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PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
Sumem persones, multipliquem valors

L’any 2021 ha transcorregut marcat, encara, per
les
conseqüències
sanitàries,
socials
i
econòmiques de la pandèmia. Per aquest motiu,
les línies de treball desenvolupades per la Confederació de Cooperatives de Catalunya han estat
orientades a facilitar la recuperació i reactivació
econòmica de les cooperatives i a la difusió dels
principis i valors cooperatius com a factors tractor
del canvi de model econòmic. També s’ha treballat per impulsar la intercooperació entre branques
cooperatives, un element essencial per fer
possible una reconstrucció socioeconòmica justa,
equitativa i sostenible.

Així doncs, hem seguit millorant la plataforma
digital Cercles.Coop, que permet la participació
de les persones sòcies en la governança, i s’ha
creat el meta.cercles.coop, la comunitat que ha
de liderar l’evolució de l’eina.

El producte interior brut (PIB) català va experimentar un augment del 5,9% l'any 2021, segons
les dades provisionals publicades per l'Institut
Català
d'Estadística
(Idescat).
L'evolució
econòmica del 2021 va reflectir una progressiva
recuperació després de la forta caiguda de l'any
2020, quan el PIB es va enfonsar un 11,5% a
Catalunya. Aquesta recuperació ha estat possible
gràcies a l’esforç i el compromís de les empreses i
les persones treballadores per tirar endavant els
seus negocis després d’un any molt complicat.
Precisament, la fallida de l’actual sistema
econòmic ha post de manifest que els valors del
cooperativisme son bàsics per resoldre les necessitats de forma comunitària i solidària, i per
dirigir-nos cap a una economia que garanteixi el
béns i serveis per a una vida digna.

Reprenent aquesta normalitat, no hem volgut
deixar passar l’oportunitat de tornar a celebrar de
manera presencial dues de les cites més destacades del calendari cooperativista: el Dia Internacional de les Cooperatives (DIC) i els Reconeixements CoopCat. En motiu del DIC 2021 es va
organitzar un acte al Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC) centrat en conèixer el diferents
projectes d’intercooperació que s’estan realitzant
arreu de Catalunya. L’acte també va servir per
homenatjar Arcadi Oliveres, mort el mes d’abril.
En relació als Reconeixements CoopCat 2021,
l’acte de lliurament dels guardons ens va celebrar
a la Sala Gaudí de La Pedrera i va premiar cinc
cooperatives pel seu compromís amb el territori,
les persones i la intercooperació, a més de
reconèixer la trajectòria i la joventut i innovació
de dues altre cooperatives.

En aquesta recuperació econòmica s’espera que hi
tinguin un paper destacat els fons europeus Next
Generation. Per això, s’ha realitzat un treball de
crida i recollida de projectes de tots el àmbits i
totes les branques cooperatives per acompanyarlos i assessorar-los per tal de potenciar les seves
opcions d’accedir a finançament.
Aquesta lenta tornada a la normalitat encara
afecta el desenvolupament tradicional de les
reunions dels òrgans socials de les cooperatives ja
que, en molts casos, les reunions virtuals o en
format híbrid s’han mantingut, mentre les
trobades presencials no puguin fer-se amb total
seguretat.

En el marc de l’Associació Economia Social
Catalunya, la Confederació de Cooperatives de
Catalunya ha renovat la presidència de l’entitat.
La tasca més destacada al llarg d’aquest any ha
estat l’elaboració d’una proposta per a l’articulat
de la futura llei de l’Economia Social i Solidària
per presentar-lo a la Direcció General.

El 2021 ha estat un any difícil en el qual hem
intentat recuperar el nostre dia a dia tant a nivell
personal com laboral. Aquesta recuperació ha
estat desigual i algunes persones han vist com
s’esvaïa aquesta estabilitat i tranquil·litat que
havien aconseguit amb molt d’esforços. Cal
doncs, que des del cooperativisme seguim
treballant per una societat unida i compromesa
amb el benestar general. Per això, des de la
Confederació de Cooperatives de Catalunya ens
mantenim ferms en la defensa del cooperativisme com a model per crear un món més just,
solidari, equitatiu i sostenible. Sumant esforços,
ho farem possible!
Guillem Llorens
president de la CoopCat
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MOVIMENT COOPERATIU

EMPRESES COOPERATIVES
4.514

COOPERATIVES
2021

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

5.303 M€
Dades del 2019

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

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
REPRESENTACIÓ

ÀMBIT NACIONAL

Col·laboració amb la Generalitat a través de diferents interlocutors. Amb el Departament
d’Empresa i Treball i més concretament amb la Direcció General d’Economia Social, el Tercer
Sector i les Cooperatives (DGESTSiC) hem desenvolupat diversos objectius:
• Traspàs informatiu en la convocatòria de les subvencions a cooperatives, Ateneus
Cooperatius i projectes Economia Social.
• Coordinació i treball conjunt en la tramitació del Conveni 2021 a estructures representatives.
• Coordinació i treball conjunt en el desplegament de mesures addicionals adreçades a
les cooperatives com a conseqüència de la COVID-19.
• Coordinació en la incorporació dels tràmits telemàtics de les obligacions registrals de
les cooperatives.
• Coordinació projecte intercooperació europea COSME.
Participació en convocatòries plenàries o extraordinàries emmarcades en el Govern:
DIPLOCAT; Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025; Dades Obertes Generalitat de
Catalunya.

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’ha participat de les assemblees i grups de treball, així com s’ha treballat en la
difusió de Cercles.Coop a nivell internacional.

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
desenvolupat incidència política en relació amb el futur articulat de la Llei de l’Economia
Social i Solidària de Catalunya i s’ha elaborat i presentat en un acte pública l’estudi
“L’afectació de la covid19 a l’economia social i solidària”.

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: Projecte de decret dels equipaments
comunitaris de la Generalitat de Catalunya; Avantprojecte de llei de foment de
l’associacionisme; Avantprojecte de llei de modiﬁcació de la Llei 19/2001, de 31 de desembre,
d’orientació agrària; Pla director d’infraestructures de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat
Metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030; Avantprojecte de llei de mesures
ﬁscals, ﬁnanceres, administratives i del sector públic per al 2022. Hem co-elaborat la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya i elaborat i acompanyat en la Jornada anual.
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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.

3r i 4t ESO

22

TALLERS
setembre-desembre 2021

538

ALUMNES
escoles i instituts

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

20
5 MÒDULS FORMATIUS

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.

BLOC 4, estratègia ESS2030
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

+ 119

Creació de
META.CERCLES.COOP:
La comunitat que lidera
l’evolució i la implementació
de noves funcionalitats i
d’altres millores a la plataforma

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

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

La nova és més moderna, visual i
accessible i permet una millor
navegació en tots els dispositius.

NOU WEB
CORPORATIU

ANUARI EN EMPRENEDORIA SOCIAL
UAB

www.cooperativescatalunya.coop

DEBAT

RECONSTRUIR MILLOR JUNTS

DIA
INTERNACIONAL
DE LES
COOPERATIVES

La resiliència de les cooperatives catalanes i la
tasca d’intercooperació que han realitzat,
especialment durant la pandèmia, per oferir
respostes comunitàries i solidàries a les necessitats socials.

2 DE JULIOL

HOMENATGE A ARCADI OLIVERES

https://youtu.be/F4CZ1LU5F7k
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COOPCAT

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
COMUNICACIÓ

5a edició
RECONEIXEMENTS
COOPCAT

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

WEBS CORPORATIUS I DE PROJECTES
cooperativescatalunya.coop,
aracoop.coop i rsecoop.coop
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2021

PREMIS European Social Economy
Enguany la gala de lliurament
dels Reconeixements s’ha realitzat
a la Sala Gaudí de la Pedrera.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
DE COOPCAT

ARTICLES DE LA REVISTA
COOPERACIÓ CATALANA

•
•

•

•
•

Compromís amb el territori: Pol·len
Edicions, SCCL
Compromís amb les persones:
Instal·lacions Assistencials
Sanitàries, SCIAS, SCCL
Compromís amb la intercooperació:
Escola Ginebró, SCCL i Escola Sant
Gervasi, SCCL
Cooperativa jove i innovadora: La
mar de dones, SCCL
Reconeixement a la trajectòria:
Agropecuaria Catalana, SCCL

COOPERATIVES
PREMIADES

•

Reconeixements CoopCat 2020

•

Mesures per a una economia cooperativa

•

N’XARXA: connectar la intel·ligència

•

Legalització telemàtica

•

Transformar l’economia des de les aules

•

Dia Internacional de les Cooperatives

•

Formació de docents

•

Transformar la societat

•

Digitalització de la governança

•

Reconeixements: tret de sortida

•

Formació a l’aula

GENER

FEBRER
MARÇ

ABRIL
MAIG
JUNY

JULIOL

SETEMBRE
OCTUBRE

NOVEMBRE
DESEMBRE
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PLA DE TREBALL

PERSPECTIVES DE FUTUR

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.
Consell Rector

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

