El nostre
compromís,
el cooperativisme

L’àmbit territorial on se situen
les cooperatives membres de la Federació
és tot Catalunya
La Federació de Cooperatives
de Consumidors i Usuaris de Catalunya
en xifres (2020)

973



Persones sòcies
consumidores
i/o usuàries

5.941





2.429.643

Ocupació total

Milions d’euros
de facturació

4.537

Persones sòcies de treball

1.404

Persones treballadores

Sectors d’activitat de les cooperatives
de consumidors i usuaris

DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTACIÓ
TRADICIONAL

DISTRIBUCIÓ
DE MATERIALS
EDUCATIUS
I CULTURALS

EDUCACIÓ
I CULTURA

SANITAT

SERVEIS D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

Què és la Federació
de Cooperatives de Consumidors
i Usuaris de Catalunya?
La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
és una eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores. Acull iniciatives
de les mateixes cooperatives i genera dinàmiques d’intercooperació
i aliances.
Assumeix un clar compromís social com a organització de persones
consumidores. Les cooperatives de consum tenen el seu origen en els
entorns locals i són agents actius del territori on operen.
El model societari de les cooperatives de consum està basat en les
persones i la seva participació, tant pel que fa a l’organització social
com a l’empresarial. A més, permet incorporar les persones sòcies
treballadores al projecte cooperatiu i així tots dos col·lectius el comparteixen –persones sòcies consumidores i persones sòcies de treball.

DISTRIBUCIÓ
DE PRODUCTES
ECOLÒGICS

GESTIÓ VEÏNAL
i CIUTADANA

AIGUA

HABITATGE
COOPERATIU
EN CESSIÓ D’ÚS

MITJANS
DE COMUNICACIÓ

Principals objectius
de la Federació

Serveis al
cooperativisme
i al consum
responsable

Donar suport a la consolidació
i expansió de les cooperatives
de consum.
Impulsar i promoure la creació
de cooperatives. Cercar i analitzar
noves oportunitats de creació de
cooperatives de consum en nous
àmbits d’activitat.

Representació i defensa
dels interessos del cooperativisme
de consum en el marc de
les estructures cooperatives
i de l’economia social en general.

Promoure projectes intercooperatius. Assessorament legal en temes
cooperatius i sectorials on operen
Desenvolupar programes de
les cooperatives.
formació cooperativa, empresarial
Informació i gestió d’ajuts.
i consumidorista.
Aprofundir en la tasca educativa
com a associació de persones
consumidores.
Potenciar i divulgar el
cooperativisme i els seus elements
d’identitat cooperativa.
Impulsar i desenvolupar la sectorial
de cooperatives de persones
consumidores de productes ecològics
per a potenciar i enfortir
col·lectivament un sistema
alimentari sostenible autogestionat
des del cooperativisme de consum.

SERVEIS FINANCERS
ÈTICS I SOLIDARIS

MOBILITAT

Atenció a les persones
consumidores. Informació de
drets i deures. Afavoriment
del sentit crític i preventiu.
Representació i defensa
dels interessos de les persones
consumidores i els seus drets.
Foment i formació en el consum
responsable.
Foment i difusió del comerç just
i del comerç de proximitat.

ENERGIA

TELECOMUNICACIONS

LOGÍSTICA
I COMERÇ
ELECTRÒNIC

Relacions institucionals
i arrelament amb la comunitat
Des de la Federació de Consumidors i Usuaris de Catalunya
es desenvolupa una tasca de representació institucional, tant
des del cooperativisme com des de la seva funció com a organització de consumidors. Aquestes relacions són el reflex que
la Federació de Consumidors i Usuaris de Catalunya és part
de la societat i col·labora activament en la seva millora a
partir de la pròpia identitat.
La Federació té un ferm compromís amb el cooperativisme
i el consum responsable i treballa amb les cooperatives i amb
organismes i agents econòmics i socials en el si de moltes organitzacions i de la comunitat.
La proximitat, l’interès i el compromís social, les relacions
institucionals, la qualitat participativa i el vincle amb el territori són alguns dels criteris prioritaris de la Federació.

      Foment de la intercooperació
 Foment de la participació
   Al costat de les nostres institucions
 Arrelament a la comunitat
 Formació
        Educació cooperativa
 Consumidorisme
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cooperativesdeconsum@fccuc.coop / www.cooperativesdeconsum.coop
@CoopsConsum /
@SectorialConsum

