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PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
Sumem persones, multipliquem valors

L’any 2020 serà recordat, sens dubte, com l’any de
la pandèmia del COVID-19 i les seves devastadores conseqüències no només en l’àmbit sanitari,
sinó també social i econòmic. La destrucció de
llocs de treball (segons l’Enquesta de Població
Activa el 2020 es van destruir 137.600 llocs de
feina) i la precarització de les condicions laborals
de molts dels que s’han mantingut son una
mostra de la fragilitat del model econòmic global
que prioritza l’acumulació privada de riquesa per
sobre de la vida humana i del planeta. La crisi
econòmica provocada per la COVID-19 ha deixat
la societat en una situació d’incertesa i inseguretat.
La taxa d’atur i el PIB, situats en xifres que feia anys
que no es veien, son dos dels indicadors
econòmics que mostren el complicat moment
que vivim. Catalunya ha tancat el 2020 amb un
13,87% d’atur, el que suposa un total de 537.900
persones sense feina (no es registraven unes
dades d’aturats tan altes des del primer trimestre
del 2017), i el PIB ha caigut un 11,4%. Davant de la
fallida de l’actual sistema econòmic, els valors del
cooperativisme son bàsics per resoldre les necessitats de forma comunitària i solidària, i per
dirigir-nos cap a una economia transformadora
que garanteixi el conjunt de béns i serveis per a
una vida digna.
Aquesta crisi també s’ha deixat notar a les cooperatives catalanes. Tot i així, el cooperativisme ha
esdevingut clau per sostenir la vida, tant pel que
fa a les cures, com la conciliació o l’economia,
gràcies a una gran diversitat d’iniciatives realitzades a tot el territori.
L’excepcionalitat del 2020 també ha alterat el
desenvolupament tradicional de les reunions dels
òrgans socials de les cooperatives ja que, a causa
de les restriccions establertes pel Procicat, les
reunions presencials s’han hagut de substituir per
reunions virtuals. En aquest sentit, s’ha establert
un marc jurídic per celebrar reunions societàries
virtuals encara que els estatuts no ho preveguin i,
amb l’objectiu de facilitar la preparació i
celebració de les reunions virtuals amb totes les
garanties
jurídiques,
s’ha
desenvolupat
Cercles.Coop, una plataforma que permet la

la participació de les persones sòcies en la governança.
Al llarg del 2020 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 ha aconseguit un acord històric per a
l’economia social catalana presentant les bases
de la futura llei de l’Economia Social i Solidària
per tal d’impulsar un marc normatiu que
reconegui l’economia social i solidària i la seva
voluntat per transformar l’economia.
Tot i la impossibilitat de realitzar cap acte presencial, no hem volgut deixar passar dues cites
destacades del calendari cooperativista: el Dia
Internacional de les Cooperatives (DIC) i els Reconeixements CoopCat 2020, totes dues celebrades
de manera virtual. En motiu del DIC 2020 s’han
organitzat, al llarg d’una setmana, conferències
en línia per posar de manifest el compromís del
cooperativisme amb els reptes de futur com el
desenvolupament sostenible i la lluita contra el
canvi climàtic. La gran feina feta per les cooperatives durant l’emergència sanitària i econòmica
de la pandèmia també ha estat reconeguda.
Durant la gala dels Reconeixements CoopCat,
emesa a través de Youtube, s’han reconegut 6
cooperatives pel seu compromís amb el territori,
les persones, la intercooperació, la trajectòria, la
innovació, i aquest any, amb una categoria
especial COVID-19.
El 2020 ha estat un any especialment difícil amb
una situació d’incertesa que ha provocat angoixa
i patiment a moltes famílies. I en aquest context
ha estat quan les cooperatives han mostrat el seu
paper com a agent clau per garantir una societat
més igualitària, més democràtica i més inclusiva.
Només una societat unida i compromesa amb el
benestar general aconseguirà afrontar els reptes
presents i futurs amb garanties d’èxit per tota la
comunitat. Per això, des de la Confederació de
Cooperatives de Catalunya ens mantenim ferms
en la nostra tasca per defensar els interessos del
cooperativisme, potenciar les tasques de
lideratge, de representació i de generació de
coneixement cooperatiu.
Guillem Llorens
president de CoopCat
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MOVIMENT COOPERATIU

EMPRESES COOPERATIVES
3.063

COOPERATIVES
2020 (2n trimestre)

48%

85%

52%

Règim d’autònoms

DE L’ECONOMIA
SOCIAL DE CATALUNYA

Règim general

6,1%

11,6%

Activitats culturals i altres serveis

Agricultura, ramaderia
silvicultura i pesca

9,8%

Ensenyament, activitats sanitàries i socials

0,5%

14,4%

Producció i distribució subministraments

Indústria
manufacturera

10,6%

SECCIONS
D’ACTIVITAT

Activitats professionals i serveis auxiliars

1,8%
Intermediació financera
i activitat immobiliària

16%

11,5%

Construcció

Transport, emmagatzematge
i comunicacions

17,7%
Comerç i hosteleria

IMPACTE
ECONÒMIC

4.614 M €
Dades del 2015.

26%
16%

9%
49%
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MOVIMENT COOPERATIU

OCUPACIÓ COOPERATIVA
I BASE SOCIAL
40.884

LLOCS DE TREBALL

78%

CONTRACTACIÓ
INDEFINIDA

71%

JORNADA
COMPLERTA

2020 (2n trimestre)

17%
Règim d’autònoms

83%
Règim general

8%
51%

OCUPACIÓ JUVENIL
(>25 ANYS)

OCUPACIÓ
FEMENINA

3,5%
2,4%

Activitats culturals i
altres serveis

33%
Ensenyamen t, activitats
sanitàries i s ocials

Agricultura, ramaderia ,
silvicultura i pesc a

SECCIONS
D’ACTIVITAT

22,4%
Indústria
manufacturera

0,3%
Producc ió i distribució s ubministraments

6,2%
Activitats profess ionals i s erveis auxiliars

1,9%

Intermedia ció financera i activitat immobiliària

2,5%
Construcció

20,7%

7,1%
Transport, emmaga tzema tge
i c omunicacions

Comer ç i hostaleria

2.500.000

PERSONES
SÒCIES

entre consumidores,
treballadores i de producció
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COOPCAT

IMPACTES ECONÒMICS
2020

BALANÇ
Actiu no corrent

Actiu corrent

1.881.021,75 €

FONS PROPIS

2020

869.830,62 €
Patrimoni
net

Passiu
no corrent

11 %

Fons propis

Passiu
corrent

81 %
Reserves

2019

1.776.114,69 €

8%
Excedent

COOPCAT

ENS ON TENIM REPRESENTACIÓ
Diplocat
Fiare Banca Ètica
Coop57
ACCID
Respon.cat
Fundació Diversitat
Fundació Catalunya Cultura
Iniciativa per a la reforma
horària
Pacte del temps
AESCAT

Consell de Treball Econòmic i
Social de Catalunya (CTESC)
Estratègia de Ciutat
ESS, Ajuntament
de Barcelona

Consell Municipal
de Benestar Social,
Ajuntament de Barcelona

ABAST

NACIONAL

Fundació Roca i Galès

Acord Ciutadà, Ajuntament
de Barcelona
AVALIS, SGR
(entitat participada)
Taula d'Entitats del Pacte
Nacional per a la Transició
Energètica de Catalunya
AMB
ICAB

CIRIEC - SP

ESTATAL

CEPES
Cooperatives Europe

COMPROMÍS

EUROPEU

ICA - International
Cooperative Aliance

CIRIEC

INTERNACIONAL

ESTRATÈGIC

OPERATIU

ÀMBIT
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COOPCAT

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
REPRESENTACIÓ

ÀMBIT NACIONAL

Col·laboració amb diferents departaments de la Generalitat per fer incidència, coordinació i
seguiment en diferents temes clau:
• Coordinació i treball conjunt en l’elaboració d’una normativa excepcional que permetés a
les cooperatives realitzar reunions societàries en un context de COVID-19.
• Coordinació i informació permanent sobre l’eina desplegada per celebrar reunions
societàries virtuals amb garanties jurídiques.
• Coordinació i treball conjunt en el desplegament de mesures i polítiques addicionals
adreçades a les cooperatives com a conseqüència de la COVID-19.
• Elaboració, el mes de juny, d’un Pla de Recuperació del Cooperativisme en un context de
COVID-19 que es va fer arribar als membres del govern.
• Impuls i seguiment de projectes cooperatius Next Generation.
Participació en convocatòries plenàries o extraordinàries emmarcades en el Govern:
DIPLOCAT; Pacte de Reforma horària; Taula d’Entitats del Pacte Nacional per a la Transició
Energètica de Catalunya; Primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica; Exposició del Pacte per
una Economia per la Vida als departaments d’Economia, Treball i Agricultura.
Eleccions al Parlament de Catalunya, 14 de febrer 2021: Elaboració d’un recull de mesures per a
una economia cooperativa. És un document amb 54 propostes de tots sectors d’activitat per
fomentar l’economia cooperativa, pal·liar la crisi socioeconòmica derivada de la COVID-19, i
construir un model econòmic que situï les persones al centre.

ÀMBIT MUNICIPAL,
ESTATAL I UE

A l’Ajuntament de Barcelona s’ha impulsat la deﬁnició de l’Estratègia de Ciutat per l’Economia
Social i Solidària, conjuntament amb les diferents entitats de l’AESCAT. També hem estat
presents a l’Acord Ciutadà-Àmbit Participat de l’Ajuntament de Barcelona i al Pacte de Ciutat.
En el marc de CEPES s’han coordinat mesures de recuperació per a les cooperatives catalanes i
s’han adreçat a diversos ministeris del govern espanyol.
En l’àmbit europeu i internacional, a través de Cooperatives Europe i l’Aliança Cooperativa
Internacional, s’han compartit mesures i bones pràctiques impulsades per a cooperatives i
s’han compartit documents estratègics entorn la crisi sociosanitària de la COVID-19.

AESCAT - ECONOMIA
SOCIAL CATALUNYA

L’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), organització de la qual formem part, ha
elaborat les bases de llei d’economia social i solidària. Aquest document va ser presentat el
mes de desembre de l’any passat a la comissió de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat. Al darrer trimestre de 2020 es va iniciar la tasca de coordinació i treball dels
indicadors i llindars que reglamentarien els criteris de validació com a entitat de l’economia
social.
També en el marc de l’AESCAT, hem liderat el Pacte d’una Economia per la Vida. S’ha habilitat
un espai propi al web per recollir adhesions, s’ha enviat a entitats d’interès i partits polítics el
manifest del pacte i es va fer una jornada participativa el mes d’octubre amb 126 persones
assistents. El dia 31 de desembre hi havia un total de 608 adhesions (197 d’organitzacions i
411 d’individuals).

CTESC

Hem participat en l’elaboració de tots els dictàmens que ha formulat l’organisme. També
participem en l’elaboració dels informes i estudis actius: Dret a l’habitatge; Transició cap a una
mobilitat intel·ligent i sostenible ; Situació del treball autònom; Anàlisi de clàusules sobre el
temps de treball als convenis col·lectius; Implantació i seguiment a Catalunya de la Better
regulation Agenda i Inversió Pública a Catalunya. Hem co-elaborat la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya i elaborat i acompanyat en la Presentació de l’informe
El treball per compte propi de caràcter col·lectiu.
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COOPCAT

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
FORMACIÓ I INTERCOOPERACIÓ

MAPATGE
DE RECURSOS
FORMATIUS
SOBRE
COOPERATIVISME

FORMACIÓ

Pla d’acció de millora
de la formació de les
diferents branques.

ITINERARI
EDUCATIU
D’ECONOMIA
SOCIAL I
FINANCES
ÈTIQUES

Proposta didàctica
per difondre
l’economia social
i les finances ètiques.

269
5.940

Impulsar la formació
cooperativa a l’educació
reglada i la universitat.

39
5 MÒDULS FORMATIUS

3r i 4t ESO

TALLERS
setembre-març 2020

ALUMNES
escoles i instituts

FORMACIÓ
acompanyants dels docents

MÒDUL 1

MÒDUL 2

MÒDUL 3

MÒDUL 4

MÒDUL 5

Obrir la mirada,
l’economia més enllà
dels diners.

Afrontar la vida
conjuntament,
cooperatives i
mutualitats.

Emprendre forma
col·lectiva,
les cooperatives
de treball.

Consumir
amb responsabilitat,
el comerç just.

Gestionar els nostres
diners, les finances
ètiques.

PLA ESTRATÈGIC DE L’EMPRESA
COOPERATIVA

Espai de generació de
projectes de cooperació
entre cooperatives

INTERCOOPERACIÓ
ACCELERACIÓ
DE PROJECTES
+ 20 cooperatives
6 sectors productius
6 projectes alt impacte

N’XARXA
Espai participatiu per compartir les
iniciatives que s’estan plantejant
de forma aïllada i obrir noves vies
d’intercooperació per connectar
projectes. CoopCat vam organitzar
sessions d’acceleració de projectes
per materialitzar col·laboracions
.
entre cooperatives.

.
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COOPCAT

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
INTERCOOPERACIÓ
+ 10.000 persones
físiques i jurídiques
intercooperant

+ 2 MILIONS
DE PERSONES

PROJECTES
D’ALT IMPACTE

BENEFICIÀRIES
DELS SERVEIS
O PRODUCTES
Pla estratègic de l’empresa cooperativa
com a resposta a les conseqüències de
la COVID- 19.

5

Enxarxament de projectes col·lectius
per donar escalabilitat, dimensió
i accelerar el desplegament.

8

SECTORS ESTRATÈGICS
Digitalització, logística i distribució
Serveis a les persones
Transició energètica

PROJECTES D’IMPACTE

+ 20

Repositori de recursos
en línia per celebrar
reunions societàries
virtuals i emetre
vot electrònic

COMPARTIR
CONEIXEMENT
Tots els recursos, tant
les guies i manuals com
la Plataforma de votació,
han estat elaborats amb
codi lliure i obert.

+ 119

MILIONS D’EUROS

COOPERATIVES

GOVERNANÇA DIGITAL
DE LES COOPERATIVES
COL·LABORACIÓ
PÚBLICO-COOPERATIVA
Cercles.Coop parteix d’una col·laboració público-cooperativa entre la
Plataforma DECIDIM impulsada per
l’Ajuntament de Barcelona i CoopCat.
.
PLATAFORMA MANCOMUNADA
I EINES PER A L’AUTOGESTIÓ
Plataforma d’ús mancomunat
entre les
.
cooperatives catalanes amb recursos
orientats a l’autogestió. Cooperativisme
de Plataforma per a la governança.
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COOPCAT

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
COMUNICACIÓ

Acció Exterior d’impuls al Cooperativisme. Creixement i Foment. Promoció.
Reconeixement. Salut Pública.
Econòmic i Financer. Transformació
digital i Nous models de negoci.

PLA DE RECUPERACIÓ DEL
COOPERATIVISME

2

MESURES COOPCAT

PLA DE RECUPERACIÓ
DEL COOPERATIVISME

OBJECTIUS

7

EIXOS

39

MESURES

JUNY 2020

Proposta feta a la Generalitat de
Catalunya amb un conjunt de
mesures urgents per a la recuperació econòmica del cooperativisme.

6

Trobades virtuals per tractar, debatre
i compartir experiències inspiradores
del cooperativisme català entorn al
repte de l’acció pel clima.
Jornades i conferències organitzades
per commemorar el Dia Internacional
de les Cooperatives.

COOPERATIVISME
EN MOVIMENT

DIA
INTERNACIONAL
DE LES
COOPERATIVES
DEL 29 JUNY
AL 3 DE JULIOL

DIA INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES

CONFERÈNCIES I DEBATS
ACCIÓ PEL CLIMA

•

Economia Circular

•

Transició energètica

•

Transport sostenbile

•

Models alimentaris

18

PONENTS

273

ASSISTENTS
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COOPCAT

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
COMUNICACIÓ

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

4a edició
RECONEIXEMENTS
COOPCAT

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

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2020

INFOGRAFIES ESTADÍSTIQUES
2019 I 2020
Enguany la gala de lliurament
dels Reconeixements s’ha emès
per streaming i s’han guardonat
a 6 cooperatives inlcoent la categoria especial COVID-19.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
DE COOPCAT

ARTICLES DE LA REVISTA
COOPERACIÓ CATALANA

DOSSIER

Elaboració d’un recull de bones
pràctiques amb les accions impulsades BONES PRÀCTIQUES
entre l’abril i el maig de 2020 per
COOPERATIVES
diferents cooperatives, per donar
Resposta davant
resposta a les noves necessitats sorgides
la COVID-19
arran de la pandèmia del COVID-19.

Sumem
persones,
multipliquem
valors
Resiliència i resposta
col·lectiva en temps
de Covid
—
Bones pràctiques
impulsades entre març
i maig de 2020

•

Reconeixements CoopCat 2019

•

Cooperatives: oportunitat pel treball autònom
col·lectiu FEBRER

•

Creació de cooperatives durant el 2019

•

La igualtat de gènere

•

Reflexions entorn l’estat d’alarma

•

Dia Internacional de les Cooperatives

•

Pla de recuperació del cooperativisme

•

Cercles.Coop: eina al servei de les cooperatives

•

Una Economia per la Vida

•

Cooperatives de plataforma

•

Reconeixements CoopCat 2020

GENER

MARÇ

ABRIL
MAIG
JUNY

JULIOL

SETEMBRE
OCTUBRE

NOVEMBRE
DESEMBRE
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PLA DE TREBALL

PERSPECTIVES DE FUTUR

Considerant la situació de crisi socio
econòmica i sanitària, on la pandèmia
causada per la COVID-19 continuarà marcant els temps i dinàmiques durant el
2021, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya plantegem unes línies
de treball orientades a facilitar la recuperació i reactivació econòmica de les cooperatives i a la difusió i promoció dels principis i valors cooperatius com a factors tractor del canvi de model socioeconòmic;
també, plantegem una orientació
estratègica de la formació i coneixement
cooperatiu, així com facilitar la intercooperació entre branques cooperatives i
serveis d’interès comú per a les cooperatives.
D’una banda, en l’àmbit de la representació serà clau teixir les aliances més idònies
i pronunciar el lideratge necessari que
permetin l’elaboració de polítiques
públiques orientades a les necessitats
conjunturals de les cooperatives; també,
vetllar per la norma cooperativa i els seus
efectes en un context de pandèmia.
D’altra banda, difondre i remarcar els
valors del cooperativisme, mostrar a les
empreses i a la societat les formes cooperatives com l’opció més justa i equitativa per
afrontar reptes tant importants com el
canvi climàtic, la sostenibilitat, la igualtat
d’oportunitats o la solidaritat. En un marc

social i econòmic complex i inestable, el
cooperativisme aporta l’equilibri necessari
resultant de posar el focus en les persones a
través de l’exercici de l’empresa, partint dels
valors.
Paral·lelament, facilitar les condicions
perquè el cooperativisme es continuï desenvo-

lupant, com a forma de fer empresa, que prioritza al seu actiu essencial: les persones. En
moments
d’incertesa,
la
solidaritat,

l’aprofitament del teixit social, la creació de
xarxes de confiança i la propietat compartida han estat la resposta; en aquest
sentit, plantegem la promoció i facilitació de
les condicions per tal que la cooperació
entre branques cooperatives origini
projectes i accions amb impacte social i
econòmic al país.
En l’àmbit més global de l’economia social i
solidària, també plantegem l’impuls per a
l’elaboració de la llei de l’Economia Social i
Solidària i la difusió i definició de les mesures
transversals de país que han de configurar el
Pacte per una Economia per la Vida. En
aquest context, el cooperativisme continuarà teixint perquè l’economia orientada al bé
comú i l’economia de base col·lectiva viri les
dinàmiques del sistema econòmic imperant
d’acumulació de riquesa.
El cooperativisme continuarem multiplicant:
Si creiem que el més important és la suma
de persones, el resultat sempre serà més.
Consell Rector
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AFECTACIONS DE LA COVID-19

SITUACIÓ DEL COOPERATIVISME

Les conseqüències socioeconòmiques i
sanitàries de la COVID-19 han mostrat la
fragilitat d’un model global que prioritza
l’acumulació privada de riquesa per sobre
de la vida humana i del planeta.
Amb la crisi sanitària, social i econòmica i
les acumulacions d’emergències dels
darrers anys, Catalunya s’ha trobat, durant
el 2020, amb un teixit socioeconòmic greument afectat i d’altres amb grans dificultats
on les polítiques socioeconòmiques, poc
orientades a l’interès general, es fan insostenibles.
L’excepcional situació a què ens ha abocat
la crisi sociosanitària ha posat sobre la
taula la importància de la capacitat que
tenen les organitzacions de resoldre i
cobrir necessitats de forma comunitària i
solidària.
Volem fer valdre la resiliència de la societat
catalana i la multitud d’iniciatives,
públiques i privades, per contribuir a
minorar els efectes de la COVID-19. En
concret, volem realçar les xarxes formades
per cooperatives de tota mena que han
esdevingut clau per sostenir la vida, tant
pel que fa a les cures, com la conciliació o
l’economia. Els valors del cooperativisme
donen resposta a les necessitats socials i
econòmiques de la població en un context
d’incertesa i de desconcert com l’actual.

A mitjans de 2020, les dades socioeconòmiques que es disposaven apuntaven
a una caiguda del PIB entre el 7,6% i el 8,8%,
un atur que s’elevaria fins al 18% i una recuperació que es preveu lenta i que va més
enllà del 2021.
Situació del cooperativisme català durant
l’esclat de la pandèmia:
• Prop d’un 80% de les cooperatives està
patint algun tipus d’afectació derivada de
l’epidèmia de la COVID-19. Destaquen la
davallada de vendes, anul·lació de
projectes i contractes i les tensions de
tresoreria.
• Un 77% de les cooperatives apunta que
està experimentant tensions de tresoreria.
• Un 13% de les cooperatives han patit
baixes laborals derivades de la crisi sociosanitària.
• Un 46% de cooperatives han implantat
mesures de teletreball i un 15% ha combinat el teletreball amb l’activitat presencial. La resta d’empreses pateixen aturada
total o parcial de l’activitat, depenent del
sector d’activitat on operen.
• El 68% de cooperatives no preveuen
realitzar cap ERTO i el 19% estan a
l’espera, ja que en funció de com evolucioni la situació es trobaran amb la necessitat d’aplicar algun ERTO total o parcial.
• Des del 13 de març a juny de 2020, les
cooperatives catalanes han deixat de generar un volum d’ingressos d’explotació
aproximat a 194 milions d’euros.
• Un 77% de cooperatives preveu que
hauran d’acollir-se a línies de finançament
addicional extraordinàries, així com
ajudes i programes de reactivació
econòmica en els àmbits estratègics i de
reorientació de l’activitat econòmica.
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AFECTACIONS DE LA COVID-19

SITUACIÓ DEL COOPERATIVISME

Percentatge de cooperatives que han identiﬁcat les diferents mesures proposades com a
necessàries per fer front a la COVID-19
Increment despesa
Suport intercooperació
Suport mutu
Assessoraments organitzatius i estratègics
Ajudes fiscals
Ajudes laborals
Fons de contingència
Eines financers
Prioirtat contractació
Indemnitzacions
Garantir pagaments pendents
Ajudes directes específiques
Venda i comercialització

13

8

13
12
1
2

10

41

34

20

17

18

28

Percentatge de cooperatives que han implementat diferents mesures laborals per fer front
a la COVID-19
Cap
Altres mesures
Acomiadaments
Reducció salarial
Vacances pagades
ERTO
Reducció jornada
Teletreball

3,3
5
2,5

50,4

13,2
19

27,3
81,8

Percentatge de cooperatives que complementen el salari a les persones en ERTO
No
Sí

50
50

Percentatge de cooperatives que han utilitzat diferents mecanismes financers per fer front
a la COVID-19
Altres
Fons solidaris ESS
Préstecs/crèdits
Fons propis

21,5
1,7
24,8
58,7

Percentatge de cooperatives que han hagut d’aturar l’activitat (de forma parcial o total)
No
Sí

86
14

Percentatge de cooperatives que ha participat en xarxes / iniciatives / respostes
col·lectives a les diferents necessitats socials sorgides durant l’estat d’alarma
No
Sí

26,8
73,2

C. Premià, 15, 2a planta
08014 Barcelona
93 332 36 82
ccc@cooperativescatalunya.coop
www.cooperativescatalunya.coop

