EIX. 1. REPRESENTACIÓ
NACIONAL
• Elaborar mapa de relacions
• Definir conselleries i DG
estratègiques
• Definir comissions parlament i altres
administracions públiques
estratègiques
• Obrir relacions i programar reunions

ÀMBIT: Administració pública
ESTATAL I UE

• Definir parlamentaris catalans
presents a l’administració estatal i
UE
• Obrir relacions i programar
reunions

• Relacions amb l’Ajuntament de
Barcelona
• Relacions amb la XMESS
• Obrir relacions amb AMB

• Seguiment i manteniment de les
relacions

• Seguiment i manteniment de les
relacions
• Mantenir pro activitat en organismes
on ja hi formem part: DIPLOCAT,
CTESC, CSC

MUNICIPAL

RESULTATS ESPERATS MÉS DESTACATS:

2021

Obrir relacions amb 2 conselleries estratègiques
Obrir relacions amb 1 comissió estratègica
Parlament CAT
Relació diputats catalans a SP i UE
Obrir treball intern reglament CSC
Obrir relacions amb AMB

EIX. 1. REPRESENTACIÓ
REFORÇ ACTIVITAT REPRESENTATIVA

ÀMBIT: Federacions de Cooperatives

VETLLAR PER LA FORMA COOPERATIVA

• Preparar, convocar i dinamitzar: CR,
AG, direccions, àrees de formació,
intercooperació i comunicació.

• Participació a l’ICAB

• Informes estratègics

• Recopilar i atendre necessitats detectades
(norma, registre...).

• Atendre/participar demandes de
representativitat de les federacions
• Treball col·lectiu en subvencions,
convenis i polítiques

• Coordinació amb XACC

• Revisió de les necessitats amb les federacions
• Obrir els espais necessaris i processos
necessaris, si escau, per incorporar millores

RESULTATS ESPERATS MÉS DESTACATS:

2021

Definir almenys una col·laboració amb ICAB
Obrir accions coordinades amb XACC
Debat sobre recursos públics destinats a les estructures
Aportacions a polítiques i subvencions
Redefinir funcionament comissions en situació
pandèmic i post pandèmia

EIX. 1. REPRESENTACIÓ

ÀMBIT: Economia Social i Solidària

LIDERAR LA COHESIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL DE CATALUNYA
REPRESENTAR EL COOPERATIVISME COM A ACTOR PRINCIPAL
DE L’ECONOMIA SOCIAL A CATALUNYA
•

Treball de l’Estratègia ESS de
Ciutat

•

Participar a les juntes directives de
l’AESCAT

•

Participar a les reunions de
direcció de l’AESCAT

•

Co-desenvolupar pla de treball
AESCAT

RESULTATS ESPERATS MÉS DESTACATS:

2021

Participació estratègia ESS
Definició de l’articulat llei ESS
Indicadors reglament entitats/empreses ESS

EIX. 1. REPRESENTACIÓ
AGENTS SOCIALS I ECONÒMICS

ÀMBIT: Agents de promoció
econòmica i social
COOPERATIVISME I ES

• Perfil baix. Per definir el 2022

•

Incrementar les relacions internacionals amb l’ACI

(FIARE, COOP57, AVALIS, ACCID, Reforma
Horària, Respon.cat, GRI, CCOO, UgT,
PIMEC...)

•

Incrementar les relacions europees amb Cooperatives Europe

•

Participar de les convocatòries tècniques de CEPES

•

Participar de les convocatòries polítiques de CEPES

•

Participar de les convocatòries polítiques de l’ACI i Cooperatives Europe

RESULTATS ESPERATS MÉS DESTACATS:

2021

Desenvolupar almenys una acció de relació en el marc
l’ACI (col·laboració, assistència a AG...)
Desenvolupar almenys una acció de relació amb
CoopsEurope (col·laboració, assistència a AG...)
Proactivitat a les comissions tècniques i polítiques de
CEPES

EIX. 2. FORMACIÓ
EDUCACIÓ FORMAL I REGLADA EN
DIFERENTS NIVELLS

FORMACIÓ EN L’ÀMBIT PRIVAT

Continuïtat i millores a Itineraris
Educatius d’ESS i Finances Ètiques

•

Anàlisi de la formació existents i del material formatiu vigent

•

Pla d’unificació de material formatiu existents

•

Definir contingut curricular en matèria
cooperativa en les etapes educatives

•

Obrir debat sobre Plataforma mancomunada de formació,
mecanismes de finançament i l’escola cooperativa

•

Pla d’actuació i àmbits de plans
d’ensenyament públic

•

RESULTATS ESPERATS MÉS DESTACATS:

2021

Desenvolupar almenys 10 mòduls Itineraris Educatius
Disposar d’una estructura de contingut curricular en
matèria cooperativa
Tenir identificada la formació i el material existent

EIX. 2. FORMACIÓ
RECERCA I ESTUDIS

PRESCRIPTORS DEL MODEL COOPERATIU I COOPERATIVISTES

Participar a la comissió SEP de la F.
Roca i Galés

•

Coordinació amb la XACC

•

Elaborar guió monogràfics del model cooperatiu

•

Participar a la comissió ES de l’ICAB

•

•

Participar a les convocatòries
d’Aracoop

Crear xarxa prescriptors per participar dels monogràfics amb
les seves publicacions

•

Publicar monogràfics semestrals sobre el model cooperatiu

•

•

Incidir en les publicacions del CIRIEC

RESULTATS ESPERATS MÉS DESTACATS:

2021

Generar almenys 1 monogràfic de coneixement
cooperatiu
Disposar de xarxa de prescriptors pels monogràfics
Tenir orientada una dinàmica de coordinació amb XACC

EIX. 3. INTERCOOPERACIÓ (Serveis interès per a les Cooperatives)
FEDERACIONS

•

Registre de cooperatives

•

Estadístiques cooperatives

•

Reglament CSC

•

Reglaments derivats Llei 12/1015

BRANQUES COOPERATIVES I SECTORS

•

Pla d’actuació de les activitats transversals en la
intercooperació entre federacions/cooperatives considerant els
plans de treball de les federacions.

•

Projecte intercooperació 1 (Transició energètica)

•

Projecte intercooperació 2 (Cercles.Coop)

RESULTATS ESPERATS MÉS DESTACATS:

2021

Tenir almenys 2 grups oberts: Registre i CSC
Tenir almenys detectada 1 transversalitat a
desenvolupar el 2022
Continuïtat Cercles.Coop

EIX. 4. COMUNICACIÓ
INTERNA/EXTERNA

•

Millora eficiència i gestió del web

•

Imatge gràfica unificada

•

Pla de màrqueting online i de comunicació

•

Desplegar relat transversal a tots els eixos de CoopCat

•

Participació i presència en esdeveniments/actes...

•

Elaborar la memòria d’activitats i la versió reduïda de la
mateixa

•

Elaboració trimestral dels informes d'anàlisi socioeconòmica

•

Generar el material necessari: noticies, articles, informes...

•

Reconeixements CoopCat

•

Dia Internacional de les Cooperatives

•

Definir i aplicar canals de Comunicació interna

RESULTATS ESPERATS MÉS DESTACATS:

2021

Web més eficient
Imatge unificada
Pla de comunicació
Reconeixements CoopCat
DIC
Més coneixement intern de CoopCat

