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El moviment cooperatiu camina amb la voluntat ferma de contribuir al progrés 
social, econòmic i mediambiental. Tenim la responsabilitat i els reptes de conduir 
la societat cap a un nou paradigma centrat a arrelar els valors i les praxis del 
cooperativisme del segle xxi. 

Les conjuntures i els canvis socials van de la mà dels cicles econòmics i alhora 
permeten maneres emergents d’organitzar l’economia i la societat. En aquest sentit 
i de manera reiterada, el Parlament de Catalunya ha manifestat «la voluntat  
de treballar per una transició de l’economia catalana des del model capitalista 
actual cap a una economia plural en què tingui un pes específic l’economia social  
i solidària» i ha recomanat mesures legislatives per transitar cap a aquest horitzó. 
Així doncs, els darrers anys, tant en l’àmbit local com en el nacional, s’està 
apostant per intensificar les mesures de foment i promoció del model d’empresa 
cooperativa com a palanca de canvi en les formes d’autoocupació, arrelament  
i generació de riquesa al territori.

Fruit del nostre compromís amb la representació i transformació, des de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya, juntament amb les federacions de 
cooperatives de Catalunya, valorem els resultats positius d’aquest 2018 en relació 
amb la creació de cooperatives –s’han creat 210 cooperatives, nivells que no 
s’assolien des del 2004– per bé que l’ocupació cooperativa –46.772 llocs de treball– 
s’ha reduït una mica en relació amb l’any anterior, molt probablement pels efectes 
de la modificació de la llei de cooperatives per evitar fraus de llei. Tot i així, les dades 
d’ocupació estan molt per sobre de les dades d’abans de l’inici de la crisi. 

També, al llarg del 2018 s’ha consolidat el funcionament de l’Associació Economia 
Social Catalunya, on la Confederació de Cooperatives de Catalunya mantenim 
l’exercici de la presidència. Aquesta entitat neix per cohesionar tota l’economia 
social de Catalunya i ha iniciat un procés per establir les bases de la futura llei 
d’economia social i solidària. Altrament, també ha iniciat projectes que permetran 
consolidar i difondre l’economia social.

Definitivament, ha estat un any en què hem mantingut el nostre esforç per  
defensar els interessos de les cooperatives com a empreses democràtiques,  
amb valors i arrelades al territori, les quals ens mostren permanentment que són 
una eina extraordinària per impulsar activitats col·laboratives i que donen solució  
als problemes de la ciutadania. La Confederació de Cooperatives de Catalunya 
manté la línia ferma de potenciar les tasques de lideratge, representació i generació 
de coneixement cooperatiu orientades cap a una economia més plural  
i transformadora que vetlli pel benestar de les persones.

El ConsEll RECtoR
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SECCIONS
D’ACTIVITAT

2.200.000
PERSONES 
SÒCIES
entre consumidores, 
treballadores i productores

46.772
LLOCS DE TREBALL

Règim generalRègim d’autònoms
27% 73%

Agricultura, ramaderia, 
silvicultura i pesca

2,4%
Activitats culturals i 

altres serveis

3,5%

Indústria 
manufacturera

22,4%

Construcció
2,5%

Comerç i hostaleria
20,7%

Ensenyament, activitats 
sanitàries i socials

33%

Activitats professionals i serveis auxiliars
6,2%

Intermediació financera i activitat immobiliària
1,9%

Transport, emmagatzematge 
i comunicacions

7,1%

Act

Producció i distribució subministraments
0,3%

T
20,7%

P

CONTRACTACIÓ 
INDEFINIDA 

77%

JORNADA 
COMPLERTA 

73%

OCUPACIÓ JUVENIL 
(>25 ANYS) 

8%

OCUPACIÓ 
FEMENINA

50%

In

Activitats culturals i 
altres serveis
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BALANÇ FONS PROPIS

Patrimoni net

Actiu corrent Actiu no corrent

Passiu corrent

2018
1.797.650,00 €

2018
757.575,00 €

2017
1.691.962,00 €

13,08%
Fons propis

90,11%
Reserves

-3,19%
Excedent

COMPROMÍS

ABAST

ÀMBITESTRATÈGIC OPERATIU

Diplocat
Fiare Banca Ètica
Coop57
ACCID
Respon.cat
Fundació Diversitat
Fundació Catalunya Cultura
Iniciativa per a la reforma 
horària
Taula per la Democràcia

Consell de Treball 
Econòmic i Social 
de Catalunya (CTESC)
Comissionat Economia 
Social, Ajuntament 
de Barcelona
Acord Ciutadà, 
Ajuntament 
de Barcelona
AVALIS, SGR 
(entitat participada)

Consell Municipal 
de Benestar Social, 
Ajuntament de Barcelona
Fundació Roca i Galès 

NACIONAL

CIRIEC CEPES

Cooperatives Europe

ICA - International 
Cooperative Aliance

GRI

ESTATAL

EUROPEU

INTERNACIONAL

ENS ON TENIM REPRESENTACIÓ
COOPCAT



3 
ACTIVITATS DESENVOLUPADES
COOPCAT

REPRESENTACIÓ

GOVERN 
DE LA GENERALITAT

Amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en concret hem 
desenvolupat la coordinació i el treball conjunt amb la Direcció General d’Economia 
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i Autoempresa (DGESTSCiA).
• Reglament del Registre de cooperatives i Consell Superior de la Cooperació
• Desenvolupament de les estadístiques cooperatives; desenvolupament de 

la llei 12/2015 i alguns dubtes d’interpretació
• Evolució del programa Aracoop pel que fa a les accions ordinàries, 

els Projectes Singulars i els Ateneus
• Formació
• Subvencions per a cooperatives i estructures i manteniment del programa 

d’avals amb Avalis SGR

AJUNTAMENT 
DE BARCELONA

• Hem participat en la Taula de treball Eines d’Assessorament. 
• Ens hem coordinat amb la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, 

Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona per valorar la nostra 
participació en el catàleg d’ESS. 

• A través del Comissionat d’Economia Social i la fundació Formació i Treball, 
hem conegut el projecte La Pionera i hem valorat fer-lo extensiu als projectes 
cooperatius i a les cooperatives joves. 

• Hem participat en la presentació del projecte + Resilient. 
• Hem participat en el debat sobre l’economia social amb l’alcaldessa de 

Barcelona a la taula rodona «Quin paper socioeconòmic impulsem a BCN 
a través de l’economia social», impulsat per Coopolis.

• Hem participat en la definició de polítiques de suport, foment i visualització 
del cooperativisme.

CONSELL DE TREBALL 
ECONÒMIC I SOCIAL 
DE CATALUNYA 
(CTESC)

• Hem participat en l’elaboració de diferents dictàmens.
• Hem participat en l’elaboració dels informes: Situació del treball autònom a 

Catalunya; Integració de l’atenció social i sanitària; La qualitat de l’ocupació 
a la indústria catalana; Polítiques familiars i de natalitat; El treball per compte 
propi de caràcter col·lectiu.

• Hem participat en l’elaboració de l’Informe de Gestió 2017 del CTESC 
i de capítols de la memòria socioeconòmica de Catalunya 2017.

LIDERAR LA 
COHESIÓ 
DE L’ECONOMIA 
SOCIAL - AESCAT

En el marc d’aquesta organització s’ha establert un pla de treball per a enguany 
que culminarà el 2019 i se centrarà a desenvolupar un procés de reflexió per 
establir les bases que proposarem al govern perquè promogui la llei d’Economia 
Social i Solidària de Catalunya.

CEPES S’ha participat en l’elaboració i el desplegament del pla de gestió 2018 de CEPES 
i les accions de promoció i visualització de l’economia social i del cooperativisme.

DIPLOCAT Hem participat en la reunió de reconstitució del Ple després del procés 
de liquidació iniciat com a conseqüència de l’aplicació del 155.

ALTRES ACCIONS 
ON S’HA PARTICIPAT

• Reunions tècniques amb cooperatives, entitats i persones de la societat civil
• Actes públics d’interès socioeconòmic i comunitari
• Reunions sectorials d’interès socioeconòmic i comunitari



• Incorporació de socis 
 GENER

• Creació de cooperatives
 FEBRER

• Ateneus cooperatius
 MARÇ

• Estadístiques cooperatives
 ABRIL

• Dia Internacional de les Cooperatives
 MAIG

• Associació Economia Social Catalunya
 JUNY

• Economia col·laborativa i de plataformes
 JULIOL

• Estadístiques cooperatives
 OCTUBRE

• Planificació
 NOVEMBRE

• Reconeixements CoopCat 2018
 DESEMBRE

Incorporació de socis Incorporació de socis 

ARTICLES DE LA REVISTA 
COOPERACIÓ CATALANA

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 
DE COOPCAT 

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT
2017

WEBS CORPORATIUS I DE PROJECTES 
cooperativescatalunya.coop, 
aracoop.coop i rsecoop.coop 

COMUNICACIÓ

3 
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2a edició 
RECONEIXEMENTS 

COOPCAT
Reconeixement a cooperatives 
que fan una tasca transformadora 
de la societat en diferents àmbits 
empresarials, tots centrats 
en l’apoderament de les persones.

Amb el lema «Societats sostenibles 
mitjançant la cooperació» i el tema 
«Consum i producció sostenibles 
de béns i serveis».

A través de les històries del passat 
i del present, es posen de relleu els 
elements distintius del cooperativisme, 
com ara la democràcia, l’educació, 
la transparència, l’apoderament...

FENT AQUEST 
MÓN POSSIBLE
Documental sobre 
el cooperativisme 

a Catalunya 

DIA 
INTERNACIONAL 

DE LES 
COOPERATIVES

7 DE JULIOL

Mencions
+ 350%

Seguidors
+ 244%

TWITTER
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La Confederació de Cooperatives de Catalunya, com a representant del moviment 
cooperatiu, busca la transformació social. No pretén resoldre els conflictes socials 
entre el capital i el treball, ni ser un instrument sindical per millorar les condicions 
laborals, sinó que el moviment cooperatiu va més enllà i promou el progrés social 
sobre la base de l’organització del treball, de la propietat col·lectiva, de l’autogestió 
i la participació, de l’ajuda mútua i la solidaritat. 

La nostra és una tasca il·lusionant, de present i de futur, que promou una economia 
plural i justa implicada plenament en un projecte col·lectiu. Avui continuem liderant 
la transformació social; la confluència entre les federacions i CoopCat permet 
que la nostra tasca es nodreixi d’una estratègia comuna orientada a garantir que 
les persones decideixin llurs destins i se situïn el centre al voltant del qual 
s’estructura el teixit socioeconòmic, amb l’objectiu de fer un país pròsper, 
generador d’oportunitats per a tothom, que reparteixi millor la riquesa, més lliure 
i més democràtic.

Difonem unes pràctiques socials centenàries, també sota el paraigua de l’economia 
social, que lluny d’esgotar-se, encaren el futur immediat indagant fórmules 
organitzatives per transformar i transitar cap a una societat més equitativa 
i amb més justícia social. Per donar resposta a aquest pla de treball, el nostre 
repte de futur immediat és organitzar l’estructura societària de manera horitzontal 
i incorporar els eixos estratègics de treball següents: formació, comunicació, 
representació i intercooperació. Aquests eixos estratègics han de permetre 
disposar d’una pla de comunicació transversal, un pla de formació integral, un pla 
d’intercooperació territorial i entre branques, i un pla de representació institucional 
en diversos àmbits territorials, socials, econòmics i comunitaris.

El ConsEll RECtoR



C. Premià, 15, 2a planta 
08014 Barcelona 

93 332 36 82 

ccc@cooperativescatalunya.coop 

www.cooperativescatalunya.coop


