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La Sectorial d’Iniciativa Social de la FCTC 
Creem valor Social Positiu 
 
La Sectorial d’Iniciativa Social som el sector dins la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya format per les cooperatives d’iniciativa 
social i sense afany de lucre que treballem per construir una societat més 
humana i cohesionada, en la que totes les persones puguin participar activament 
i desenvolupar totes les seves capacitats. 
 
L'atenció a les persones és un dels reptes més importants que tenim com a 
societat. Les cooperatives innovem per transformar realitats en els sectors de la 
gent gran, la infància, l'adolescència i la joventut en risc, les persones amb 
discapacitats, el lleure educatiu, les escoles bressol, la inclusió social o les 
famílies vulnerables. 
  

Portem més de 25 anys oferint respostes des d'una cultura empresarial de 
proximitat: 

 
180 cooperatives 

11.000 persones ocupades 
entre sòcies i treballadores 
200 milions d’euros anuals 
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Què fem a la Sectorial d’Iniciativa Social? 
A la Sectorial sumem les vostres necessitats i us aportem solucions per créixer 
totes juntes: Ens organitzem sumant esforços per ser més eficients i sostenibles 
 
Representació: La sectorial representa i garanteix els interessos de les 
cooperatives d’iniciativa social per poder afrontar els reptes socials de forma 
eficient, col·laborativa i sostenible. 
 
Visualització: Aconseguim que les cooperatives d'iniciativa social siguin 
identificades com un valor i un actiu transformador. Formar part de la Sectorial 
d’iniciativa social és un valor diferencial per a les cooperatives. 
 
Incidència política: Treballem per tenir incidència en les polítiques públiques, 
en el model econòmic i en la ciutadania. La Sectorial defensa i posa en valor el 
tret diferencial de les cooperatives en la prestació d’aquests serveis i és un agent 
clau per a la definició de polítiques públiques per transformar el model econòmic 
 
Posicionament: Ens comprometem i posicionem amb els reptes de les 
cooperatives, som exemple i altaveu de d’una societat més cohesionada.  
 
Intercooperació: Col·laborem per enfortir-nos mútuament i per donar respostes 
col·lectives. Som fidels als valors cooperatius, fomentem els principis de la 
intercooperació i la innovació col·laborativa.  
 
Innovació Social: Per fer front als reptes socials cada cop més complexes, la 
Sectorial aposta per la innovació i per ser inspiradora i catalitzadora del canvi i 
la innovació en les cooperatives.  
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Beneficis de formar part de la Sectorial 
 

ü Rebre assessorament i acompanyament en la gestió de la cooperativa 
 

ü Fer incidència política de forma responsable i conjunta 
 

ü Ser representats i participar activament en espais estratègics (La 
Confederació, Taula del Tercer Sector) 

 
ü Participar en accions per afavorir la sostenibilitat de les cooperatives i el 

seu enfortiment empresarial 
 

ü Trobar espais reals d’intercooperació 
 

ü Crear i compartir coneixement estratègic 
 

ü Establir aliances amb altres sectors per posicionar millor el 
cooperativisme 
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A les 180 cooperatives de La Sectorial 
d’Iniciativa Social ens uneix que... 
 
... prioritzem la missió i les persones per davant del capital. 
 
... som cooperatives sense ànim de lucre: compaginem eficiència i eficàcia 
empresarial amb vocació de servei a les persones. 
 
... som el sector de cooperatives de treball d’atenció a les persones. 
 
... som empreses socials, reinvertim en els projectes que gestionem el 100% 
dels nostres beneficis (retorn social). 
 
... tenim vocació social i de servei públic. 
 
... som agents socials, i volem fer incidència política i social. 
 
... oferim serveis de qualitat per a les persones, gestionats des dels principis 
cooperatius, que aporten un valor afegit i ofereixen uns resultats d’eficiència en 
la gestió i excel·lència en l’atenció a les persones. 
 
... treballem des de l’arrelament, la proximitat i el compromís amb la 
comunitat. 
 
.... tenim capacitat per oferir una major implicació i una menor rotació del 
personal, oferim estabilitat laboral i la possibilitat de formar part del projecte 
cooperatiu com a sòcia. 
 
... som resilients, els valors cooperatius traduïts en principis de gestió aporten 
als projectes que gestionem uns trets impossibles de reproduir per part d’altres 
models empresarials. 
 
… tenim uns alts estàndards de transparència. 
 
… tenim una forquilla salarial més ajustada que altres models empresarials 
del mateix sector.  
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El valor cooperatiu en l’atenció a les persones 
En l’àmbit d’atenció a les persones els valors del cooperativisme marquen 
l’excel·lència 
 
Existeix un creixent interès polític i social en els beneficis que aporta el model 
cooperatiu en la gestió dels serveis d’atenció a les persones. En l’àmbit de la 
gent gran, la infància, l’adolescència i la joventut, la discapacitat, el lleure 
educatiu, les escoles bressol o la inclusió social; els operadors cooperatius ens 
troben a l’avantguarda de les noves idees, som pioners en el desenvolupament 
local i estem reconeguts per desenvolupar serveis personalitzats i amb capacitat 
d’innovació. 
 
Les cooperatives de La Sectorial tenim vocació democràtica, on les persones 
tenen veu i vot, i que estan basades en la responsabilitat i en la transparència en 
la gestió dels recursos. 
 
Les cooperatives no busquem el màxim rendiment a qualsevol preu, sinó que 
oferim un model de gestió de qualitat basat 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. 
 
El context postpandemia ens ha tornat al valor d’allò essencial en la gestió:  
 

● La importància del cooperativisme, posar la persona en el centre, 
l’autoorganització de proximitat demostra que es tracta d’una gestió més 
sostenible. Ideari cooperatiu vigent davant de les crisi, construir un futur 
basat en els principis i valors cooperatius 
  

● Gestió responsable dels recursos econòmics, especialment en el sector 
d’atenció a les persones (transparència, no lucre, forquilla salarial, 
reinversió…) 

 
● Creació de mercat social: amb proveïdors ètics, socials... 

 
● Innovació en els serveis per seguir donar suport a les persones 
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La Sectorial d’Iniciativa Social com a agent social 
 
 
Les cooperatives d’iniciativa social de la FCTC ens gestionem de forma sectorial 
a través d’una Comissió de Gestió i 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 i de la comissió.  
 
Som agent social i realitzem un rol d’incidència política i social per: 
 

● Potenciar un marc legal i polític favorable al desenvolupament de les 
cooperatives d’iniciativa social. 
 

● Afavorir la contractació de cooperatives per a la gestió de serveis públics 
d’atenció a les persones. 

 
● Incidir en els marcs de negociació de les relacions laborals per assegurar 

condicions de treball de qualitat per a les persones professionals 
compatibles amb la viabilitat de les cooperatives. 

 
● Fomentar la formació com element clau de la qualitat. 

 
● Ser presents als espais de representació i interlocució de l'economia 

social. Presidim La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de 
Catalunya i som membres de la Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya. I com a membres de la FCTC, també formem part de CoopCat,  
l'AESCAT, COCETA i CEPES. 
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La representació de La Sectorial  
Estem associades a La Confederació i La Taula i com a membres de la 
FCTC a COCETA i CEPES 
 
La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya  
És l’organització empresarial que representa a les entitats no lucratives que 
presten serveis d’atenció a les persones de Catalunya. 
 
Té com a principal objectiu la defensa dels interessos del sector no lucratiu de 
serveis d’atenció a les persones i, per fer-ho, desenvolupa les següents 
activitats i serveis: 

• Representació i interlocució davant d’administracions públiques i 
agents socials. 

• Promoció de la negociació col·lectiva i d'un marc propi de relacions 
laborals com a instrument clau per garantir la qualitat i la sostenibilitat 
dels serveis que es desenvolupen des de les organitzacions. 

• Participació en l’elaboració de polítiques socials, sent presents i 
fomentant espais de participació i diàleg amb les administracions 
públiques i altres agents socials 

• Creació d’espais de debat i reflexió sobre el desenvolupament i la 
sostenibilitat del sector de serveis d'atenció a les persones i els nous 
reptes que ha d’afrontar. 

• Promoció d’espais per compartir coneixements, recursos i 
experiències que contribueixin al millor desenvolupament de les 
activitats dels associats i del sector representat. 

• Promoure la formació contínua dels professionals que treballen en les 
organitzacions associades, en particular, i del sector en general . 

• Altres que puguin necessitar els associats i serveixin per assolir les 
finalitats de La Confederació

Formada per 21 entitats sòcies, algunes són cooperatives o 
bé tenen cooperatives associades:  
Asteroide, B-612 
Atalanta 
CAE  - Formació i Serveis Socioculturals 
Càritas 
Creu Roja 
Drecera, SCCL 
ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social 
Cooperatives d’iniciativa social (FCTC) 
Esport 3 
FEATE – Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera 
Edat sense afany de lucre 
FEDAIA – Federació d'Atenció i d'Educació a la Infància i 

l'Adolescència 
Fundació Catalana de l’Esplai 
Fundació Escolta Josep Carol 
Fundació Pere Tarrés 
Moviment Laic i Progressista 
Federació ECOM 
Sinergia Social 
UCCAP - Unió Catalana de Centres d'Atenció Precoç 
ACCP - Agrupació Catalana de Centres de Profunds (soci 
adherit) 
CAPPS - Consorci Associació Patronal Sanitària i Social 
(soci adherit) 
DINCAT - Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (soci 
adherit



 

 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya  
La Taula és una organització de tercer nivell formada per 32 federacions i 
agrupacions que aglutinen en conjunt a prop de 4.000 entitats socials no 
lucratives: associacions, cooperatives, fundacions, empreses d'inserció i centres 
especials de treball. 
 

• Agrupa entitats que atenen als col·lectius més diversos: infància i 
família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, 
físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir 
a un lloc de treball, persones sense sostre, etc. 

• La Taula dóna visibilitat a les tasques que realitza el Tercer Sector en 
defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que 
pateixen, ajuda a lluitar contra les desigualtats i a estendre el benestar 
als col·lectius socials més desfavorits. A més, representa al sector davant 
les administracions públiques i la societat en general. 

 
La Taula està formada per 32 federacions i agrupacions:  
Càritas Catalunya 
COCARMI (Comitè Català de representants de 
persones amb discapacitat) 
Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i 
Pisos de Reinserció per a Drogodependents de 
Catalunya 
Federació ECOM 
Creu Roja 
Dincat (Discapacitat intel·lectual de Catalunya) 
Cooperatives d’ iniciativa social (FCTC) 
ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)  
FACEPA (Fed d'Associacions Culturals i 
Educatives de Persones Adultes) 
FAFAC (Federació d'Associacions de Familiars 
d'Alzheimer de Catalunya) 
FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran 
de Catalunya) 
FCD (Federació Catalana de 
Drogodependències) 
FCDS (Federació Catalana de Donants de Sang ) 
FCLLSM (Federació Catalana de Llars de Salut 
Mental) 
FCUDP (Fed Catalana de la Unió Democràtica 
de Pensionistes) 
FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social) 
FEATE (Federació d'Entitats d'Assistència a la 
Tercera Edat) 
FECEC (Federació Catalana contra el Càncer) 
 
 
 
 
 

 
FEDAIA (Fed d’Entitats d’Atenció i d'Educació a 
la Infància i l'Adolescència) 
FEDELATINA (Fed Entidades Latinoamericanas 
de Catalunya) 
FEPCCAT (Fed catalana d’entitats de paràlisi 
cerebral i etiologies similar) 
FEPA (Fed eració d’Entitats amb Projectes i 
Pisos Assistits) 
FOCAGG (Fed d'Organitzacions Catalanes de 
Gent Gran, Dones i Família) 
Fòrum d’iniciatives assistencials i de gestió en 
salut mental a Catalunya 
Fundació Catalana de l'Esplai 
Fundació Escolta Josep Carol- Escoltes Catalans 
Fundació Pere Tarrés 
ONCE Catalunya 
Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - 
Fundació Josep Sans 
MLP (Moviment Laic i Progressista) 
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La Sectorial que somiem 
Treballem conjuntament per ser allò que desitgem 
 
La Sectorial que Somiem és el pla d’acció elaborat de forma col·laborativa per les 
cooperatives d’Iniciativa Social. Cada una de les cooperatives associades pot adherir-se a 
una de les 6 línies de treball per contribuir al seu desenvolupament i millora.  
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Generem impacte econòmic i social 
Valorsocial.Coop, l’eina per donar a conèixer el nostre impacte 
 
Les cooperatives d’Iniciativa Social escoltem i treballem activament pels nostres grups 
d’interès i per generar un impacte econòmic i social en cada un d’ells. Per donar a conèixer 
el nostre retorn a la societat hem creat un model de càlcul de l’impacte (Valorsocial.Coop), 
una eina online que les cooperatives associades poden accedir-hi per quantificar i 
transmetre el seu impacte. 
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25 anys de la Sectorial 


