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El Consell Rector i la direcció de la nostra federació  
Nom Càrrec Cooperativa

Àngels Arias Casals Secretària SCIAS

Lluís Codina Teixidor Vicepresident  I Mútua de Pà i Queviures

Santiago Esteban Benito Vocal Abacus

Àngels Font Sardà Vocal SCIAS

Xavier  Julve Villena Vocal Gestió Veïnal de Barri

Mercè Llauradó Navarro Vocal APINDEP

Carme Picot  Oroval Vocal Consum

Núria Riba Pérez Vicepresidenta  II Consum

Carme Sabat  Achón Vicesecretària El Brot

Cristina Sánchez  Rocabert Vocal Cooperativa 70

Quim Sicilia Gil   President Abacus

Engràcia Valls Ribas Vocal La Manduca

Jordi Via Llop Vocal Arç Intercooperació

Amaya Saura (suplent I ) Abacus

Francesc Romà Frigoler (suplent II) Cultural Rocaguinarda

M. Antònia Esteban Directora de la federació

Informacions del Consell Rector del dia 1 d’octubre de 2013
El passat dia 1 d’octubre el Consell Rector de la nostra federació va emprendre l’activitat del nou curs. Amb una ordre del dia 
pràcticament monotemàtica sobre el “Procés d’integració entre les federacions de cooperatives i la Confederació” i amb un 
convidat de luxe, doncs el ponent va ser Antonio Cancelo, fundador d’Eroski i expresident del Grup Mondragón. Antonio Cancelo ha 
estat la persona a qui vàrem demanar, arrel de la seva experiència cooperativa, que ens assessorés, provoqués i facilités les reflexions 
i els debats pel procés d’integració que s’ha anat duent a terme a la Confederació de Cooperatives.

La celebració, atenent a aquestes circumstàncies especials, va ser oberta als socis de les cooperatives que formen part del Consell 
Rector. El consell va entendre que més enllà de les informacions que li han anat arribant durant tot aquest any era important fer una 
reunió monotemàtica, amb la presència d’Antonio Cancelo i oberta, a fi efecte d’enriquir el debat i d’anar treballant en el proper horitzó 
posterior al document elaborat.

A partir d’ara anirem informant a les cooperatives de consum les línies bàsiques d’aquest procés, obrint així un treball participatiu 
amb tots vosaltres.

Quim Sicília i Antonio Cancelo Reunió del Consell Rector

BUTLLETÍ·01
“Construim cooperativa, construim federació”



Reunió de les Federacions i Confederació de cooperatives amb el 
president de la Generalitat
El passat 25 d’abril, el Consell Rector de la Confederació que agrupa les presidències de les federacions conjuntament amb els 
responsables de l’àrea tècnica, ens vàrem reunir amb el President Artur Mas a la seu del Palau de la Generalitat on també hi 
varen assistir el conseller d’empresa i ocupació, Felip Puig i el director general d’economia social i cooperativa i treball autònom, 
Xavier López.
En la reunió, en un entorn molt cordial i d’entesa, vàrem presentar-li els indicadors que conformen el moviment cooperatiu a 
Catalunya, projectes d’intercooperació, el procés d’integració que estan duent a terme les federacions, també es va parlar de la 
proposta de modificació de la Llei de cooperatives, de la promoció en la creació de noves cooperatives, i del com les cooperatives 
resisteixen en temps de crisi.

Reunió de les presidències de les federacions amb el president de la Generalitat. Foto del grup amb el president Artur Mas i el conseller Felip Puig.

Cooperativa CULTURA’03 incorpora les seves oficines a l’edifici del 
carrer Premià.   
Les empreses del Grup Cultura’03, Nova 2003 i Sapiens Publicacions han traslladat les seves oficines a la seu de l’edifici cooperatiu.
Des d’aquí els donem la benvinguda.
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LA COOPERATIVA: Avui, APINDEP

És una cooperativa de consum sense afany de lucre i d’iniciativa social atípica: no es consumeix cap 
producte, sinó serveis a la dependència amb l’objectiu d’aconseguir una inserció laboral dels joves 
discapacitats que els faciliti l’autorealització personal i la generació de recursos econòmics.

• Missió: Accés a una vida independent de
   les persones amb discapacitat.

• Visió: Donar recursos individualitzats, 
 ser un referent innovador en el sector.

• Valors: Valorar les capacitats per damunt 
   de les discapacitats, 
  innovació, compromís, qualitat.

Plaça Ajuntament s/n
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
Adreça electrònica: apindep@gmail.com
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Reunió del Consell Superior de la Cooperació

El passat divendres a les 16 h es va celebrar el Consell Superior de la Cooperació amb l’assistència del conseller d’Empresa 
i Ocupació en Felip Puig. A l’acte érem convocades les presidències de les federacions i els representants dels partits polítics 
presents al Parlament de Catalunya.
 
ASSISTENTS (entre d’altres)
• Conseller de Treball i Ocupació, Felip Puig
• Director General d’Economia Social i Cooperativa, Xavier López
• Sots- directora d’Economia Social i Cooperativa, Roser Hernandez
• Director General d’Ensenyament, Melcior Arcarons
• Director General del Departament d’Agricultura, Domènec Vila
• Directora General d’Assistència i Serveis Socials, Carmela Fortuny
• Presidents de totes les federacions de cooperatives i de la confederació

Ordre del dia:
• Llei de cooperatives
• Pla Estratègic de les cooperatives
• Presentació del programa Ara Coop
• Estudi incorporació llistat conciliadors, mediadors i arbitres del Consell Superior de la Cooperació

Després de les salutacions del conseller i president del Consell Superior, vàrem procedir a les presentacions dels assistents. En 
Xavier López va fer les presentacions i continguts dels punts de l’Ordre del dia on els representants de les federacions vàrem 
sintetitzar el nostre posicionament. Alguns dels partits polítics també varen comentar alguns aspectes molt generals de la llei i el 
conseller va tancar la reunió expressant la seva satisfacció per la feina que s’està duent a terme.


