
 

 
 

Esquema Resum: Pla Treball 2022 
 
 
Sectorial d’IS: 
La Sectorial que somiem 
Cooperatives educatives 
ValorSocial.coop 
Assemblea Sectorial 
Comissions i grups de treball de la Sectorial 
Jornades i espais de relació entre cooperatives 
Quotes (Confederació i Taula del Tercer Sector) 
Altres (Nou escenari) 
 
Comissió d’Enfortiment i Creació: 
Programa Formatiu en l’àmbit de la gestió empresarial cooperativa 
Programa de Beques 
Programa integral d'enfortiment "Learning to Grow Coop". 
Programa d’apadrinament "mentoring" cooperatiu 
Accions de sensibilització  i orientació a persones emprenedores "Crea la teva Cooperativa"  
Programa Orientació presa de decisions 
CUEME (Diputació Barcelona) 
Projecte SEIRA "inversió en entitats ESS" 
Projecte Intraemprenedoria 
 
Comissió de Visibilitat: 
Pla de difusió i manteniment de l’activitat a les XXSS 
Revista de continguts transversals en format paper 
Espai digital de continguts d'actualitat, entrevistes i opinió 
Memòria Social (full, abreujada i audiovisual) 
Baròmetres Cat i BCN  
Recull de premsa 
Diversos: difusió, enviament de circulars, domini web, vídeos… 
 
Comissió de Representativitat: 
Ronda visites a grup parlamentaris, conselleries i departaments del govern 
CESB i CTESC 
Cambra de Comerç de Barcelona 
ACC10 
Programa DG EconomiaSocial: Singulars i Ateneus 
Comissionat ESS Ajuntament Barcelona 
Suport Disseny Model Bloc IV 
Xarxa Catalunya Emprèn 
Cooperatives: Confederació de Cooperatives 
Economia Solidaria: XES 
COCETA 
Participació en premis al foment del cooperativisme 
Participació en fires i jornades 



 

Presència en d’altres espais i assemblees 
 
Eix Feminisme: 
Formació interna 
Formació externa 
Incidència i relat en el CR 
Estendre el discurs feminista i cooperativista 
Aplicar el pla d'igualtat 
CR 2022 equitatiu 
Participar jornada Transicions feministes i elaboració de materials 
Elaboració d'un estudi equitat, diversitat, cures … a les cooperatives 
Acompanyament a la creació de plans d'igualtat i protocols 
Serveis jurídics  
Promoure la participació cooperativa en esdeveniments del moviment feminista 
Difondre bones pràctiques 
Participar com a moviment cooperativista en els esdeveniments del moviment feminista 
 
Comissió de Participació: 
Comissió jurídica: diversos encàrrecs (codi ètic...) 
Cafè de la Federació (CdF) i Càpsules de la Federació 
Dinamització del grup de  treball de "Cooperatives Migrades i Racialitzades" 
Projecte Impuls Digital 
Identificació, contacte i captació de cooperatives no federades 
 
 
Eixos de Territori i Sector: 
Seguiment projectes 2a convocatòria FPEC i 3a convocatòria FPEC 
Modificació Directori Cooperatives 
Grup CEL's 
Grup cultura  
Grup comunicació i audiovisual 
Algun CdF o activitat sobre Habitatge, tèxtil, indústria 
Jornada multisectorial 
Trobada Logística i comerç proximitat-mobilitat 
Tèxtil 
Projecte Turisme 
Organitzar trobades cooperatives al territori 
Accions de sensibilització Referents Territorials es presentin candidatura al CR 
Pla de treball sorgit de les trobades al territori 
Relació AC, MC, XMESS, Xes locals 
Grup ruralitat  
Pla de treball sorgit de les trobades grup ruralitat 
Pla de visibilitat del cooperativisme arreu del territori (visites 25 cooperatives amb DG i pla medias) 
 
 
 


