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Sumem persones,
multipliquem valors
Guillem Llorens, president de CoopCat

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 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.
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PRESENTACIÓ

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.

ORGANITZACIÓ
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MISSIÓ
La Confederació de Cooperatives de Catalunya agrupa, lidera i representa el cooperativisme a Catalunya i n’és l’òrgan màxim d’interlocució amb l’Administració. Cohesiona,
promou i dona a conèixer el model cooperatiu d’acord amb els principis cooperatius de
l’Aliança Cooperativa Internacional.
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VISIÓ
La Confederació de Cooperatives de Catalunya serà garant d’una imatge que ressalti els
valors que fan del cooperativisme un model econòmic i social integrador, obert, transformador i sostenible. Donarà cohesió a la diversitat del món cooperatiu, promocionarà la
formació cooperativa i oferirà serveis d’interès transversal.

VALORS
La Confederació de Cooperatives de Catalunya fonamenta la seva acció en els valors
compartits següents: cooperació, autonomia, cohesió, participació, feminisme i vinculació
al territori. Aquests valors, compartits i socialitzats, complementen els principis cooperatius, així com els compromisos i voluntats vinculats a la responsabilitat social.

ORGANITZACIÓ
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ORGANITZACIÓ INTERNA

BASE SOCIAL
La Confederació de Cooperatives de Catalunya som la veu del cooperativisme català:
Articulem, vehiculem i defensem els interessos que ens són comuns davant les administracions i l’opinió pública, amb un enfocament transversal on el protagonisme és de les
persones i dels valors.
També promovem el cooperativisme com a alternativa d’acció empresarial, pensada per
al progrés de les persones i com una eina de transformació social, des de la pluralitat i la
diversitat.

ASSEMBLEA
GENERAL

CONSELL
RECTOR

ÀREA
REPRESENTACIÓ

ÀREA
FORMACIÓ

COMISSIÓ
FORMACIÓ

EQUIP
TÈCNIC

ÀREA
INTERCOOPERACIÓ

COMISSIÓ
INTERCOOPERACIÓ

ÀREA
COMUNICACIÓ

COMISSIÓ
COMUNICACIÓ

CoopCat està integrat per:
Federació de Cooperatives
Federació de Cooperatives
Federació de Cooperatives
Federació de Cooperatives
Federació de Cooperatives

Agràries de Catalunya
de Consumidors i Usuaris de Catalunya
d’Ensenyament de Catalunya
d’Habitatge de Catalunya
de Treball de Catalunya

Representem a les cooperatives existents a Catalunya, presents a tot el territori català i
en tots els sectors d’activitat.
Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya

ORGANITZACIÓ
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EMPRESES COOPERATIVES

OCUPACIÓ COOPERATIVA I BASE SOCIAL

3.063

40.884

2020 (2n trimestre)

2020 (2n trimestre)

LLOCS DE TREBALL

COOPERATIVES
17%
48%

85%

52%

Règim d’autònoms

DE L’ECONOMIA
SOCIAL DE CATALUNYA

Règim general

Règim d’autònoms

78%

CONTRACTACIÓ
INDEFINIDA

71%

JORNADA
COMPLERTA

83%
Règim general

8%
51%

6,1%

11,6%

Activitats culturals i altres serveis

Agricultura, ramaderia ,
silvicultura i pesc a

9,8%

Ensenyamen t, activitats s anitàries i s ocials

0,5%

14,4%

Producc ió i distribució s ubministraments

Indústria
manufacturera

10,6%

SECCIONS
D’ACTIVITAT

Activitats profess ionals i s erveis auxiliars

2,4%

Activitats culturals i
altres serveis

SECCIONS
D’ACTIVITAT

22,4%

0,3%
Producc ió i distribució s ubministraments

6,2%
1,9%

Intermedia ció financera i activitat immobiliària

2,5%

Transport, emmaga tzema tge
i c omunicacions

Construcció

17,7%
Comer ç i hostaleria

Ensenyamen t, activitats
sanitàries i s ocials

Activitats profess ionals i s erveis auxiliars

11,5%

Construcció

OCUPACIÓ
FEMENINA

33%

Agricultura, ramaderia ,
silvicultura i pesc a

Intermedia ció financera
i activitat immobiliària

16%

(>25 ANYS)

3,5%

Indústria
manufacturera

1,8%

OCUPACIÓ JUVENIL

20,7%

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

Comer ç i hostaleria

IMPACTE
ECONÒMIC

4.614 M €
Dades del 2015.

26%
16%

9%
49%

2.500.000

PERSONES
SÒCIES

entre consumidores,
treballadores i productores
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
Despesa executada per
Àmbits de treball i grups
de despesa

104.346,17

116.005,13

1.002.111,11
Ingressos

52.346,57

924.395,24
Despeses

72.320,91

;

Intercooperació
81.343,60

7.011,00

42.641,78
9.778,78

26.804,58
30.572,47

15.986,30
3.666,04

28.923,04

12.886,57

19.395,06

Representació

Formació

Intercooperació

Comunicació

Visualització

Accions i projectes

Despesa executada per
Àmbits de treball

6.146,93

34.737,45

Representació
Formació

32.538,91

30.572,47

No recurrents

PRESSUPOSTECONÒMIC

RESULTATS: 66.056,91

Despeses comunes
Personal

TEMES CLAU
REPRESENTACIÓ
• Normativa excepcional per garantir la governança de les
cooperatives en un context de pandèmia
• Interlocució amb les administracions per incorporar el
cooperativisme dins els projectes estratègics dels fons
NGEU
• Negociació de línies d’ajuda excepcionals adreçada a
cooperatives com a conseqüència de la COVID-19

FORMACIÓ
• Adaptació del material didàctic Itineraris Educatius
• Impuls de la Plataforma educativa sobre els Itineraris
Educatius
• Mapatge de la formació cooperativa a Catalunya

INTERCOOPERACIÓ

2
ÀMBITS

DE TREBALL

• Impuls i coordinació dels grups d’intercooperació N’Xarxa
dels sectors d’activitat vinculats a la transició energètica,
la digitalització, la distribució i la logística
• Facilitació de projectes entre branques cooperatives:
Acollim.Coop i Agrobotigues.Cat

VISUALITZACIÓ
• Pla de recuperació del cooperativisme en context de pandèmia
• Dossier de bones pràctiques sobre la resiliència del cooperativisme en temps de COVID-19
• Campanya de celebració del Dia Internacional de les
Cooperatives i dels Reconeixements CoopCat 2020

REPRESENTACIÓ I IMPULS DEL COOPERATIVISME
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àmbit

nacional

Col·laboració amb la Generalitat a través de diferents interlocutors: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives. Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda. Departament d’Empresa i Competitivitat. Departament
d’Educació.
Temes clau:
• Actuacions de seguiment i coordinació de l’aracoop i els ateneus cooperatius.
• 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.
• Traspàs informatiu en la convocatòria de les subvencions a cooperatives, ateneus cooperatius i projectes aracoop.
• Coordinació i treball conjunt en la tramitació del conveni 2020 a estructures representatives pel desenvolupament del cooperativisme federat.
• 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 d’envergadura Next Generation.
Participació en convocatòries plenàries o extraordinàries emmarcades en departaments del Govern:
• DIPLOCAT.
• Pacte de Reforma horària.
• Taula d’Entitats del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.
• Exposició del Pacte per una Economia per la Vida als departaments
d’Economia, Treball i Agricultura.
• Primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica.

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de
2021, CoopCat i les federacions associades vam elaborar un pla amb 54
propostes de tots sectors d’activitat per tal de 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. Aquest document es va
fer arribar a tots els partits i es van mantenir dues reunions virtuals, amb
representats del PP i de Catalunya en Comú, per comentar i debatre les iniciatives presentades.

REPRESENTACIÓ I IMPULS DEL COOPERATIVISME
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àmbit

municipal

Amb 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. Així mateix, a través del grup motor de l’Estratègia de
Ciutat es van traslladar mesures específiques per a cooperatives en un context de COVID-19.
També hem estat presents a l’Acord Ciutadà-Àmbit Participat de
l’Ajuntament de Barcelona i al Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona.
Atenent que la ciutat de Barcelona concentra més de la quarta part de les
cooperatives existents a Catalunya i el 69% incloent l’àrea metropolitana,
s’ha elaborat un pla de desenvolupament del cooperativisme, extrapolable a tot el territori, per desenvolupar els sectors amb major tracció i on el
cooperativisme té talent i coneixement que alhora són integrables amb els
sectors estratègics de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària de la Ciutat. Aquest pla s’està desenvolupant en coordinació amb les Federacions de
Cooperatives i ja s’han tractat sectors estratègics com el de la digitalització,
logística, distribució i transició energètica.

àmbit

estatal i internacional
En els àmbits nacionals i internacionals s’ha intensificat la coordinació i interlocució com a conseqüència de la COVID-19.
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. Així mateix, en l’àmbit internacional i europeu, 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.

àmbit

comunitari

En relació amb la representació del cooperativisme, hem mantingut amb
divers grau de dedicació les relacions en l’àmbit cooperatiu i comunitari:
AVALIS, COOP57, FIARE, ACCID, CIRIEC, Pacte Reforma Horària, Fundació
Roca i Galès, així com la representació en espais d’entitats que ens ho han
sol·licitat.

REPRESENTACIÓ I IMPULS DEL COOPERATIVISME
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àmbit de

Bases de
la llei d’economia
social i solidària

l’Economia Social i Solidària

Impuls d’un marc normatiu
que reconegui l’economia
social i solidària i la seva
voluntat per transformar
l’economia
Octubre 2020

L’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) és una organització de quart
nivell que agrupa les principals plataformes de representació de les diferents
famílies de l’economia social de Catalunya: la Confederació de Cooperatives de
Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de
Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.
Aquesta organització ha mantingut el pla de treball del 2019 i ha culminat,
durant el segon trimestre de 2020, el procés de reflexió per establir les bases
perquè la Generalitat promogui la llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya. A partir d’aquí es realitza un treball de coordinació amb la DG per tal
de determinar un document final consensuat que es va poder tancar al darrer
trimestre de l’any. Finalment, el dia 11 de desembre es presenta a la comissió
de Treball, Afers Socials i Famílies del Parlament el Document de bases i es
realitza una roda de premsa amb el conseller Chakir el Homrani i el president
de l’AESCAT, Guillem Llorens. Al darrer trimestre de 2020 i en relació amb les
bases de llei de l’Economia Social i Solidària, s’inicia la tasca de coordinació
i treball dels indicadors i llindars que reglamentarien els criteris de validació
com a entitat de l’economia social.
Dins d’aquesta organització s’han vehiculat algunes activitats representatives
que eren pròpies de CoopCat, però que fer-les conjuntament amb la resta
d’organitzacions d’AESCAT ha permès assolir-les més fàcilment i, fins i tot,
algunes d’elles amb un major nivell d’eficiència; es tracta d’accions en l’àmbit
de la representació municipal, les estadístiques i alguns apartats de la comunicació de l’Economia Social.
En el marc de l’AESCAT s’ha liderat el Pacte per una Economia per la Vida,
després de la seva elaboració i impuls per part de CoopCat i el moviment cooperatiu. Així doncs, s’han realitzat els grups de treball, debat i jornades entorn
al 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 s’ha fet una jornada participativa el 29 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).

Direccions 38%

Junta Directiva 43%

Altres àmbits d’activitat societària 19%

Distribució de la dedicació per òrgans

REPRESENTACIÓ I IMPULS DEL COOPERATIVISME
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àmbit

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica
i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu
i d’assessorament del Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.

diàleg social

Anàlisi de clàusules sobre el
temps de treball als convenis
col·lectius 12%
Transició cap a una mobilitat
intel·ligent i sostenible 18%

Implantació i seguiment a
Catalunya de la Better
regulation Agenda 9%

Dret a l’habitatge 40%

Economia i Fiscalitat i Unió Europea 23%

Executiva 33%

Situació del treball autònom 15%

Inversió Pública a Catalunya 6%

Mercat de Treball i
Polítiques Socials 14%

Desenvolupament
Territorial i Medi
Ambient 9%

Distribució de la dedicació per òrgans i grups de treball

Dictàmens
• Projecte d’Ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació
amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen
les mesures del programa d’actuació a les zones vulnerables
• Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)
• Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern
• Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya
• Projecte de decret del Reglament de la loteria col·lectiva
• Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana
de Barcelona 2020-2025
• Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
• Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania
• Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar
• Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del
sector públic per al 2020
• Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de
29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries
• Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol,
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació territorial
Jornades i seminaris
• Presentació de l’informe El treball per compte propi de caràcter col·lectiu

Ple 12%

Politiques Sectorials
9%

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya
• Capítol I. L’economia a Catalunya
• Capítol II. Societat del Coneixement
• Capítol III. Mercat de Treball
• Capítol IV. Condicions de vida
• Capítol V. Sostenibilitat Ambiental

PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ I FORMACIÓ COOPERATIVA
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itineraris

educatius
CoopCat va liderar el projecte d’elaboració d’uns materials formatius per
a l’educació financera a l’escola, que incorporessin el coneixement i la
perspectiva de l’Economia Social i Solidària (ESS), per tal d’acompanyar i
enriquir els tallers que s’ofereixen al professorat i l’alumnat de 4t d’ESO.
L’objectiu principal d’aquest projecte és transmetre al professorat i alumnat
de Catalunya els principis i perspectives de l’ESS, alhora que també aprenen
a treballar en equip.
De manera paral·lela als currículums oficials, cada vegada són més les iniciatives socials que es preocupen perquè l’educació formal sigui també
l’educació d’una ciutadania amb esperit crític i compromesa amb la transformació del món. De l’altra, també s’incorporen activitats que contribueixen
a les Competències per transformar el món, que s’agrupen en 6 eixos temàtics: gènere; cultura de pau; drets humans, ciutadania i governança;
sostenibilitat econòmica i social; medi ambient i interculturalitat.
Continguts elaborats:
Mòdul 1: La sostenibilitat social i ambiental
Mòdul 2: L’Economia Social i Solidària
Mòdul 3: L’emprenedoria col·lectiva i l’empresa cooperativa
Mòdul 4: Consum responsable i comerç just
Mòdul 5: Les finances ètiques

Formació anul·lada com a conseqüència de la
COVID-19: 166

Formació pendent de programar com a conseqüència de la COVID-19: 37

Mòduls impartits: 269

Per tal de facilitar al màxim la seva aplicació a les aules, els mòduls s’han
fet independents l’un de l’altre de manera que les escoles en puguin
sol·licitar un de sol. També s’han facilitat itineraris d’una durada d’entre una
i dues hores, a partir de la fusió de diferents mòduls, per tal de treballar
més en profunditat diferents temes.
A partir del decret de l’Estat de l’alarma i les conseqüents limitacions per
realitzar classes de manera presencial, les formacions i tallers d’Economia
Social i Solidària a 4t d’ESO es va haver d’aturar. De fet, en el moment del
confinament  es van anular un total de 32 taller, 13 a la província de Barcelona, 11 a la de Lleida i 8 a la de Tarragona.
Des del març, no s’han pogut realitzar noves formacions ni al professorat
ni a l’alumnat i els esforços relacionats a aquest projecte s’han centrat en
revisar el continguts dels mòduls i en fer un guió i una estratègia per a la
digitalització dels materials formatius per poder seguir oferint aquests continguts a distància.

Centres públics on s’ha impartit formació: 50

Centres diferents on s’ha impartit formació: 69
Barcelona: 40
Tarragona: 17
Girona: 9
Lleida: 3

centres
centres
centres
centres

Centres concertats on s’ha impartit formació: 1

PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ I FORMACIÓ COOPERATIVA
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mapatge
formatiu

El projecte del Mapatge formatiu és un recull de recursos formatius que posen el cooperativisme en el centre, és a dir, aquells recursos específicament
destinats a cooperativistes o a la creació de cooperatives. També s’inclouen
aquells recursos que, malgrat no posar el cooperativisme en el centre, tracten el cooperativisme en el seu programa formatiu. Per exemple, una formació de l’economia social i solidària que tracta la fórmula cooperativa en el
seu programa.
El Mapatge formatiu inclou centres eductius tant públics com privats de tot
Catalunya: universitats, entitats representatives, entitats de l’Economia
Social i Solidària i cooperatives que ofereixen formacions amb o sense reconeixement oficial tant en l’educació formal com no formal.
Per al Mapatge formatiu es va realitzar una entrevista als agents del cooperativisme per tal d’identificar i analitzar l’oferta de recursos formatius disponibles a Catalunya sobre l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme, i
per identificar les necessitats formatives en base a l’oferta existent. Tenint
en compte la informació obtinguda en aquestes entrevistes, es va elaborar
un document de conclusions entre les que destaquen:
• La voluntat per a formar-se en el sector.
• La constatació que actualment es destinen pocs recursos econòmics
des del sector per a la seva capacitació.
• La necessitat promoure la conciliació i els recursos per fer la formació
dels seus membres.
• Contemplar els beneficis de les formacions a llarg termini i no tant a
curt termini.
A més d’aquestes entrevistes individuals, també es va realitzar una circularenquesta entre persones que treballen en el món cooperativista i altres
persones interessades per a seguir identificant les necessitats que ens permeten desenvolupar propostes formatives per enfortir el cooperativisme.
Amb tota la informació recollida, es va elaborar un informe  per definir línies
de treball i les propostes a desenvolupar en el futur per tal de satisfer les
necessitats formatives del sector cooperatiu. El projecte de Mapatge formatiu encara no està tancat, ja que encara s’han de realitzar algunes sessions
de treball per establir la futura estratègia i línies d’actuació en la formació
del cooperativisme i l’Economia Social i Solidària a Catalunya.

62

recursos formatius identificats arreu
de Catalunya destinats
a cooperativistes o a la
creació de cooperatives,
o que tracten el cooperativisme en el seu programa formatiu.

8%
16%

Presencial
Online
Semipresencial
76%

Beques Re-Start Executive Education EADA
La Confederació de Cooperatives de Catalunya va col·laborar en el projecte Beques
Re-Start, una iniciativa de suport a la formació i el creixement professional dirigida
als col·lectius professionals més afectats per la crisi econòmica provocada per la COVID-19. Tot i la incertesa actual, aquestes beques pretenen ser una eina per facilitar
l’accés a plans de formació per tal de poder actualitzar-se, aprofundir i/o millorar les
habilitats i coneixements per afrontar el present i el futur amb més seguretat.
CoopCat va col·laborar en la difusió i la captació d’alumnat per a les Beques Re-Start
del Tercer Sector i Cooperatives. El projecte va destinar dues beques del 50% i tres
beques del 25% per a professionals d’empreses del sector social.
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web

memoria de

S’ha treballat l’actualització de la interfície del web corporatiu i manteniment dels webs associats, així com de l’espai específic de la Diada Internacional de les Cooperatives.

Es tracta d’un document complet i molt detallat que, d’una banda realitza
una radiografia exhaustiva de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i de l’altra, detalla els projectes desenvolupats en les principals àrees
d’acció on intervé CoopCat.

corporatiu

sostenibilitat

Altrament, s’ha elaborat un apartat web específic on s’han recollit totes les
informacions i novetats derivades de l’emergència sanitària causada per la
COVID-19.
LOGO COOPCAT

XARXES SOCIALS

CERCADOR

IDIOMES

CAT / CAST / EN / FR

LA CONFEDERACIÓ PROJECTES CAMPANYES OBSERVATORI ACTUALITAT MODEL COOPERATIU

ASSOCIATS

TRANSPARÈNCIA

ACTUALITAT

MENÚ
NAVEGACIÓ 1

RECONEIXEMENTS 2019

SLIDER

COOPERATIVES EN MOVIMENT

INTRO / PRESENTACIÓ

SUBTÍTOL

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les
federacions de cooperatives de Catalunya i fonamenta el seu projecte seguint
els valors definidors de l'ètica empresarial cooperativa de gestió democràtica,
participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal
de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis
cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

TÍTOL NOTÍCIA

TÍTOL NOTÍCIA

TÍTOL NOTÍCIA

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit

La memòria es divideix en dues parts. La primera tracta Continguts Generals en relació a l’Estratègia, el Perfil, l’Ètica, el Govern i la Participació de
grups d’interès de Coopcat. La segona part repassa Estàndards temàtics
de diferents àmbits: Econòmics, Ambientals i Socials. Tanca la memòria
l’apartat d’Assumptes Específics en relació a la Representació, Comunicació,
Àmbit intern, Promoció i consolidació del Cooperativisme, i Intercooperació.
A CoopCat hem alineat les nostres accions i estratègies als Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), fruit del nostre compromís per assolirlos. Per això, en cada projecte es detalla el ODS sobre el qual es fa incidència.
Addicionalment, s’ha elaborat una versió sintètica de la Memòria de Sostenibilitat. Es tracta d’un document d’onze pàgines on, de manera concisa
i molt visual, es repassen les principals accions de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i l’impacte generat per aquestes iniciatives. Després
de repassar el context socioeconòmic català en la Presentació Institucional
de la Memòria, aquest document detalla amb estadístiques i gràfiques els
següents apartats: Empreses Cooperatives, Ocupació Cooperativa i Base
Social, Impactes Econòmics, Activitats Desenvolupades en Formació i Intercooperació, i en Comunicació, i presenta el Pla de Treball de futur.

LES FEDERACIONS

La Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) està integrada per les federacions de cooperatives
de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura,
història i particularitats, les quals agrupen diferents
branques cooperatives que abasten tots els sectors
d'activitat, així com tot el territori de Catalunya.
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUARIS
DE CATALUNYA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES D'ENSENYAMENT DE CATALUNYA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES D'HABITATGES DE CATALUNYA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE SERVEIS DE CATALUNYA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

TRANSPARÈNCIA
XIFRES / DADES

ÍTEM MENÚ
NAVEGACIÓ 2

GUARDONATS

MEMÒRIA

RECONEIXEMENTS

COOP57
Compromís
amb el Territori

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

ALTERNATIVAS
ECONÓMICAS
Compromís
amb les Persones

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

UNIÓ NUTS
Compromís amb
la Intercooperació

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,

SOM ENERGIA
Trajectòria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,

COOPDEVS
TREBALL
Cooperativa Jove
i Innovadora

DE SOSTENIBILITAT

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,

+331%

Les Federacions
LOGOS

Som socis de:

Amb el suport de:

LOGOS

LOGOS

Dades de contacte
Mapa web
Consultes i bústia de suggeriments
Avís legal
Copyright © 2009 Confederació de Cooperatives de Catalunya

Confederació de Cooperatives de Catalunya
Premià, 15 · 08014 Barcelona
93 332 36 82
ccc@cooperativescatalunya.coop

visitants

+542%
visites

COOPCAT

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

2019

2019
Confederació
de Cooperatives de
Catalunya
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dossier

altres accions de comunica-

Elaboració d’un recull de bones pràctiques amb les accions impulsades entre
l’abril i el maig de 2020 per diferents cooperatives, per tal de donar resposta a les noves necessitats sorgides arran de la pandèmia del COVID-19. Es
tracta d’una material que agrupa 54 iniciatives portades a terme per cooperatives de tots els àmbits: cultura i oci, consultoria i assessorament, venda
i distribució, agricultura i ramaderia, atenció a les persones, tecnologies de
la informació i la comunicació, energia i subministraments, finances, comunicació i disseny, tèxtil i confecció, educació i lleure, alimentació, formació i
recerca, i salut. Aquesta recopilació d’accions mostra la ràpida capacitat de
resposta de les cooperatives davant els nous reptes i posa en valor la rellevància i impacte de la seva tasca per tal d’acompanyar la societat en moments de gran incertesa i dificultats.

• S’ha intensificat la comunicació al voltant de les línies estratègiques de
CoopCat i en relació amb les mesures impulsades per fer front a la crisis
provocada per la COVID-19.
• S’ha donat suport i resolució a incidències o necessitats del web
d’aracoop.
• S’ha elaborat material institucional com a conseqüència de les eleccions
al Parlament de Catalunya.
• S’ha intensificat la presència i dinamització de les xarxes socials.

bones pràctiques

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

Ràpida capacitat
de resposta del
cooperativisme
davant els nous
reptes socials i
econòmics
54 iniciatives

Cooperatives de tot el territori
14 sectors econòmics

ció

Informe
estadístic
twitter

DE L’1 AL 30 D’OCTUBRE
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pla de Recuperació del
Cooperativisme

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya vam proposar al Govern de la Generalitat de Catalunya un conjunt de mesures urgents per a
la reactivació econòmica del cooperativisme. El Pla de Recuperació del Cooperativisme és un document que recull un total de 39 mesures articulades
entorn a set eixos d’actuació amb dos grans objectius: atendre les necessitats més immediates a què han de fer front les empreses cooperatives i
situar el cooperativisme en l’estratègia de reconstrucció econòmica del país,
d’acord amb la seva capacitat per resistir la crisi, generar ocupació de qualitat i contribuir amb solucions empresarials als desafiaments provocats per
la COVID-19.

7 eixos
2
objectius
39
mesures

Acció Exterior d’impuls al Cooperativisme. Creixement i Foment. Promoció.
Reconeixement. Salut Pública. Econòmic i Financer. Transformació digital i
Nous models de negoci.
Atendre les necessitats immediates
què han d’afrontar les empreses cooperatives. Situar el cooperativisme en
l’estratègia de reconstrucció econòmica
del país.

16

generació
d’opinió
La fundació Roca i Galès elabora la revista Cooperació Catalana amb una
periodicitat mensual, en la qual CoopCat publica un article en cada edició.
Aquesta és la relació d’articles publicats el 2020:
• Reconeixement CoopCat 2019 (gener): http://www.rocagales.cat/cooperacio-catalana-438/
• Les cooperatives, una oportunitat per al treball autònom col·lectiu. (febrer): http://www.rocagales.cat/cooperacio-catalana-439/
• La creació de cooperatives el 2019 (març): http://www.rocagales.cat/
cooperacio-catalana-440/
• La igualtat de gènere, prioritària per a l’ACI (abril): http://www.rocagales.cat/cooperacio-catalana-441/
• Reflexions cooperatives sobre les conseqüències de l’estat d’alarma
(maig): http://www.rocagales.cat/cooperacio-catalana-442/
• Manifest Dia Internacional de les cooperatives 2020 (juny): http://www.
rocagales.cat/cooperacio-catalana-443/
• Pla de recuperació del cooperativisme (juliol): http://www.rocagales.cat/
cooperaciocatalana-444/
• Una eina al servei de les cooperatives per celebrar reunions societàries
virtuals (setembre): http://www.rocagales.cat/cooperacio-catalana-445/
• Les cooperatives en la reactivació i enfortiment d’una economia per a la
vida a la ciutat de Barcelona (octubre): http://www.rocagales.cat/cooperacio-catalana-446/
• Les cooperatives de plataforma: tecnologia orientada al benestar de les
persones (novembre): http://www.rocagales.cat/cooperacio-catalana447/
• Reconeixements CoopCat 2020, mostrar la feina de les cooperatives en
temps de pandèmia (desembre): http://www.rocagales.cat/cooperaciocatalana-448/
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dia internacional de les
cooperatives

Per celebrar el DIC es va elaborar un programa d’activitats durant la setmana prèvia al Dia Internacional de les Cooperatives. Tenint en compte la
situació de confinament d’aquell moment, es va pensar que el més òptim
era fragmentar el què, en una situació presencial s’hagués fet en una jornada, en una cita diària de curta durada. La proposta, doncs, va ser crear una
trobada virtual diària d’una hora de durada del dilluns 29 de juny al divendres 3 de juliol per reflexionar i compartir experiències i propostes inspiradores del cooperativisme català per donar resposta als reptes de l’acció pel
clima.

6

jornades d’activitats i conferències

18

ponents

273 assistents a les xerrades virtuals
155 visualitzacions posteriors als tallers
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reconeixements

CoopCat, 4a edició
Els Reconeixements CoopCat son les distincions que atorga la Confederació
de Cooperatives de Catalunya per tal de premiar els millors projectes cooperatius en cinc àmbits diferents: Compromís amb el territori, Compromís
amb les persones, Compromís amb la interccoperació, Cooperativa jove i
innovadora i Reconeixement a la trajectòria. Aquest any, ha incorporat una
categoria més als guardons, Especial COVID-19, per tal de reconèixer una
cooperativa amb un projecte d’especial rellevància en el context de la pandèmia.
El jurat dels Reconeixements CoopCat 2020 format per Xavier Palos, representant de la Fundació Roca i Galès; Víctor Cardona, representant de Caixa
d’Enginyers; Dra. Nuria Rodríguez Ávila, vicedegana de Relacions Externes,
Compromís Social i Estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona; i Josep Maria Canyelles, Coordinador Respon.cat,
Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a
Catalunya, va escollir els millors projectes cooperatius de les sis categories
reconegudes.
Malauradament, la situació sanitària no feia possible la celebració d’una
gala presencial, per això va ser gravada i emesa el 17 de desembre a les
21:00h a través del canal de Youtube de CoopCat. Tot i el format virtual, la
gala va comptar amb els discursos institucionals del Conseller de Treball,
Chakir el Homrani i el President de Coopcat, Guillem Llorens. L’acte també
va comptar amb una conversa dels experts en resiliència Anna Forés i Jordi
Grané sobre els reptes presents i futurs del cooperativisme i es va ambientar amb l’actuació musical de Tarquim.

6 cooperatives premiades:
• Compromís amb el territori:
Comunitat Minera Olesana, SCCL
• Compromís amb les persones:
Suara cooperativa
• Compromís amb la intercooperació:
Grup cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL
• Cooperativa jove i innovadora:
Som Mobilitat, SCCL
• Reconeixement a la trajectòria:
Celobert arquitectura, enginyeria i urbanisme, SCCL
• Especial Covid-19:
Taller Àuria, SCCL

SERVEIS D’INTERÈS COMÚ PER A LES COOPERATIVES
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projectes d’alt
impacte
S’està elaborant un Pla Estratègic del Cooperativisme pensat com a resposta a les conseqüències de la COVID-19. Aquest Pla neix arran de diverses
iniciatives que les cooperatives comencen impulsant i sobre les quals des
de CoopCat es detecta la possibilitat d’intercooperació i enxarxament entre
elles.
En concret, es detecten diversos projectes relacionats amb els àmbits de la
logística, la distribució i la digitalització, els serveis a les persones i àmbits
relacionats amb la transició energètica. En aquest sentit, s’ha convocat als
responsables d’aquests projectes per participar en un grup de treball que ha
de permetre la coneixença dels projectes i, per tant, la potencial intercooperació, fusió o enxarxament dels mateixos, així com l’acceleració de projectes.

+ de 2 milions de persones beneficiàries dels serveis o productes
5 sectors estratègics
8 projectes d’alt impacte
3.100 llocs de treball directes
+ 10.000 persones físiques i
jurídiques intercooperant
119.000 milers d’euros d’impacte

altres accions

d’intercooperació

Acollim.coop
En l’àmbit de CoopCat, aquest projecte es va centrar a posar en comú necessitats i recursos i finalment, arran del projecte impulsat per la sectorial
d’iniciativa social de la Federació de Cooperatives de Treball (FCTC) es va
poder arribar a un acord d’intercooperació amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Agrobotigues.cat
El projecte Agrobotigues.cat va néixer amb l’objectiu de potenciar la xarxa
d’agrobotigues i dinamitzar els seus punts de venda. Una iniciativa que és
una eina d’intercanvi i de compra-venda de productes entre les cooperatives i un nou canal comercialitzador de productes cooperatius i de proximitat
al consumidor final, tot transmetent valors inherents al cooperativisme.
Des de CoopCat es va facilitar la possibilitat de fer extensiva aquesta eina
de distribució territorial de productes agraris a més branques del cooperativisme - ensenyament amb escoles amb menjadors escolars, consum amb
grups de consum agroecològic, habitatge amb cooperatives amb serveis
comunitaris compartits que incorporin l’alimentació, etc- amb l’objectiu de
teixir una eina d’intercooperació i enfortir la relació entre les zones rurals
catalanes i l’entorn urbà, principalment, de la ciutat de Barcelona, així com
l’àrea metropolitana.
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n’xarxa
El projecte N’xarxa pretén demostrar que la unió fa la força. Sumant esforços i voluntats multipliquem resultats i beneficis socials. Per això, creiem
que la intercooperació, a més de ser un dels principis bàsics del cooperativisme, és l’únic camí per construir una societat més justa, més democràtica
i més igualitària. La intercooperació és una realitat que hem de seguir fomentant per fer-nos més forts i tenir més incidència en l’economia del país.
El propòsit de N’xarxa és compartir les iniciatives que s’estan plantejant
de forma aïllada per tal d’obrir noves vies d’intercooperació i aconseguir
connectar aquests projectes. A través de diverses jornades de treball participatives, s’han buscat sinèrgies i s’han identificat diverses possibilitats
d’intercooperació. Per això, des de CoopCat, es proposa realitzar sessions
d’acceleració dels projectes per tal de materialitzar aquestes col·laboracions
entre cooperatives.

+ 20 cooperativistes
10 cooperatives de 6 sectors i 5 branques
4 mentors

habitatge
dades

distribució i logística

atenció a les persones

comunitat

6 projectes cooperatius

objectius
capacitats
cultura i educació
col·laboracions

consum responsable

activitat agrària sostenible
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cercles.Coop
A causa de la impossibilitat de realitzar les assemblees de forma presencial,
es va elaborar un respositori de recursos per permetre el desenvolupament
d’assemblees i altres reunions societàries per mitjans virtuals i amb les garanties jurídiques segons normativa.
Durant diversos mesos es va treballar col·laborativament els equips tècnics
i jurídics de les Federacions i CoopCat per generar eines que donessin resposta a les necessitats de les cooperatives. El resultat final va ser una Guia
amb recomanacions jurídiques i consells a tenir en compte per preparar,
convocar i desenvolupar les reunions societàries, una Guia amb recomanacions tecnològiques per fer assemblees virtuals i l’aplicació Cercles.Coop,
una plataforma de votació virtual (adaptació de la Plataforma Decidim) que
permet el vot simple, el vot ponderat i el vot delegat.
Tots el recursos de Cercles.Coop estan elaborats amb codi lliure i obert, i
estan dissenyats i preparats per a l’autogestió d’aquests recursos. Aquests
recursos s’ubiquen en un servidor compartit per a totes les cooperatives i
de manera mancomunada es contribueix a l’economia d’escala i la sostenibilitat. Son recursos oberts, flexibles i dinàmics per tal d’adaptar-se amb
facilitat als canvis normatius i perquè cada cooperativa s’ho adapti en funció
a les seves necessitats.
Cercles.Coop permet:
• Incorporar sistemes de videoconferència de lliure elecció per a les
cooperatives.
• Generar sistemes de participació dels socis en les reunions societàries.
• Plataforma de votació que integra: el vot secret, vot delegat, vot
ponderat, sistema doble d’autentificació de la identitat del socis, cens
virtual de socis, canal de participació del socis.
• Conciliació, flexibilització i sostenibilitat.
• Participar a la vida societària de la cooperativa.
• Obrir processos participatius amb diferents col·lectius (alumnat, usuaris de serveis, col·laboradors, treballadors, famílies...).
• Obrir processos participatius interns per elaborar o modificar el RRI,
els estatuts socials i altres aspectes d’interès pel funcionament o
l’activitat de la cooperativa.
• Votacions en l’Assemblea General, Consell Rector, comissions, sectorials, seccions, assemblees preparatòries...

SITUACIÓ DEL COOPERATIVISME DERIVADA DE LA
PANDÈMIA
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:
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• 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.

Dades obtingudes d’entre març i juny, a través d’una enquesta oberta a les cooperatives.

RESILIÈNCIA I RESPOSTA DEL COOPERATIVISME EN TEMPS DE COVID-19
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MESURES PROMOGUDES COM A CONSEQÜÈNCIA
DE LA COVID-19

Mesures per a la protecció de la salut de les persones
• Organització del personal laboral per realitzar teletreball.
• En l’àmbit societari, les reunions es realitzen telemàticament a través de videoconferències o comunicacions per mitjans digitals.
Mesures per esmorteir la situació econòmica-financera i evitar o reduir el col·lapse de tresoreria
• Anàlisis normatius per poder aplicar els fons cooperatius.
• Negociació de línies d’ajut.
Mesures per agilitzar i facilitar l’activitat societària de les cooperatives
• Tràmits normatius per permetre una organització factible dels òrgans
societaris en la presa de decisions vinculades a l’ERTO o ERO, tant
per a socis treballadors com de treball.
• Tràmits tècnics per crear procediments telemàtics amb el Registre de
Cooperatives en el tràmit d’ERTOs o EROs.
• Negociació de canvis normatius per adaptar la gestió societària de
les cooperatives a l’emergència sanitària: reunions societàries virtuals.
Mesures per pal·liar les conseqüències derivades de la situació actual
• Monitorització de les necessitats a curt termini de les cooperatives.
• Creació d’un servei d’assessorament jurídic i econòmic per als equips
tècnics de les federacions i les cooperatives.
• Cercles.Coop: Anàlisi de les eines, software i plataformes de votació
virtual existents al mercat per avaluar la més idònia per a les cooperatives. Procés d’elaborar una adaptació de la plataforma Decidim
per a les cooperatives. Trasllat dels aspectes jurídics sobre identificació i autentificació de socis, vot delegat, vot ponderat, cens virtual
de socis i llistats generables al Registre de Cooperatives.
Incidència en temps de Covid-19
Durant els tres primers mesos de confinament, s’ha prioritzat la incidència
política per tal de donar resposta a les necessitats de les federacions i de les
cooperatives, mitjançant un pla de xoc i una estratègia d’Economia Social i
Solidària front a la crisi del COVID-19. L’objectiu ha estat treballar per tal que
el cooperativisme formi part dels debats de reconstrucció i de la creació d’un
espai plural d’agents econòmics sobre la reactivació del model econòmic català per fer front a la crisi.

Mesures per a la gestió ordenada de la comunicació
• Creació d’un espai web específic amb informació relacionada amb l’estat
d’emergència i que apliquin en l’àmbit de les cooperatives. Dinamització
de les xarxes socials, com a mitjà de comunicació digital més efectiu
durant i posterior al confinament.
• Informes tècnics per a les negociacions als Ministerios i Departaments
dels respectius governs.
• Cooperatives front a la COVID-19: Recull d’iniciatives cooperatives front
a l’emergència que poden ser d’utilitat per a altres cooperatives.
• En l’àmbit europeu i internacional, seguiment de les mesures de Cooperatives Europe i l’ACI en aquesta matèria:
• Cooperatives Europe ha habilitat un espai web on mostrar bones
pràctiques adoptades pel cooperativisme arreu d’Europa i on es
detalla la resposta del cooperativisme català.
• La resta de mesures treballades són econòmiques i es tracta
d’instruccions que les institucions europees i entitats bancàries internacionals recomanen als estats membres.
Accions per situar el cooperativisme en posició de lideratge del canvi socioeconòmic en el marc de l’AESCAT i CoopCat
Impuls del manifest d’un Pacte per una Economia per la Vida: Reunions amb
membres del govern, membres de l’arc parlamentaris, representats en l’àmbit
municipal i organitzacions de la societat civil i agents socioeconòmics per presentar el manifest i sumar adhesions.

RESILIÈNCIA I RESPOSTA DEL COOPERATIVISME EN TEMPS DE COVID-19
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AFECTACIÓ DE LA COVID-19 A LES COOPERATIVES

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
12
1
2

34

13

8

10

Percentatge de cooperatives que complementen el salari a les persones en
ERTO
41

No

50

Sí

50

20

17

18

28

Percentatge de cooperatives que han utilitzat diferents mecanismes financers per fer front a la COVID-19

Altres
Fons solidaris ESS
Préstecs/crèdits

21,5
1,7
24,8

Fons propis

58,7

Percentatge de cooperatives que han implementat diferents mesures laborals per fer front a la COVID-19

Cap

3,3

Altres mesures

50,4

Acomiadaments

5

Reducció salarial

2,5

Vacances pagades

Percentatge de persones afectades per ERTO
13,2

ERTO
Reducció jornada
Teletreball

76-100%
27,3

51-75%

19
81,8

18,5
14,9

26-50%

33,3

0-25%

33,3
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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

Dades obtingudes d’agregar indicadors comuns de diverses fonts d’obtenció
d’informació adreçades a les cooperatives. Les diverses fonts d’obtenció d’informació
són: qüestionari sobre necessitats emès per CoopCat amb un total de 102 respostes; el Baròmetre cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb un total de 607 respostes i un error mostral del 10,8%; qüestionari de
la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya amb un total de 14 respostes i, per últim, l’Impacte i situació de la COVID-19 a les cooperatives agràries
i els seus socis elaborat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Les enquestes realitzades han estat totes autoadministrades per internet, amb treballs de camp en dates molt dispars i amb durades també diferents, amb l’inici
de les més primerenques a l’abril de 2020 i la més tardana a l’octubre. Les enquestes que no mostren error mostral, s’han treballat amb ponderació de dades.
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PERSPECTIVES
2021
El cooperativisme és la resposta

Considerant la situació de crisi socioeconòmica 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
desenvolupant, 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.
El Consell Rector

Si sumem forces, multipliquem capacitats
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