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MISSATGES CLAUS
A continuació, presentem un seguit de missatges clau, organitzats al
voltant de diferents temes i formes, més curts o més llargs, però que
tenen per finalitat ajudar a construir un discurs i articular el valor del
model d’empresa cooperativa.
Es poden combinar i adequar els missatges en funció de l’audiència, tant
en l’àmbit de la comunicació interna (associats, plantilla, clientela i altres
grups d’interès) com externa a través del web, comunicats de premsa,
anuncis, entrevistes, vídeos, entre d’altres.

Element de
descripció
Visió global del
cooperativisme

Missatge clau

Missatge clau del discurs (5 min)

Les empreses
cooperatives
construeixen un
món millor

En el decurs dels darrers decennis, les
empreses cooperatives han construït les
economies locals i han millorat la societat del
benestar. Des del moviment cooperatiu volem
que la societat posi en valor la riquesa del
treball colꞏlectiu per satisfer les necessitats
econòmiques, socials i culturals.
Amb més de mil milions d’associats a tot el
món, el moviment cooperatiu té una força
global internacional de gran abast. Kuwait pot
ser molt diferent de Suècia, Moldàvia i de
Catalunya, no obstant això, cooperativistes de
tot el món comparteixen aquests models de
democràcia empresarial: l’ajut mutu en un
propòsit comú pot construir un món millor.

Element de
descripció
Què són les
cooperatives? Per
què són
poderoses?

Missatge clau

Missatge clau del discurs (5 min)

Negocis
sostenibles

Les cooperatives creen comunitats sostenibles
a través de les capacitats de les persones i
l’enfortiment de les economies locals.

Model empresarial
sostenible i en
creixement

Les cooperatives són empreses en què les
persones posen en comú els seus recursos i
capacitats per a un benefici comú.
Són diverses i dinàmiques, presents arreu del
món, proporcionen serveis de qualitat i
excelꞏlents productes a preus competitius.
El tret diferencial amb d’altres organitzacions
és que les cooperatives existeixen per servir
als seus membres associats, independentment
del capital aportat: donen primacia a les
persones per sobre del capital.
Són empreses que busquen l’eficiència
econòmica i reinverteixen en les seves
comunitats. Són democràtiques: cada persona
té un vot. Tenen inherent un sistema de
responsabilitat empresarial: treballen la
sostenibilitat
econòmica,
social
i
mediambiental.
Durant 170 anys, a Catalunya, les cooperatives
han proporcionat serveis essencials a la
comunitat i han construït un teixit econòmic
sostenible i durador: aquest és el poder de les
cooperatives.
Les cooperatives, en les seves diferents
formes (distribució minorista i majorista,
agricultura, banca i crèdit, construcció,
ensenyament, treball, sanitat...) construeixen
un món millor.

Element de
descripció
Trets diferencials:
Les persones

Missatge clau

Missatge clau del discurs (3 min)

Les cooperatives
són persones

Primacia de les persones per sobre del capital.

Les persones
unides són més
fortes

Les cooperatives són la democràcia aplicada
als
negocis.
Els
membres
associats
comparteixen la propietat, decideixen sobre les
estratègies i comparteixen els beneficis.
Actuant colꞏlectivament, les persones tenim
més control sobre la nostra vida econòmica,
quelcom fonamental en els temps difícils, quan
ens sentim més impotents. Els cooperativistes
prefereixen ser amos de la seva vida, per això
participen en la vida econòmica, enlloc de
romandre’n al marge.

Element de
descripció
Trets diferencials:
La comunitat

Missatge clau

Missatge clau del discurs (3 min)

Les cooperatives
construeixen

Les cooperatives reinverteixen en les seves
comunitats. Estan arrelades al territori i no es
deslocalitzen.

Atenen a les
necessitats de les
persones en tot el
món

Element de
descripció
Trets diferencials:
Oferta local

Les empreses cooperatives són constructores
de comunitats, alhora que aquestes
garanteixen la longevitat de les cooperatives i
el cooperativisme; sota la mateixa forma de
naixement o renovada a través de processos
de creació o fusions.
Té sentit doncs, les cooperatives no només
ofereixen llocs de treball i els serveis
necessaris, sinó que també reinverteixen els
seus excedents a nivell local, afavorint
l’estabilització econòmica i social de les
comunitats.
A més, les cooperatives estan obertes
internacionalment i moltes d’elles porten els
seus productes i serveis arreu del món.

Missatge clau

Missatge clau del discurs (5 min)

Les cooperatives
donen respostes a
necessitats reals

Les cooperatives donen respostes fiables a les
necessitats diàries.

Un model d'ajut
mutu eficaç pels
bons i mals temps

Les cooperatives asseguren que les
necessitats se satisfacin coherentment, bé a
través de productes locals de proximitat i
qualitat, bé a través de serveis controlats pels
propis treballadors o usuaris.
A través d’una cooperativa, ja sigui com a
treballador o usuari o consumidor, es poden
cobrir les necessitats d’aspectes bàsics com
l’educació, la sanitat, l’habitatge, l’alimentació...
a aspectes culturals, de lleure i oci, de
mobilitat...
Els cooperativistes són els responsables del
procés productiu, de transformació i distribució,
cosa que permet oferir o gaudir d’uns productes
o serveis coherents a les necessitats del
mercat:
- A vegades perquè el mercat són els
propis cooperativistes
- A vegades perquè els productors de
béns o serveis són els socis treballadors
Els cooperativistes són responsables de la
qualitat, sostenibilitat i usabilitat del què
ofereixen, ja que d’aquesta eficiència en depèn
el seu lloc de treball.
[també es pot adequar contingut en funció de la

classe cooperativa que es vulgui posar més
èmfasi]

Element de
descripció
Trets diferencials:
Estabilitat
econòmica

Missatge clau

Missatge clau del discurs (3 min)

Les cooperatives
creixen

Economia

Objectiu social
amb sostenibilitat
financera i
compromís
ambiental

Les cooperatives tenen, de mitjana, un índex
més alt d’èxit i duren més temps que altres
organitzacions
empresarials.
Aquesta
característica promou l’estabilitat a llarg termini
i enforteix l’estructura econòmica del territori.

forta,

creixement

ferm

Les cooperatives fan més sana l'economia
global, ja que comporten un risc menor,
promouen productes bancaris ètics i inspiren
una gran diversitat d’activitats econòmiques.

Element de
descripció
Incorpora’t al
cooperativisme

Missatge clau

Missatge clau del discurs (5 min)

Escull l’opció
cooperativa
Uneix-te a una cooperativa, bé per resoldre les
teves necessitats de treball, per rebre serveis
o per adquirir productes que necessitis. Pots
unir-te en una cooperativa de treball, de
consum,
agrària,
d’ensenyament,
d’habitatges, de serveis, de crèdit, sanitària...
Hi ha moltes maneres de participar i treballar
tots junts per construir un món millor.

Element de
descripció
Trets diferencials:
Desenvolupament

Missatge clau

Missatge clau del discurs (5 min)

Les cooperatives
fan créixer

Possibiliten, arreu del món, que la gent surti
de la pobresa.

Empreses
enfocades a les
persones
impulsant la
innovació social

Les empreses cooperatives, en la revolució
industrial de Catalunya, entre 1840 i 1891,
tingueren un paper molt important, tant en
l’impuls del creixement econòmic com en la
cura de la societat obrera i civil.
En
els
països
desenvolupats,
el
cooperativisme es percep com una forma més

d’activitat econòmica. Tanmateix, en els
països en vies de desenvolupament,
l’empresa cooperativa és, gairebé, la única
oportunitat per tenir uns serveis essencials i
construir prosperitat.
Les cooperatives garanteixen l'ocupació,
l'estalvi, els serveis i els subministres. Per
exemple, les cooperatives de crèdit ofereixen
micro-estalvi i préstec perquè la gent, a poc a
poc i essent constants, tinguin possibilitats de
sortir de la pobresa. Les cooperatives de
comerç just garanteixen un sou digne als que
desenvolupen la feina.
La participació en els beneficis impedeix que
la bretxa entre rics i pobres es faci massa
àmplia.
Les cooperatives ofereixen molts camins per
a la pau i l'estabilitat econòmica.

Element de
descripció
Trets
diferencials:
Persones
treballadores

Missatge
clau
Ser una part
de quelcom
grandiós
Les
cooperatives
treballen
juntes sota
una mateixa
identitat

Missatge clau del discurs (5 min)
Treballar en una cooperativa representa molt més que un lloc
de treball.
Com a persona treballadora d’una cooperativa, a més de poder
solucionar les teves necessitats, ets part d’un moviment molt
gran que està present en tots els sectors d’activitat i implantat
internacionalment. D’una manera o altre, estàs teixint un món
millor:
- Aportant el producte a una cooperativa agrària, com a soci,
estàs garantint la seguretat i qualitat dels aliments locals
en les comunitats; proporcionant productes de la terra a
preus competitius.
- Ser treballador de cooperatives de distribució (minoristes o
majoristes), permet oferir en igualtat de condicions uns
productes o serveis de qualitat i a preus competitius.
- Ser treballador d’una cooperativa d’assistència sanitària et
permet tenir cura de la salut de les persones i, alhora,
permet atraure i retenir professionals mèdics en comunitats
rurals o en localitats sense punts d’atenció mèdica.
- Ser treballador de cooperatives d’ensenyament et permet
transmetre uns valors i uns coneixements a través d’un
model educatiu innovador, com a instrument socialitzador i
de transmissió d’un conjunt de valors també cooperatius.
Amb més de mil milions d’associats a tot el món, la comunitat
internacional del moviment cooperatiu és una poderosa força
global que treballa per construir un món millor. Tu ets una part
d'això.
[també es pot adequar contingut en funció de la classe
cooperativa que es vulgui posar més èmfasi]

Element de
descripció
Govern

Missatge clau

Missatge clau del discurs (5 min)

Un soci en la
prosperitat

Les empreses cooperatives creen llocs de treball,
presten serveis i produeixen productes de valor i
enforteixen les economies locals.
Les empreses cooperatives són un partner de
confiança per a l’Administració Pública: La
colꞏlaboració pública-social en la gestió de
serveis públics adquireix una dimensió eficient
amb les empreses cooperatives perquè aquestes
distribueixen millor els ingressos entre els socis
usuaris i el soci treballador.
- En el sector d’atenció a les persones són
majoritàriament empreses d’iniciativa
social i sense ànim de lucre, per la qual
cosa estan sotmeses a una regulació de
la remuneració de les persones que
treballen a la cooperativa i que exigeix, a
més, la reinversió de tots els beneficis a
l’empresa mitjançant les reserves
irrepartibles.
- ofereixen serveis de manera eficient i
eficaç,
- mostren confiança i responsabilitat a les
persones a les quals serveixen,
- prosperen, de mitjana, més que les altres
formes empresarials,
- creen llocs de treball a mig i llarg termini,
- demostren que en el seu ADN tenen
incorporada la responsabilitat social,
- construeixen els actius de la comunitat a
través dels propis associats locals.
Qualsevol inversió del govern en el foment de les
cooperatives és una decisió política sostenible;
els avantatges que es generen es multipliquen,
tant en els contribuents com en els ciutadans.

