les famílies vulnerables. Durant el 2020 
malgrat la pandèmia la Sectorial ha agrupat 180 cooperatives, una xifra que 
implica un creixement del 9% respecte l’any passat. 

Entre les accions que hem impulsat aquest any, destaquem les següents:  

Somiem la Sectorial que somiem és el pla d’acció de la Sectorial, cre-
at de forma participativa per les seves integrants, a l’entorn de 6 línies de 
treball que contribueixen al seu desenvolupament i millora (Organitza-
ció, Marca, Representació, Diversitat, Punts de trobada, Innovació).

Acollim.Coop, la resposta integral del cooperativisme a l’acollida dels 
joves migrants no acompanyats a Catalunya. A partir de les accions d’un 
Grup motor de cooperatives s’analitzen els aspectes clau d’urgència.

Les Cooperatives Educatives: Les cooperatives d’Iniciativa soci-
al que desenvolupen projectes comunitaris, activitats extraescolars, 
migdies educatius, casals, colònies i activitats de tot tipus en períodes 
de vacances escolars, acompanyament a diferents projectes i altres 
activitats amb l’educació com a centre de l’acció (ja sigui a infància, 
joves i adolescents, edat adulta o gent gran) aquest any de pandèmia, 
afectades pels canvis constants de normatives, s’han organitzat segons 
la seva especialitat per compartir informacions d’interès.

La Sectorial d’Iniciativa Social com a agent social: Les persones 
representants de la Sectorial han participat de manera activa a les 
diferents plataformes de representació del Tercer Sector Social, molt 
especialment la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de 
Catalunya, presidida per la Federació i, a través de la qual, s’ha vehi-
culat la incidència política vinculada als aspectes empresarials, a les 
relacions laborals i a la concertació i contractació pública.
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Orientació financera a les cooperatives

Impulsat per la Fundació Seira el programa ofereix acompanyament i assesso-
rament en matèria de gestió financera a les cooperatives federades. 

22 cooperatives federades han rebut acompanyament. 

S’han atorgat cinc beques per a la formació a cooperativistes en diferents 
àmbits de l’economia social: gestió empresarial, finances cooperatives o inno-
vació social.

S’han fet dos programes d’orientació financera i estratègica amb acompa-
nyament centrats en les conseqüències de la pandèmia on s’han vist beneficia-
des 41 entitats.

Eines i recursos de finançament cooperatiu 

Mitjançant un programa d’innovació la Fundació Seira ha millorat les com-
petències en matèria de lideratge i gestió de la innovació de 25 treballadores 
d’entitats de l’economia social amb dos accions formatives feta a mida. 

S’han fet tres dinars d’innovació on han participat 37 persones. 

En el programa de eines i recursos de finançament, 18 persones han assistit a 
les sessions de divulgació que els han permès millorar les seves competències 
en gestió financera. 

Addicionalment s’ha fet una formació en finances cooperatives on han assistit 
10 sòcies de cooperatives.
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Interventors de comptes

José Javier Granados. Ensó, sccl

Francisco Lobato. Mercafer, sccl

Gabriel Àngel Montozzi. Premià Assessors sccl

Composició de la Comissió de gestió de la Sectorial d’Iniciativa Social 

Xavier Benito. Drecera, Sccl

Elena Bernet. Incoop, Sccl

Laia Bonastra. Suara, Sccl

Eduard Diaz. Baulacreix, Sccl

Laia Hernàndez. La Fera Ferotge, Sccl

Raquel León. Barabara Educació, Sccl

Àlex Jaime. La Fàbrica, Sccl

Alexis Jiménez. Reflexes, Sccl

Loreto Martínez. Eduvic, Sccl

Marta Méndez. Magroc, Sccl

Vanessa Muñoz. Delta, Sccl

Jordi Pros. ISOM, Sccl

Anna Puig. L’Esguard, Sccl

Oriol Roca. + Educació, Sccl

Josep Ricart. Garbet, Sccl

Humbert Ruiz. Institució Balmes, Sccl

Jordi Segarra. Doble Via, Sccl

Desenvolupament de nous instruments financers cooperatius

L’any 2020 s’ha creat un instrument amb la participació de Seira i altres empre-
ses socials, amb els quals es facilita un millor accés al finançament a les entitats 
de l’economia social i solidària. 

Òrgans socials 

Composició del Consell Rector 

Xavier Benito. Sectorial IS - Drecera sccl

Luís Carlos de la Concepción. T.U.S., sccl 

Sònia Cruz. Actua, sccl

Artur Feijóo. TEB Cooperativa, sccl

Gemma García. Presidència - Delta, sccl

Raimon Gassiot. Coop 57, sccl

Carme Giménez. Grup Ecos

Guillem Llorens. Presidència - Sepra, sccl

Esther Mateu. Suara Cooperativa, sccl

Ferran Martínez. Els Caus de Mura, sccl

Ivan Miró. La Ciutat Invisible, sccl

Jaume Oller. Tàndem Social, sccl

Anna Puig. Sectorial IS - L’Esguard, sccl

Nino Ramírezv Doble Via, sccl

Joan Ramon Surinyà. Gramagraf, sccl

Marc Roma. Som, sccl

José Valentín Valencia. Col·lectiu Ronda, sccl
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Composició de l’equip tècnic 

Núria Casamajó. Administració i Creació de cooperatives

Jordi Daumal. Formació

Cristina Delgado. Gestió de projectes

Dolors Ferré. Promoció i programa Federeu-vos

Melània Ferrer. Gestió de projectes a la Sectorial d’iniciativa social

Guillem Perdrix. Direcció

Àlex Romaguera. Direcció revista Nexe

Olga Ruiz. Comunicació

Susanna Saldaña. Administració i serveis tècnics

Joan Segarra. Direcció Sectorial d’iniciativa social

Mònica Trallero. Administració i serveis tècnics
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El 2020 en xifres
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26
Distribució

15
Agricultura-ramaderia

138
Serveis a empreses  
i particulars

67 
Comerç  
i venda

55
Indústria

56
Serveis 
socioculturals

46
Comunicació

58
Educació

9
Mecànica

13
Energies  
Renovables

26
Informàtica

21
Construcció

28
Hosteleria

3
Serveis immobiliaris: 
Administradors
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142
Barcelona
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2.2 Alimentació

Abundantia, Sccl Barcelona

Agrícola Lesgines, Sccl Ginestar

Biocolibrí, Sccl Llagostera

Cervesers Artesans de Catalunya, Sccl Barcelona

Cerveses Hoppit, Sccl Manresa

Comandant, Sccl Barcelona

Cooperativa Internacional de Productos Dominicanos, Cooprodom, Sccl Barcelona

El Cafè Del Forner, Sccl Torredembarra

El Raconet Artesà de La Torre, Sccl Torredembarra

Fleca l'Aresta, Sccl Santa Coloma de Queralt

Frescoop, Sccl Manresa

L'Economat Social, Sccl Barcelona

Ninkasi, Sccl Puig-Reig

Queviures bé!, Sccl Sant Jaume Sesoliveres

Sabor Afegit, Sccl Sant Cugat del Vallès

Tres Cadires, Sccl Arbeca

Vitivin pro, Sccl Molins de Rei

Ya Distribuciones, Sccl L'hospitalet de Llobregat

2.3 Altres

Ad + Medical, Sccl Barcelona

Biciclot, Sccl Barcelona

Biocoop, Sccl Sant Andreu de la Barca

Centro Canino Top Dog, Sccl (centre Caní La Masia) Mataró

Copisteria El Punt, Sccl Mollet del Vallès

Corval, Sccl Olesa de Montserrat

Equimar, Equipaments Oficina Maresme, Sccl Mataró

Fish On, Sccl Olesa de Montserrat

Gatuari, Sccl Barcelona

La Coopmunitat, Sccl Barcelona

Mandala Patch, Sccl Prat de Llobregat

Manresana De Serveis Amb Bicicleta, Sccl Manresa

Mercafer, Sctl Sabadell

Musicom, Sccl Girona

Orgànic, Sccl Gavà

Patchcat, Sccl Barcelona

Sis Farma, Sccl Sant Andreu de la Barca

Tmgestió, Sccl Sant Cugat del Vallès

 

1. Agricultura-ramaderia

Agritècnia, Sccl Térmens

Bosquerols, Sccl Cabanelles

Central Parc Del Baix Llobregat, Sccl Sant Boi de Llobregat

Conreu Sereny, Sccl Badalona

Cooperativa Mas Les Vinyes, Sccl Sant Martí d'Albars

Fem Ecologia de Muntanya Al Polell, Sccl Sant Pere de Vilamajor

Granja Rosinach, Sccl Juneda

L'Enllaç de l'Ebre, Sccl L' Aldea

L'Olivera, Sccl Vallbona de les Monges

Mas Branca, Sccl Mataró

Mas Graner, Sccl Santpedor

Menjar d'Hort, Sccl Cabrera de Mar

Pecuarius, Sccl Sant Miquel de Campmajor

Riuverd Empresa d'Inserció, Sccl Solsona

Tarpuna, Sccl Barcelona

2. Comerç-venda

Diomcoop, Sccl Barcelona

2.1 Immobiliària

Metres Quadrats, Sccl Barcelona
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2.4 Comerç just-ecològic

Alternativa 3, Sccl Terrassa

Ceresnatural, Sccl Barcelona

Femmefleur, Sccl Barcelona

Formatgeria Del Miracle, Sccl Riner

Kviures Aliments, Sal Barcelona

La Chiapaneca, Sccl Sant Andreu de la Barca

La segona volta, Sccl El Raval de Crist

L'aixada, Sccl Barcelona

Le Pain Tranquille, Sccl Premià de Mar

Mengem Osona, Sccl Vic

Món Verd, Sccl Polinyà

2.5 Llibreries-papereries-música

Acció Cultural De Barcelona, Sccl Barcelona

Buc De Llibres, Sccl Mataró

Els Nou Rals, Sccl Viladecans

Espai Llavors, Sccl L' Hospitalet de Llobregat

Ksc-social, Sccl Sant Fost de Campsentelles

La Caníbal, Sccl Barcelona

La Ciutat Invisible, Sccl Barcelona

La Faula, Sccl Vic

La Gralla, Sccl Granollers

La Vorágine, Sccl Barcelona

Llibreria Sendak, Sccl Barcelona

Pati Blau Llibres, Sccl Cornellà de Llobregat

2.6 Petites reparacions

Copelectro, Sccl Manresa

Indelsit, Sccl Barcelona

2.7 Regals-llar

Dignidart, Sccl Reus

Moltacte, Sccl Manresa

2.8 Roba-calçat

Petit Lemur, Sccl Barcelona

3. Comunicació-disseny

3.1 Audiovisuals

Bruna Productora Audiovisual, Sccl Sant Feliu de Llobregat

Dearmolina, Sccl Barcelona

El Mecànic Audiovisual, Sccl Sant Feliu de Llobregat

Filigrana Produccions 360, Sccl Sabadell

La Productora, Sccl Sabadell

Looky Produccions, Sccl Barcelona

Oop!, Sccl Barcelona

Plei Audiovisuals, Sccl Girona

Quepo, Sccl Barcelona

3.2 Comunicació

Agència Talaia, Sccl Premia de Mar

Ample-24, Sccl Arenys de Mar

Ardit, Sccl Barcelona

Atajo Comunicación, Sccl Barcelona

Crític, Sccl Barcelona

Dies D'agost, Sccl Vic

Esplugues Televisió, Sccl Esplugues de Llobregat

Global De Medios, Sccl Badalona

Konexiona Marketing Services, Sccl Montgat

La Clara Comunicació, Sccl Barcelona

La Fura Continguts, Sccl Vilafranca del Penedès

La Pera Comunicació, Sccl Barcelona

La Taula, Sccl Barcelona

La Tremenda, Sccl Barcelona

L'avenir, Sccl Sant Cugat del Vallès

Malarrassa, Sccl Terrassa

Megafon, Serveis de comunicació ètics i solidaris, Sccl Barcelona

Opisso Studio, Sccl Barcelona

Rel, Sccl Figueres

Serveis Associats de Comunicació, Sccl Barcelona

3.3 Disseny gràfic

Bildi Grafiks, sccl Mediona

L'apòstrof, sccl Barcelona
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4.Construcció

4.1 Altres serveis relacionats 

Abastecedora De La Construcción, Sccl Barcelona

Montajes Y Mantenimiento Del Penedès, Sccl Santa Margarida i els Monjos

4.2 Electricitat-calefacció-aire-gas-aigua

Aro Forjats, Sccl Castell d'Aro

Handytec, Sccl La Pobla de Montornès

Instalaciones Sant Feliu, Sccl Sant Feliu de Llobregat

4.3 Fusteria 

Envasos de Fusta La Font, Sccl Granollers

Taller Para La Materialización y Desarrollo de Conceptos, Sccl Barcelona

4.4 Promotores de construcció 

Construccions Bellver, Sccl Bellver de Cerdanya

Envall Cooperativa, Sccl Envall

Urbanitzacions Girona, Sccl Girona

4.5 Reformes-construcció

Cardonina de La Construcció, Sccl Cardona

Coecocoop, Sccl Balaguer

Enclau d'Espais Integrals, Sccl Barcelona

Integral de Construcción, Sccl Barcelona

Macla, Sccl Tortosa

Montivent, Sccl L'hospitalet de Llobregat

4.6 Revestiments-acabats

Decor System, Sccl Barcelona

Galindo, Sccl Barcelona

Instal·lacions i Serveis Cooperatius, Sccl Cerdanyola del Vallès

Reusense de Yeseros, Sccl Reus

Sinergia Project, Sccl Sant Quirze del Valles

3.4 Edició

Alternativas Económicas, Sccl Barcelona

Cultura21, Sccl Manresa

Gestió De Publicacions Locals, Sccl Barcelona

La Factoría Náutica, Sccl Barcelona

Magna Magazine, Sccl Sant Cugat del Vallès

Pol·len Edicions, Sccl Barcelona

Sàpiens, Sccl Barcelona

Surtdecasa, Sccl Roquetes

3.5 Multimèdia

Barnaciber, Sccl Barcelona

Claraboia Audiovisual, Sccl Mataró

Creación de Responsabilidad Social Audiovisual, creaRSA, SCCL Barcelona

Riceup, Sccl Alella

Utopig Studio, Sccl Sant Cugat del Vallès
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6. Educació 

6.1 Autoescoles

Autoescoles Freta, Sccl Mataró

6.2 Centres formació

A Granel, Sccl Barcelona

Aberdeen Cooperativa, Sccl Santa Coloma de Gramenet

Ars Viva, Sccl Barcelona

Barabara Educació, Sccl Barcelona

El Timbal. Centre de Formació i Creació Escènica, Sccl Barcelona

Elastic Bcn, Sccl Barcelona

Escola De Música del Palau, Sccl Barcelona

Eureka Language Centre, SCCL Barcelona

Flix, Colegio Rural Internacional de Español y Catalán, Sccl Flix

Informa't, Sccl Lliçà d'Amunt

Labcoop, Sccl Barcelona

L'ortigacoop, Agricultura Ecològica, Sccl Sant Cugat del Vallès

Musicar, Sccl Sant Cugat del Vallès

Musicop, Sccl Mataró

New Executive Language Centre, Sccl Barcelona

Nous Gravats, Sccl Sant Quirze del Vallès

Slp Serveis, Sccl Reus

Tau For & Mar, Sccl Santa Coloma de Gramenet

Versembrant, Sccl Barcelona

Xarxa De Música, Sccl Sabadell

5. Distribució-transport

5. 1 Missatgeria 

Ambici, Sccl Badalona

La Terrassenca, Sccl Terrassa

Les Mercedes Barcelona, Sccl Barcelona

Mensakas, Sccl Barcelona

Missatgers Trèvol, Sccl Barcelona

5. 2 Transport mercaderies 

Asociación de Transportes Sol Y Padrís, Sccl Barberà Del Vallès

Clt Vallés. Cooperativa de Logística I Transport Del Vallés, Sccl Sabadell

Cofor, Sccl Girona

Furgo-trayler, Sccl Bellvei

Montsianell Transports, Sccl Amposta

Nualgrup, Sccl Barcelona

Quattrologist, Sccl Mataró

Sbs Serveis, Sccl Sabadell

Trans Augusta, Sccl Reus

Transcavi, Sccl Vilanova I La Geltrú

Transpa, Sccl Banyoles

Transporte Vertrans, Sccl Santa Coloma De Gramenet

Transportes Generales del Baix Llobregat, Sccl Viladecans

Transportes La Franca, Sccl L'hospitalet De Llobregat

Transportes Sabadell, Sccl Sabadell

Transports Congost, Sccl Lliçà D'amunt

Transports El Prat, Sccl Viladecans

5. 3 Transport sanitari

Ambulàncies Catalunya, Sccl BARCELONA

La Pau, Sccl BADALONA

5. 4 Transport viatgers

Transportes Trans - Radio, Sccl MOLLET DEL VALLÈS

Transports Urbans De Sabadell, Sccl SABADELL
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7. Energies renovables

Arkenova, Sccl Barcelona

Azimut 360, Sccl Barcelona

Control Intel·ligent de l'Energia, Sccl Badalona

Emelcat, Sccl Barcelona

Epi Energia por la Igualdad, Sccl Rubí

Oikosvia Arquitectura, Sccl Barcelona

Pinergia, Sccl Lles de Cerdanya

Sistemes Avançats d'Energia Solar i Tèrmica, Sccl Barcelona

Som biomassa, Sccl La Torre de Cabdella

Som Confort Solar, Sccl Sabadell

Som Energia, Sccl Girona

Suno Enginyeria de Serveis Energètics, Sccl Vilopriu

Tefosol, Sccl Sant Andreu de Llavaneres

8. Espectacles

De Res, Sccl Barcelona

8. 1 Companyies

L'estaquirot, Sccl Vilanova i la Geltrú

Los Corderos, Sccl Riells i Viabrea

Totart, Sccl Barcelona

8. Serveis tècnics

Coopgros, Sccl El Prat de Llobregat

Músics de Girona, Sccl Girona

Zumzeig Cinecooperativa, Sccl Barcelona

6.3 Escoles-llar d’infants

Àgora Llar d'infants, Sccl Barcelona

Agrupació Pedagògica Tecnos, Sccl Terrassa

Bassegoda, Sccl Olot

Centre d'educació Espill de Manresa, Sccl Manresa

Centre Infantil Quitxalla, Sccl Sant Cugat del Vallès - Valldo

Col·legi Ginesta. Rasos de Peguera, Sccl Montcada i Reixach

Col·legi Verns, Sccl Barcelona

Colverne, Sccl Santa Coloma de Gramenet

Edcrea, Sccl Vallirana

El Cargol de Molins, Sccl Molins de Rei

El Cargol, Sccl Sant Pere de Ribes

El Saüc, Sccl Òdena

Escola Augusta, Sccl Barcelona

Escola Azorin, Sccl L'hospitalet de Llobregat

Escola Canigó, Sccl L'hospitalet de Llobregat

Escola D'infants Quitxalla Mollet del Vallès, Sccl Mollet del Vallès

Escola El Cim, Sccl Terrassa

Escola Ginebró, Sccl Llinars del Vallès

Escola Gravi, Sccl Barcelona

Escola Grèvol, Sccl Barcelona

Escola Guinardó, Sccl Barcelona

Escola Magòria, Sccl Barcelona

Escola Sant Gervasi, Sccl Mollet del Vallès

Escola Solc, Sccl Barcelona

Espai Obert La Serra, Eos, Sccl Sant Pere de Ribes

Experiència Educativa El Roure, Sccl Sant Quinti de Mediona

Institució Montserrat, Sccl Barcelona

L'escoleta de Riells, Sccl Riells i Viabrea

Llar d'infants El Petit Avet, Sccl Ripoll

Momo Escola Viva, Sccl Esplugues de Llobregat

Nou Patufet, Sccl Barcelona

Paidos, Sccl Sant Fruitós de Bages

Petit Món, Sccl Castelldefels

Piaget, Sccl Barcelona

Senda, Sccl Barcelona

Submarí Lila Per a l'atenció i el Respecte als Processos de Vida, Sccl El Milà -Tarragona

Waldorf Osona Societat, Sccl Vic
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10. Indústria

10.1 Alimentària

Cervesa Cornèlia, Sccl Cornellà de Llobregat

La Sobirana, Sccl Santa Coloma de Farners

La Veganeria, Sccl Arbúcies

L'Obrador de Gramenet, Sccl Santa Coloma de Gramenet

L'obrador, Sccl Arenys de Munt

Som Aigua, Sccl Mataró

10.2 Arts Gràfiques

Cevagraf, Sccl Rubí

Colorac, Sccl Badalona

Dbcoop, Sccl Barcelona

El Foli Verd, Sccl Barcelona

Futurgràfic, Sccl Molins de Rei

Gramagraf, Sccl Badalona

Indústria Gràfica i de la Retolació Artfic, Sccl Manresa

La Comercial, Sccl Molins de Rei

10.3 Elèctrica-electrònica

Elektro 3, Sccl Vila-Seca

Inydel, Sccl Cerdanyola del Vallès

Laboratorio Electrotécnico, Sccl Cornellà de Llobregat

Sat - Service, Sccl Barcelona

Sec, Sccl Barcelona

Suministros Aumer, Sccl Barcelona

Tres Sat Instal·lacions Electròniques, Sccl Vilanova i la Geltrú

10.4 Manipulats

El Taller del Priorat, Sccl El Masroig

Grupdem, Sccl Montmeló

Taller Àuria, Sccl Igualada

Taller Jeroni de Moragas, Sccl Sant Cugat del Vallès

Teb Barcelona, Sccl Barcelona

Teb Vallès, Sccl Castellar del Vallès

Teb Verd, Sccl Barcelona

9. Hosteleria

9.1 Bars-restaurants

Artis 'n' Food, Sccl Girona

Cafè del Centre, Sccl Caldes de Montbui

Cal Trajo, Sccl Vilanova i la Geltru

Cantina Lab Can Batlló, Sccl Barcelona

Capirota, Sccl Barcelona

Cassola Cultural, Sccl Rocallaura

Diània coop, SCCL Barcelona

E. I. Sambucus, Sccl Manlleu

El Mirallet, Sccl Granollers

Flama Roja, Sccl Sabadell

La Cereria, Sccl Barcelona

La Revolta, Sccl Terrassa

La Sargantana Dalt de la Vila, Sccl Badalona

La Temerària, Sccl Sant Cugat del Vallès

La Tempesta Cooperativa, Sccl Barcelona

L'ariet, Sccl Mataró

Pica-tapa, Sccl Mataró

Terra d'escudella Produccions Gastronòmiques i Culturals, Sccl Barcelona

9.2 Cases colònies-altres

Calengobi, Sccl El Brull

Can Pere, Sccl Sant Pere de Ribes

Els Caus-turisme Sostenible i Cooperatiu, Sccl Mura

Granja Escola l'Auró, Sll Torà

Reviure Solanell, Sccl Montferrer i Castellbò

9.3 Menjar per a col·lectivitats

Abarka, Sccl Barcelona

Cuina Argentona, Sccl Argentona

Riembau, Sccl Ripoll
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11. Informàtica

Ac Ulldecona, Sccl Ulldecona

Alter Sport, Sccl Berga

Ateneu Informàtic, Sccl Tortosa

Btactic, Sccl Lleida

Comunitària, Sccl Barcelona

Coopdevs treball, Sccl Barcelona

Coopit, Sccl Mataró

Datum, Sccl Mataró

Ecoom Consulting, Sccl Cerdanyola del Vallès

Efficens Way, Sccl Barcelona

FemProcomuns, Sccl Barcelona

Grup de Serveis Informàtics, Sccl - Gimm Bellpuig

Guifibaix, Sccl Sant Joan Despí

Incod Enginyeria Industrial, Sccl Mataró

Jamgo productes i serveis informàtics innovadors, Sccl Barcelona

Kedu, Sccl Barcelona

Kloosiv Housing, SCCL Ripoll

La Cooperactiva, Sccl Barcelona

Mad Systems, Sccl Barcelona

Mapuntoapp, sccl Cerdanyola del Vallès

Punt d'Accés, Sccl Valls

Quatre Arroba, Sccl Arbúcies

Regla De 3, Sccl Barcelona

Sandbloom Studio, Sccl Sabadell

Santcusat, Sccl Sant Cugat del Vallès

Tres65, Sccl Corbera de Llobregat

10.5 Metall

Construcción de Maquinaria De Tratamiento De Superfícies, Sccl Barcelona

Frestorn, Sccl Vic

Inenpre, Industria del Engranaje De Precisión, Sccl Sant Andreu de la Barca

Lazvi Mecanitzats, Sccl Rubí

Llorigràfic, Sccl Molins de Rei

Mec-2010, Sccl Sabadell

Melven, Sccl Sant Boi de Llobregat

Metal·lúrgica de Camallera, Sccl Camallera

Metall Tecnològic, Sccl Cercs

Mol-matric, Sccl Barberà del Vallès

Rectificadora Js, Sccl Igualada

Rectificats Alt Penedès, Sccl Vilafranca del Penedès

Repulsados, Estirados y Mecanizados, Sccl Rubí

Riudacarr, Sccl Maçanet de la Selva

Seriman Instruments, Sccl Esplugues de Llobregat

Tot Metall, Sccl Santa Perpètua de Mogoda

10.6 Mobles-fusta

Cuin Factory Group, Sccl Sant Cugat de Sesgarrigues

Cusó Tapiceros Asociados, Sccl L'hospitalet de Llobregat

Els Nois, Sccl Tona

Fusteria Can Batlló, Sccl Barcelona

Lienzos de Moia, Sccl Moià

Mobles Pirineus, Sccl Tona

Nou Indret, Sccl Santa Coloma de Farners

Santiago Apòstol, Sccl Moià

10.7 Tèxtil: Confecció

Industrial Gèneres de Punt John Fil, Sccl L' Espluga Calba

Indústries Waldes, Sccl Barcelona

10.8 Vidre

Cristalería Aguiló, Sccl Barcelona
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13.3 Assegurances

Arç Corredoria d'Assegurances, Sccl Barcelona

13.4 Assessories-gestories-advocats

Àgil Assessorament, Sccl Barcelona

Arrels Advocats, Scclp Barcelona

Assessoria Integral del Vallès, Sccl Polinyà

Buch - Padrós Consultors, Sccl Barcelona

Cegecop - Centre de Gestió Cooperatiu, Sccl Vilanova i la Geltrú

Centre De Formació i Gestió A Coop. i Sal del Vallès Occidental, Gestcoop, Terrassa

Ceprocoop, Sccl Barcelona

Cercoop, Sccl Santa Maria de Palautordera

Col·lectiu Ronda, Assessoria Jurídica, Sccl Barcelona

Compcal Talaia L' Hospitalet de Llobregat

Consultoria Coop de Mà, Sccl L'hospitalet de Llobregat

Dpg Consultors, Sccl Santa Coloma de Gramenet

Ebbe's Assessors, Sccl Barcelona

Ekonomikon, Sccl L'Hospitalet de Llobregat

Embat Legal, Sccl Barcelona

Ensó, Sccl Barcelona

Escribà Assessors, Sccl Sabadell

Facto Assessors, Sccl Barcelona

FCP Associats, Sccl Barcelona

Fgc Advocats, Sccl Barcelona

G P A, Sccl Manresa

Gabinet d'Assessorament i Gestió, Sccl Barcelona

Gabinete Díaz, Sccl Barcelona

Garrido H. Assessors, Sccl La Jonquera

Gestión Integral, Sccl Barcelona

Gracer Coop, Sccl Barberà del Vallès

Grup de Suport, Sccl Sant Joan de les Abadesses

Heres Social, Sccl El Prat de Llobregat

Iacta Sociojurídica, Sccl Barcelona

La Baula, Projectes, Sccl Manresa

La Gestió Responsable, Sccl Badia del Vallès

Lexcoop Cooperativa de Asesoramiento Jurídico e Iniciativa Social, Sccl El Vendrell

MÉS Cooperativa, Sccl Terrassa

Pallarols i Associats, Sccl Girona

Pelayo Consultors, Sccl Barcelona

12. Mecànica-automoció

12.1 Reparació-venda de maquinària 

Electro Asecor, Sccl Vilanova i la Geltrú

Mantenimiento Integral de Hosteleria, Sccl Barcelona

12.2 Tallers mecànics

Auto Talleres Nou Car, Sccl Badalona

Coperauto St. Vicenç, Sccl Sant Vicenç dels Horts

Sant Cristòfol 82, Sccl La Bisbal d'Empordà

Serveis del Vehicle Industrial, Sccl Barcelona

Str Glass, Sccl Barcelona

Tallers Cámara, Sccl Badalona

Tecnoútil, Sccl Montornès del Vallès

13. Serveis a empreses i particulars

13.1 Benestar personal

Blau Marí, Sccl Barcelona

Clara Ser Gran, Sccl Barcelona

Cooperativa Unión de Terapeutas, Sccl Barcelona

Mares de dia, Sccl Girona

Tracta'm, Sccl Sabadell

Yogacoop, Sccl Barcelona

13.2 Altres

Bitaria, Sccl -

Cal Tip Cooperativa de Coneixement, Sccl Barcelona

Control d'Assistència i Telegestió, Sccl Barcelona

Cooperativa de Treball Calandra, Sccl Vic

Ecos Grup Cooperatiu, Sccl Barcelona

Ecotallers, Sccl Sabadell

Folgado Piscines, Sccl Calella

G.s.i.s., Grup Serveis d'Iniciativa Social, Sccl Barcelona

Nou Set, Sccl Vilafranca del Penedès
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Feinart, Sccl Sant Boi de Llobregat

Hobest, Sccl Barcelona

I-labso, Sccl Barcelona

Innovació i Economia Social en la Mediterrània, Sccl - Iesmed Barcelona

Institut Diversitas, Sccl Barcelona

Iok Cooperativa d'Arquitectura Sensata i Tecnologia Bim, Sccl Barcelona

iQcoop, sccl Barcelona

La Copa, Sccl Salt

La Hidra Cooperativa, Sccl Barcelona

Labaula Arquitectes, Scclp Barcelona

Laboqueria Taller d'Arquitectura, Sccl Barcelona

L'Economat, Sccl Valls

Logística Pimecat, Sccl Barcelona

M5 Idees & Mercats, Sccl Sant Adrià del Besos

Marges. Itineraris de Transformació, Sccl Barcelona

Olistis, Sccl Barcelona

Ortogan Serveis, Sccl Barcelona

Raons, Sccl Barcelona

Resilience Earth, Sccl Olot

Samba Health, Sccl Barcelona

Sepra, Servei de Prevenció Integral, Sccl Barcelona

SialSIG, Sccl Barcelona

Sistemes de gestió de patrimoni, Sccl Barcelona

Societat Orgànica +10, Sccl Barcelona

Spora Sinergies, Sccl Barcelona

Sprintcoop, Sccl Terrassa

T.i.c.t.a.c., Sccl Barcelona

Tandem Social, Sccl Barcelona

Tata Inti, Sccl Barcelona

Teb Gestió Empresarial, Sccl Barcelona

Travinae, Sccl L'hospitalet de Llobregat

Trialance, Sccl Barcelona

Tuataramente, Sccl Vilassar de Mar

Vector 5. Excel·lència i Sostenibilitat, Sccl Barcelona

Premià Assessors, Sccl Vilanova i la Geltrú

Priori Advocats, Scclp Barcelona

Servigest, Sccl Castelldefels

Set-c, Sccl Barcelona

Sip Consultors, Sccl Vic

Som Gestió, Sccl El Prat de Llobregat

Vidal Piqué i Associats, Sccl Vilanova i la Geltrú

13.5 Consultories tècniques

Addere Consulting Group, Sccl Mataró

Alc Assessors, Sccl Tortosa

Almena Cooperativa Feminista, Sccl Barcelona

Aloja E+3, Sccl Barcelona

Arqbag, Sccl Sant Cugat del Vallès

Barcelonya Creatividad & Comunicación, Sccl Barcelona

Calidoscoop, Sccl Barcelona

Candela, Acció Comunitària i Feminista, Sccl Barcelona

Cataliza, Sccl Barcelona

Celobert, Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme, Sccl Barcelona

Cíclica Arquitectura, Sccl Sant Cugat del Vallès

CICrA Justícia Ambiental, Sccl Barcelona

Clade - Grup Empresarial Cooperatiu, Sccl Barcelona

Coeducacció, Sccl Barcelona

Col·lectiu Punt 6, Sccl Barcelona

Col·lectivaT, Sccl Barcelona

Colectivo Ius Dignum, Sccl Barcelona

Combinats, Sccl Tarragona

Coodin, Sccl Barcelona

Coop 57, Sccl Barcelona

DIP, Disseny Integral de Projectes, Sccl Barcelona

Econimbus, Sccl Masnou

Educambient, Sccl Barcelona

Eixida del Teler, Sccl Barbera del Valles

El Risell, Sccl Barcelona

Entramat, Sccl Barcelona

E-spira Mirabilis Health, Sccl Sant Andreu de Llavaneres

Estratègies socials per al territori i els espais lliures, Estel, SCCL Sabadell

Estudi Biga, Sccl Barcelona

Etcs, Estratègies De Transformació Comunitària Sostenible, Sccl Barcelona

Fasolà, Sccl Barcelona
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14. Serveis d’atenció a les persones

Giropuc Evasion, Sccl Mataró
Serdeset, Sccl Barcelona

14.1 Ajut a domicili

Ara Serveis d'Iniciativa Social, Sccl El Vendrell

Baix Empordà Assistència a Domicili, Sccl Palafrugell

Edat-3, Sccl Olot

Serproas, Servei Professional Assistencial, Sccl Girona

Sersa, Sccl Girona

Trafad, Sccl Blanes

14.2 Atenció psico-pedagògica

Ara Serveis d'Iniciativa Social, Sccl El Vendrell

Baix Empordà Assistència a Domicili, Sccl Palafrugell

Edat-3, Sccl Olot

Serproas, Servei Professional Assistencial, Sccl Girona

Sersa, Sccl Girona

Trafad, Sccl Blanes

14.3 Inserció social-laboral

Actua, Sccl Vilafranca del Penedès

Alencop, Sccl Barcelona

Argos, Sccl Girona

Avancem Santa Clara, Sccl Girona

Centre Ocupacional Grans Disminuïts Ciutat Vella, Sccl Barcelona

Colectic, Sccl Barcelona

Connectats, Sccl Barcelona

Cooperativa Social Penedès, Sccl Vilafranca del Penedès

Drecera, Sccl Pallejà

Eduvic, Sccl L'hospitalet de Llobregat

El Caminet, Sccl El Catllar

Escola de Suport Complementari i Acompanyament l'Escac, Sccl Tarragona

Gedi, Sccl Barcelona

Impulsem, Sccl Barcelona

Insercoop, Sccl L'hospitalet de Llobregat

Integració Social de Menors - Isom, Sccl Barcelona

13.6 Serveis de jardineria

Cipo, Sccl Sabadell

E. I. Foresterra, Sccl Vilajuïga

Entra!, Sccl Tarragona

Jardinet, Sccl Ripollet

La Mata Jardiners, Sccl Mataró

Nou Verd, Sccl Vilafranca del Penedès

Rebrot Jardiners, Sccl Barcelona

Xarxa Ambiental, Sccl Barcelona

13.7 Serveis de neteja

Coperhabitat, Sccl Girona

Garbet, Neteja i Manteniment Integral, Empresa d'Inserció, Sccl Girona

Idària, Sccl Llagostera

Net Neteja i altres Serveis de Manteniment, Sccl Barcelona

Teb Solucions, Sccl Barcelona

13.7 Salut

L'aglà, Sccl Santa Eulàlia de Riuprimer

Solucions Socials Sostenibles, Sccl Barcelona

13.8 Serveis de neteja. Cuina-catering

Giropuc Evasion, Sccl Mataró
Serdeset, Sccl Barcelona
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15. Serveis immobiliaris

15.1 Administradors de finques

Ètic Hàbitat, Sccl Barcelona

15.2 Immobiliàries

Llars Familiars. Hsj, Sccl Reus

16. Serveis socio-culturals

16.1 Activitats culturals

Cimarron, Sccl Tortosa

Coopdecirc, Sccl L'hospitalet de Llobregat

Educació Musical Cooperativa - Edumusic.coop, Sccl Terrassa

Folk You, Sccl Argentona

La Fabric@, Sccl Barcelona

La Selva. Ecosistema Creatiu, Sccl Barcelona

Nemesis, Sccl Tarragona

Nus. Processos Socials i Creatius, Sccl Barcelona

Promoció i Difusió Cultural al Barri Gòtic, Sccl Barcelona

Promotora de la Cultura i la Solidaritat Artgent, Sccl Barcelona

Promotora de Mitjans Audiovisuals- Drac Màgic, Sccl Barcelona

Propaganda pel Fet, Sccl Manresa

Quesoni, Serveis Integrals per a l'Espectacle, Sccl Llinars del Vallès

Tat, Sccl Barcelona

Tinta Invisible, Sccl Barcelona

Tot Circ, Sccl Copons

16.2 Activitats educatives-lleure

+ educació, Sccl Barcelona

Art&coop Produccions I Processos Comunitaris, Sccl Barcelona

Artijoc, Sccl Mataró

Concep-t, Sccl Tona

Cooperativa Escola Lliure El Sol, Sccl Barcelona

Doble Via, Serveis Socioeducatius, Sccl St Cugat Vallès - La Floresta

Medya Serveis, Sccl Tordera

Més i Més Serveis, Sccl Sant Llorenç d'Hortons

Suara Cooperativa, Sccl Barcelona

Taller el Xop, Sccl Barcelona

Tallers Blancs, Sccl Barcelona

Tanit Service Equity, Sccl Santa Coloma dse Gramenet

14.4 Salut

Casa de Naixements Migjorn, Sccl Sant Vicenç de Castellet

Comunitat Terapèutica del Maresme, Sccl Malgrat de Mar

Cos Cooperació i Salut, Sccl Barcelona

Espai Brotes, Sccl L'hospitalet de Llobregat

Pediatria dels Pirineus, Sccl La Seu d'Urgell

Tasco, Sccl Barcelona

Tecnofar, Sccl Barcelona



108 — Les cooperatives federades — 109

Donavol, Sccl Sant Joan Despí

Drala, Sccl Sabadell

Eduxarxa, Sccl Barcelona

Fil-a-l'agulla, Sccl Barcelona

Incoop, Sccl Barcelona

La Fera Ferotge, Sccl Vic

Lafundició, Sccl L'hospitalet de Llobregat

L'Eina, Sccl Terrassa

Les Obagues Eines Educatives, Sccl Juneda

L'Esberla, Sccl Vilassar de Mar

L'Esguard, Sccl Barcelona

Lleure Quàlia, Sccl Tarrega

Menjador Ca La Rosa, Sccl Barcelona

Més, Més Eficiència Social, Sccl Terrassa

Naïfar, Sccl Barcelona

Natturístic, Sccl Vallirana

Prospeccions en Sorra, Sccl Barcelona

Reflexes, Sccl (reforç Local Per L'èxit Escolar) Barcelona

Teixint Connexions, Sccl Barcelona

Trama, Sccl Barcelona

Zona De Joc, Sccl Sitges

16.3 Educació ambiental

Bit Lab Cultural, Sccl Barcelona

Cimae, Sccl Barcelona

Espai Ambiental, Sccl Barcelona

L'Arada, creativitat social, Sccl Prades de la Molsosa

L'escola Del Parc, Sccl Deltebre

Nusos Activitats Científiques I Culturals, Sccl Barcelona
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Balanç 2020

Actiu
3.586.744,20 € 

Actiu no corrent
1.365.243,19 €

Actiu corrent
2.221.501,01 €

Passiu
3.586.744,20 €

Patrimoni net
1.728.873,75 €

Passiu no corrent
1.501.942,56 €

Passiu corrent
355.927,89 €
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Compte de Pèrdues 
i Guanys

Ingressos
769.250,84 €

Quotes
290.974,38 €

Activitat pròpia
122.231,26 €

Despeses
761.570,68 €

Resultat
7.680,16 €

Projectes
99.564,31€

Gestió
577.580,59 €

Subvencions
356.045,20 €

Representació
84.425,78 €
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