Presentació
L’atenció a les persones és un dels reptes més actuals de la nostra societat. Les empreses cooperatives hi donen resposta des d’una cultura empresarial que prioritza les persones i no el capital. El resultat són empreses amb vocació democràtica, on els seus integrants tenen veu i vot, i que estan basades
en la responsabilitat i en la transparència en la gestió dels recursos. Aquests elements són importants en
qualsevol empresa, però prenen especial rellevància en àmbits on es tracta amb persones.
Les cooperatives no busquen el màxim rendiment a qualsevol preu, sinó que ofereixen un model de
gestió de qualitat basat en la proximitat, la capacitat d’autogestió i la vocació de servei públic, que
repercuteix de forma positiva i directa en el benestar de les persones usuàries dels serveis, les seves
famílies i el seu entorn. Existeix un creixent interès polític i social en els beneficis que aporta el model
cooperatiu en la gestió dels serveis públics d’atenció a les persones. En l’àmbit de la gent gran, la
discapacitat, el lleure educatiu, les escoles bressol o la inclusió social, els operadors cooperatius es
troben a l’avantguarda de les noves idees, són pioners en el desenvolupament local i estan reconeguts
per oferir serveis personalitzats i amb capacitat d’innovació.

La Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya és l’organització empresarial
dedicada a la promoció, creació i consolidació
de les 3.000 cooperatives de treball que, dia a
dia, enforteixen l’economia i la societat d’acord
amb principis democràtics. A la Federació
difonem el model cooperatiu, generem
oportunitats per connectar i enfortir les
empreses membres i treballem per impulsar un
marc legal favorable al seu desenvolupament.
Donem veu a les cooperatives i fem
créixer el moviment cooperatiu.
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Les cooperatives d’iniciativa social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya tenen des del
1994 una trajectòria conjunta orientada a millorar la seva posició i participació en el mercat, enfortir-se des
del punt de vista empresarial i difondre els valors cooperatius al conjunt de la societat.
Des del 2010 es visibilitzen amb el nom Empresa Social - Cooperatives d’atenció a les persones, una
imatge comuna que en destaca el component empresarial i la vocació social.
Les cooperatives d’iniciativa social de la FCTC es gestionen de forma sectorial a través d’una comissió de
gestió i s’organitzen en comissions de treball per àmbits d’activitat. Qualsevol cooperativa integrant de la
sectorial pot participar i ser membre actiu d’una comissió de treball.
Els seus integrants es defineixen a partir dels principis cooperatius i dels criteris següents:
• Àmbit d’iniciativa social.
• Propietat col·lectiva.
• Lideratge col·lectiu.
• Diferències limitades entre bandes
salarials.
• Reinversió dels resultats econòmics en
l’enfortiment de l’empresa i la formació
dels treballadors.
• Fins al 70% dels ingressos provinents
de la venda de productes o la prestació de serveis en un mercat concurrent.
• Sense ànim de lucre.

En defensa d’un model
L’acció de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya respecte a les cooperatives d’iniciativa social
se centra a:

Els 7 principis a la pràctica
en la gestió cooperativa
La identitat cooperativa ve marcada per 7 principis que vertebren l’acció de les empreses i generen unes
pràctiques específiques que aporten riquesa i benestar a les persones sòcies i treballadores que repercuteix en les persones usuàries, les seves famílies i l’entorn.

1. Adhesió lliure i oberta

Sentir-se part d’un projecte augmenta la implicació i la responsabilitat de les
persones membres i les capacita per donar resposta amb una visió global dels
agents implicats.

• Hi ha una vintena de Centres Especials de Treball amb fórmula cooperativa.

Les persones sòcies tenen veu i vot i disposen o generen espais per parlar i ser
escoltades, aportar idees i enriquir-se amb les de la resta de l’equip.

• Més de 60 escoles bressol gestionades per cooperatives repartides per tot el territori.

2. Control democràtic
3. Participació econòmica

Les persones sòcies coneixen, gestionen i planifiquen pressupostos i són
coresponsables en els resultats de l’empresa.

• Fomentar la formació com a element clau de la qualitat.
• Generar eines i recursos sobre finançament, intercooperació o innovació empresarial.

• Ser presents als espais de representació i interlocució d’interès. Som membres de la Patronal del Tercer Sector Social
de Catalunya (La Confederació), de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, de COCETA i de CEPES.

• 6 empreses d’inserció cooperatives.
• La majoria de les empreses que treballen en l’atenció domiciliària des de l’àmbit sense ànim de lucre
són cooperatives.
• El cooperativisme és referent en serveis d’atenció a la infància i l’adolescència.

4. Autonomia i independència

La disposició a treballar plegats, ajudar i rebre ajut es reflecteix en un major grau
d’autonomia dels membres i en l’apropiació conjunta del futur comú.

• Les cooperatives de lleure educatiu són presents a les activitats de moltes escoles catalanes amb
serveis de menjador, extraescolars i colònies.

5. Informació, formació i educació

L’obligació legal de reinvertir part dels resultats en la formació dels integrants de
la cooperativa repercuteix en professionals formats i en un servei de qualitat.

La diversitat d’àmbits d’actuació i de presència global al territori queda deflectida a la Guia de cooperatives d’iniciativa social de Catalunya, que es pot consultar al web de la Federació:

6. Intercooperació

La cooperació amb altres cooperatives permet compartir eines de gestió,
multiplicar el coneixement, fer economies d’escala o compres conjuntes.

7. Interès per la comunitat

Les cooperatives són part d’un sistema i d’un entorn, estan arrelades al territori
i compromeses en la generació d’iniciatives per mantenir-s’hi i beneficiar la
societat.

• Afavorir la contractació de cooperatives per a la gestió de

per assegurar condicions de treball de qualitat per als professionals compatibles amb la viabilitat de les empreses.

• Gairebé el 25% dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Catalunya són
gestionats per cooperatives.

Gestió cooperativa de les persones

ment de les cooperatives d’iniciativa social.

• Incidir en els marcs de negociació de les relacions laborals

Empresa Social - Cooperatives d’atenció a les persones incorpora un element de transversalitat
que és el reflex de la vigència i l’actualitat del model. Això implica que a tots els àmbits d’actuació del
sector dels serveis d’atenció a les persones a Catalunya es desenvolupen a projectes cooperatius.

Principis cooperatius

• Potenciar un marc legal i polític favorable al desenvolupa-

serveis públics d’atenció a les persones.

Les cooperatives
d’iniciativa social, avui

Noves cooperatives
d’atenció a les persones
Com un reflex del potencial d’expansió que té el sector de l’atenció a les persones, creix l’interès per part
de professionals del sector social per impulsar noves cooperatives d’atenció a les persones. Les noves cooperatives d’iniciativa social tenen voluntat innovadora i capacitat per respondre als reptes més actuals de
la nostra societat i es creen en àmbits de participació comunitària, acompanyament a la criança o atenció
de persones grans en zones rurals, entre d’altres.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres si voleu crear una cooperativa d’iniciativa social o si ja sou part
d’una cooperativa i voleu inscriure-us a Empresa Social - Cooperatives d’atenció a les persones o participar en alguna de les nostres comissions de treball.
federacio@cooperativestreball.coop
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