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Temps
de covid,
emòriaeconòmica
la resposta resilient del cooperativisme
Balanç
Un abans i un després? La seqüència dels fets és coneguda plenament, un
2019 2020
virus que sorgeix a l’altra banda del món, que deriva en pandèmia i que
genera de manera simultània un problema
sanitari i€un de
socioeconòmic,
637.918,31
€
630.488,53
que
ens
ha
deixat
dos
aprenentatges:
la
fragilitat
de
la
globalització
(paraules
Actiu
del filòsof Daniel Innerarity) i la vulnerabilitat de la nostra societat.

Ens hem posat en “mode crisi” amb tot un munt de propostes de protecció i,
en certa manera, de rebel·lió en com s’ha construït el sistema socioeconòmic
fins no
ara,
i tot això en un temps rècord. Quina actitud
han tingut les cooperatiActiu
corrent
Actiu
corrent
ves, les federacions, la confederació i altres agents
de l’Economia Social i
Solidària
(ESS)
per
protegir
les
nostres
empreses,
les
persones
i les entitats?
Patrimoni net i passiu
Creiem fermament que el cooperativisme ha estat plenament resilient en
l’adopció de diferents enfocaments per solucionar problemes, i s’ha adaptat
ràpidament a les necessitats del context. Han sorgit diferents idees per apaivagar els danys, en la mesura del possible, amb pragmatisme i màxima interPatrimoni
net entre totes les famílies cooperatives.
Passiu
Passiu darrer punt rescooperació
En aquest
no
corrent
saltem el paper del cooperativisme de consumidores
corrent i usuàries que, des de
diferents sectors d’activitat, com ara el sòciosanitari, els serveis d’atenció a
les persones, el sector cultural, els serveis financers i la distribució d’alimenIngressos
i despeses
tació, entre d’altres,
ha estat excepcionalment “perfecte” en la seva resiliència i actuació. Gràcies a tothom.

Resultat de l’exercici

Quan adoptem una mirada transversal es fa necessari valorar algunes de les
Propis
propostes del cooperativisme català. Hi destaca el
Pacte de País per una
% plural i transEconomia per la Vida, que es basa en un nou model54,29
econòmic
formador, dirigit a satisfer equitativament les necessitats econòmiques,
socials i culturals del conjunt del país a partir d’un nou model productiu,
reproductiu i ecològic. A la vegada, cal remarcar la resposta comunitària del
Ingressos
cooperativisme
d’un Fons Cooperatiu per l’Emergència
2019 amb la creació
2020
Ordinaris
Social i Sanitària impulsat per diferents agents de l’ESS i que ha servit per
reforçar iniciatives que afrontaven l’emergència sanitària i econòmica.

emòria 2020

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)

Continuarem
costat a les
nostresde
cooperatives
lesConsumidores
hi donarem suport
Hispacoop, fent
Confederación
Española
Cooperativasi de
y Usuarios
davant
els
reptes
que
hagin
d’afrontar.
El
cooperativisme
és una eina útil
Generalitat de Catalunya:
per donar
resposta
a les
necessitats
de la
d’avui,
una mirada
– Direcció
General
d’Economia
Social,
el societat
Tercer Sector
i lesamb
Cooperatives
llarga del
de futur
on
emergeixen
nous
àmbits
d’activitat.
La
intercooperació
i
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
el conjunt
del
moviment
cooperatiu
han
de
contribuir
a
fer-ho
possible.
– Consell Superior de la Cooperació
– Agència Catalana del Consum
– Consell de les Persones Consumidores de Catalunya
– Consell Català de la Producció Agrària i Ecològica (CCPAE)

Cooperatives de persones consumidores
i usuàries
en xifres (2020)
Ajuntament de Barcelona
– Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum
– Consell Municipal del Consum

2.429.643

5.941

973
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de la intercooperació.
Sempre
distingirem aquest
valor cooperatiu,
Durant
el 2020 la Federació
de Cooperatives
de Consumidors
i Usuarisque
de Cataés imprescindible
enseva
l’acció
cooperativa.
altre
dels aspectes
a tenir
en
lunya
ha reforçat la
interlocució
i lesUn
seves
complicitats
amb
la Confederacompte
és que les xifres
continuen
augmentant
el de
cooperativisme
de
ció
de Cooperatives
de Catalunya
(CoopCat)
com a en
nexe
trobada del cooperaticonsumidores
i usuàries,
que per a algunes
en funvisme
organitzat
al nostremalgrat
país, i d’interlocució
ambcooperatives
els diferentsi,departaments
cióla
deGeneralitat
la seva activitat,
l’impacte
d’aquest
2020 ha estat devastador.
En conde
de Catalunya
i altres
administracions
locals.
junt, incrementat
hi ha 125.508elnoves
consumidores
les nostres coo-PúbliHem
nivellpersones
de relaciósòcies
i d’influència
davantal’Administració
peratives;
ocupació,
amb 138català,
persones;
una facturació
queen
s’ha
increca
i tambémés
en l’arc
parlamentari
i treballem
a CoopCat
l’elaboració
de
mentat
enLlei
67 de
M d’euros,
i nous
projectes
cooperatius
que estan
donant un
la
futura
l’Economia
Social
i Solidària
a Catalunya
representada
per l’Asnou impuls
i amplifiquen
l’altaveu(AESCAT).
d’un cooperativisme
innovadori icom
creisociació
Economia
Social Catalunya
A través d’Hispacoop,
a memxent del
en el
territori.
bres
seu
consell rector, enxarxem i representem el cooperativisme de persones consumidores i usuàries a l’Estat.
En la línia de la intercooperació, volem destacar la constitució de la sectoUn
d’interès i de
per a la nostra
federació,ecològics
en tant que
organitrialàmbit
de cooperatives
derepresentació
persones consumidores
de productes
dins
zació
de
persones
consumidores,
és,
sens
dubte,
la
nostra
participació
en
el
la federació. La sectorial s’organitza col·lectivament per desenvolupar Consell
a
de
Persones
de Catalunya
l’Agència
Catalana del
Consum.i
escala
local iConsumidores
de país un consum
ecològic,decrític,
transformador
i solidari,
entén l’agroecologia com a base fonamental de la producció ecològica. La
La federació està representada en:
sectorial és, a més, un moviment assembleari de base i autogestionari.



Salut i força!

iA l’hora
d‘intercooperació
política
de destacar alguns aspectes de 2020, cal remarcar la importància



Ara, hem d’activar tota la nostra intel·ligència i compromís cooperatiu per
reforçar el nostre model, el cooperativisme i, en particular, el cooperativisme4.648,96
de consumidores
i usuàries.
Aquí €
està, la federació, treballant 45,71
amb les%
€
1.500.04
Subvencions
cooperatives,
les
federacions
i
la
confederació
per
accelerar
aquest
comproIngressos 192.076,75 €
Ingressos 184.946.20 €
mís
adquirit
amb€la nostra
societat.
Despeses
187.427,79
Despeses
183.446.16 €

Accions

Cooperativisme de persones
Àmbit de representació
consumidores
i usuàries i la federació

Agents Cooperatius
Persones
sòcies
Ocupació
total
Milions
d’eurosRoca i Galès
– Consell
de redacció de la
revista Cooperació
Catalana
de la Fundació
(+ 138 vs 2019)
consumidores
de facturació
– Consell Assessor de l’Observatori
Social de Catalunya
(+ 7,39 % vs 2019)
i/o usuàries
– Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES)

(+ 125.508 vs 2019)

4.537

Persones sòcies de treball
La federació està representada en altres institucions i organismes nacionals, estatals
1.404
i internacionals de l’economia social
a través de CoopCat i Hispacoop, i du a terme a
Persones
treballadores
la vegada un ampli treball d’impuls
i de divulgació
del cooperativisme.
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Àmbit d’impuls i promoció cooperativa
L’impuls i promoció del cooperativisme és l’objecte bàsic de la federació per
contribuir al desenvolupament de nous projectes i a l’enfortiment i la consolidació dels que ja existeixen i que tenen el repte d'adaptar-se a les necessitats de
la societat actual. Per això, aportem:
Assessorament per a la creació de cooperatives.
Formació i educació cooperativa.
Assessorament i assistència tècnica en aspectes jurídics, fiscals, registrals
i d’altres serveis.
Impuls i coordinació en la creació de la sectorial de cooperatives de persones
consumidores de productes ecològics.

El 2020 capgira bruscament el guió del nostre Pla de Treball i ens obliga a prioritzar, identificar i atendre les necessitats de les cooperatives en la situació
sobrevinguda. Ho hem fet des de diferents fronts, sempre coordinats amb la
resta de federacions, amb la confederació de cooperatives, amb Hispacoop i
amb l’Administració per tal de desplegar el conjunt de mesures que ens han
permès acomplir les obligacions societàries, sobretot, la celebració de les assemblees. També hem atès dubtes sobre qüestions concretes dels diferents sectors d’activitat que desenvolupen les cooperatives, amb el suport dels nostres
serveis jurídics, laborals i fiscals.

Àmbit consumidorista

Àmbit de
comunicació
La comunicació és un element clau per
a la difusió i promoció del model cooperatiu de persones consumidores i
usuàries i els seus valors, i per tant,
forma part de la tasca d’impuls del
cooperativisme que la federació du a
terme.
Aquest àmbit ha estat fonamental el
2020, tenint en compte la necessitat
de traslladar ràpidament el conjunt de
mesures excepcionals adoptades per
la Covid-19, especialment, les referides
a adaptacions normatives del model
cooperatiu.
Algunes de les accions més importants
que la federació ha impulsat i/o en què
ha col·laborat són:
Creació d’un apartat web destinat a
allotjar les comunicacions de mesures,
ajuts i notícies derivades de
l’emergència sanitària. Elaboració i
enviament constant a les cooperatives
de circulars informatives.

Com a organització de persones consumidores, la federació treballa per defensar els seus interessos i els seus drets i fomentar i difondre una educació pel
consum responsable i el comerç just.

Publicació periòdica del nostre butlletí.

Treballem per impulsar el consum conscient i respectuós i fomentar el sentit
crític en els actes de consum, juntament amb les cooperatives i Hispacoop, a
partir de la difusió de diversos materials que s’elaboren en aquest àmbit.

Participació i difusió del Dia
Internacional de les Cooperatives.

Això s’acompanya d’una tasca de defensa i representativitat de les persones
consumidores duta a terme en diferents organismes representatius, com són
el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya de l’Agència Catalana
del Consum, el Consell Municipal de Consum de l’Ajuntament de Barcelona i el
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Actualització del Twitter de la
federació.

Coordinació de la comissió de
comunicació CoopCat.
Participació en la IX Fira d’Economia
Social i Solidària.
Participació en la 4a edició dels
Reconeixements CoopCat 2020.

Seguiment2021
Fruit de la tornada a la
normalitat després de
la pandèmia, la federació
reprèn un Pla de Treball
en tots els àmbits d’actuació
directes i/o compartits.
Un dels principals reptes és
intensificar la intercooperació
amb les diferents famílies
del cooperativisme i de
l’Economia Social i Solidària.
En aquesta represa, són moltes
les iniciatives que sorgeixen
i conflueixen en el si de la
Confederació de Cooperatives
de Catalunya, per tant, la
federació augmentarà el nivell
de relació i d’influència
davant les Administracions.
A la vegada incidirem com a
actors, en representació
del cooperativisme de
consumidores i usuàries
i el cooperativisme més
transversal, en l’elaboració
de la futura Llei d’Economia
Social i Solidària de
Catalunya. Compartirem,
donant impuls i promoció,
els projectes que sorgeixen
de la nostra sectorial de
cooperatives de persones
consumidores de productes
ecològics, així com a aquells
projectes nous i emergents
que ho requereixin.
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