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1. Presentació

Sumem persones, multipliquem valors
Guillem Llorens, president de CoopCat

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.
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 posat 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.
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 acompanyar-los i assessorarlos 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. 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.
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.
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 l’Arcadi Oliveres, mort el mes
d’abril. Prèviament, els membres del Consell
Rector van mantenir una trobada amb el
Conseller Roger Torrent a la cooperativa Jordi
Capell. 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
altres cooperatives.
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!

2. Organització
MISSIÓ

VISIÓ
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.

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 i projectes
d’interès transversal.

VALORS
La Confederació de Cooperatives de Catalunya fonamenta la seva acció en els valors compartits de:
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.

EIXOS ESTRATÈGICS
A. Representació, defensa i lideratge dels interessos del cooperativisme
B. Promoció de l’educació i formació cooperativa
C. Serveis i projectes d’interès comú per a les cooperatives
D. Difusió i promoció del model cooperatiu

BASE

SOCIAL

La Confederació de Cooperatives de Catalunya 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 econòmica, així com tot el
territori de Catalunya. CoopCat està integrat per:
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya
Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

ÒRGANS SOCIALS I DE
REPRESENTACIÓ
Assemblea General

Consell Rector

El mes juliol de 2021 va tenir lloc la primera
Assemblea General Ordinària CoopCat, en
format virtual atesa la situació sanitària
derivada per la COVID-19, amb la participació
de la totalitat dels socis.

El Consell Rector és l’òrgan de representació i
govern de la CoopCat, que gestiona l’entitat i
exerceix, quan s’escau, el control permanent i
directe de la gestió de la Direcció. Té
competència per a establir les directrius
generals d’actuació, amb subordinació a la
política fixada per l’Assemblea General i per a
dur a terme la resta d’actes que li atribueixen
la Llei de cooperatives, els reglaments i els
estatuts socials.

Els socis van aprovar per unanimitat la
memòria social, la gestió i els comptes anuals,
el pla estratègic pel nou període i el pla de
gestió, així com la distribució de resultats a
aplicar i les quotes ordinàries per a l’exercici.

El Consell Rector es reunir un total de 11
vegades al llarg de l’any 2021 i es va fer una
sessió monogràfica específica sobre el pla
estratègic 2021-2023, el pla de gestió 2021 i
el mapatge d’organismes de representativitat.

L'Assemblea General, constituïda pels socis
degudament reunits, és l'òrgan suprem
d'expressió de la voluntat social.

Composició del Consell Rector:
Presidència: Guillem Llorens i Gragera
Co-president de la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya, soci treballador de la
cooperativa SEPRA SCCL. Responsable de
l’àrea de Representació.

Vicepresidència: Marta Rebollar i Candela
Presidenta de la Federació de Cooperatives
d’Ensenyament
de
Catalunya,
sòcia
treballadora de la cooperativa d’ensenyament
Felisa Bastida-Petit Món SCCL. Responsable de
l’àrea de Formació.

Secretaria:
Quim
Sicília
i
Gil
President de la Federació de Cooperatives de

Consumidors i Usuaris de Catalunya, soci
d’Abacus cooperativa SCCL. Responsable de
l’àrea de Comunicació.

Vicesecretaria: Ramon Sarroca i Capell
President de la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya, soci de la cooperativa
Almenar Fruits SCCL. Responsable de l’àrea
d’Intercooperació.

Vocalia:
David
Guàrdia
i
Mascó
Membre de la Federació de Cooperatives
d’Habitatge de Catalunya, coordinador de
l’àrea de model i incidència de Sostre Cívic
SCCL.

Representació institucions públiques i privades
CoopCat està present en
diversos
organismes
i
institucions, hi participa
activament per elaborar
propostes,
informar
i
desenvolupar les funcions
que li corresponen. Els
representants no perceben
cap
compensació
econòmica
a
nivell
personal per participar en
aquests òrgans. Quan la
representació institucional
comporta una percepció
econòmica,
aquesta
s'ingressa a l'organització.
A
continuació
podeu
consultar els organismes
en els quals CoopCat té
representació i quines són
les persones responsables
en cada àmbit.

Coordinació tècnica
La coordinació tècnica entre CoopCat i les Federacions es desenvolupa a través de les seves
Direccions, amb un treball constant i una comunicació permanent. A través d’aquesta coordinació
interna, es defineixen les línies estratègiques de treball, s’estableixen prioritats i s’executen projectes
d’interès comú per a les cooperatives i les Federacions.
L’equip tècnic i les Direccions de les Federacions es reuneixen de manera mensual, amb excepció del
mes d’agost, per fer el seguiment dels projectes que s’estan realitzant, establir futures línies
d’actuació i fer valoració de les accions ja acabades.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST ECONÒMIC

992.555,00

871.468,18

102.761,36

157.709,24

INGRESSOS

DESPESES

Operatius

No recurrents

DESPESA EXECUTADA PER EIXOS

Visualització
26%
Representació
46%
Intercooperació
20%
Formació
8%

DESPESA EXECUTADA PER
EIXOS DE TREBALL I GRUPS
DE DESPESA

15%

9%
8%
6%

REPRESENTACIÓ

5%

4%

22%
3%
2%
4%

9%

FORMACIÓ

INTERCOOPERACIÓ

13%
VISUALITZACIÓ

3. La
representació
pública del
cooperativisme
Articulem, vehiculem i defensem els interessos que ens són comuns davant les
administracions i l’opinió pública. Representem des de la pluralitat i la diversitat del
cooperativisme on el protagonisme és de les persones i dels valors.
La Confederació de Cooperatives de Catalunya és la suma de la suma. Som la veu
del cooperativisme català. Estem presents en diferents òrgans consultius, taules i
comissions, en les quals es debaten les lleis, els decrets, les accions i les polítiques
de les administracions públiques catalanes.
Aprofitem aquests òrgans i instruments d’interlocució amb les administracions per tal
de fer valer els interessos de les cooperatives i del moviment cooperatiu en àmbits
crucials per a la seva competitivitat, a través de la modificació i promoció de
normatives i la relació directa i constant amb les administracions, els partits polítics
i els grups parlamentaris, així com els mitjans de comunicació i altres agents socials.

Àmbit nacional

Àmbit municipal

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:

Amb l’Ajuntament de Barcelona s’ha impulsat
el desenvolupament 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
Consell Municipal de Benestar Social de
Barcelona.











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 departaments
del Govern:




DIPLOCAT
Pacte Nacional per a la Indústria 20222025
Dades
Obertes
Generalitat
de
Catalunya

Propostes del cooperativisme per les eleccions
al parlament de Catalunya 2021
Amb motiu de les eleccions al Parlament de
Catalunya celebrades el 14 de febrer, es va
traslladar a tots els grups parlamentaris un
document amb més de 50 mesures per a
l’Economia Cooperativa. També vam realitzar
trobades amb el líders d’algunes formacions
polítiques abans i després de les eleccions per
comentar les mesures proposades:





Partit Popular
En Comú Podem
Junts per Catalunya
Presidenta del Parlament de Catalunya

També hem participat en les reunions de
treball del Bloc IV, un espai de més de 4.500m
2 que implica una inversió pública sense
precedents en termes d’Economia Social i
Solidària a Barcelona. Una estructura que ha
de ser clau en del desenvolupament de
l’Estratègia ESSBCN2030 per tal de fer créixer
l’ESS, i en especial el cooperativisme, en
termes quantitatius i qualitatius. L’objectiu del
Bloc IV es convertir-se en l’espai on l’economia
del futur, cooperativa i social, es materialitzi.

5 reunions de la Comissió de
Comunicació de l’Estratègia
ESS2030
21 reunions del Grup Motor de
l’Estratègia ESS2030
Acte de presentació de l’Acord de
Ciutat per a l’Estratègia de
l’Economia Social i Solidària a
Barcelona 2030 al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona
1 reunió de l’Àmbit Participat pel
Nou Pla d’Impuls de l’ESS
1 trobada de l’Àmbit Participat
1 reunió Digital Match Impulsa amb
l’Ajuntament de Barcelona
Taula Quadrangular de Comerç i
Consum de l’Ajuntament de
Barcelona

Àmbit estatal i internacional
En els àmbits nacionals i internacionals s’ha
mantingut la coordinació i interlocució per
pal·liar els efectes negatius de la pandèmia i
posar les bases per a una reconstrucció social
solidària, inclusiva i equitativa.
S’ha assistit a les assemblees de Cooperatives
Europe i de l’ACI. També hem treballat en la
difusió de la plataforma Cercles.Coop, escollida
per l’Aliança Cooperativa Internacional per a
realitzar
la
seva
Assemblea
General,
l’Assemblea d’Àsia Pacífic i altres processos
participatius interns.










Reglament Intern, Organització i
Funcionament de CEPES
Pla Estratègic de CEPES 2022-2025
Marc d'Associació d'Espanya 20212027
Fons de la UAFSE
Consell de Foment de l'Economia
Social
Assumptes Institucionals
Assumptes Internacionals
Grups de Treball de CEPES

6 reunions: Familia cooperativa
CEPES
4 reunions: Fons NGEU
Reunions i assemblees de l’Aliança
Cooperativa Internacional i
Cooperatives Europe
Reunió ACI per l’ús de Cercles.Coop
Demostració ús Cercles.Coop amb
ACI
Assemblea Coops Europe
Assemblea ACI

1 Assemblea General Ordinària
CEPES
3 reunions: CEPES Empresa Social
2 reunions: Grup de treball FSE+
1 reunió: CEPES Pla Estratègic
1 Jornada sobre diferents
experiències de Cohousing

Reunió ACI amb representants SP
Formació ACI
Reunió Coops Europe
Assemblea eleccions Coops Europe
ACI Coalition International
Debat: ICA G20 Discussions

Àmbit comunitari
En el marc de CEPES s’han centrat els
esforços en recopilar els diversos projectes de
cooperatives catalanes que optaven als NGEU
per acompanyar-los en el procés del PERTE
l’ESS que s’havia de convocar, però que
encara està per definir per part del Gobierno.
Així mateix, en les diferents juntes i grups de
treball, s’han tractat temes relacionats amb:





Avenços en el disseny del PERTE per a
l'Economia Social en el marc dels Fons
de Recuperació i Resiliència
Anàlisi de la posada en marxa de
l'Oficina tècnica de projectes vinculats
al Pla de Recuepración
Avenços al Programa Operatiu
d'Inclusió social i Economia Social
2014-2020
Prioritats d'actuació de CEPES

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, GRI, Respon.cat, Pacte
Reforma Horària, Fundació Roca i Galès, així
com la representació en espais d’entitats que
ens ho han sol·licitat.
Webinar:
Iniciatives
Socials
i
Transformadores Al Vallès Occidental.
Reptes i oportunitats en temps de
Pandèmia.
Ponència
"Transformació
socioeconòmica en temps de crisi. Bases de la
Llei d'ESS i Pacte d'una Economia per la Vida"
a càrrec de Guillem Llorens, president de
CoopCat.

Seminario Internacional Empresa Social
Cooperativa y Acción Voluntaria: aportar
principios y valores para renovar la acció.
En el marc al 8th EMES Internatinal
Research Conference on Social Enterpise,
celebrat a la Universidad de Zaragoza (Compus
Teruel), CoopCat va participar en una sessió
titulada “COVID y nuevo model productivo”. A
la taula rodona hi va intervenir Guillem
Llorens, president de CoopCat, per exposar
l’afectació de la COVID-19 en l’ESS, i algunes
de les propostes de l’ESS catalana, com el
Pacte per una Economia per a la Vida i la futura
Llei d’ESS, com a mesures per afrontar les
conseqüències social i econòmica provocades
per la pandèmia. A més de la participació en
aquest Seminari Internacional, CoopCat va
firmar un Conveni amb la Asociación EMES
International Research Network per
donar suport a la 8ª Conferencia de

Recepció
d’un
grup
d’estudiants
universitaris del País Basc que realitzaven
una estada a Barcelona per conèixer la realitat
de l’economia social i solidària catalana. Van
realitzar visites en tres àmbits: institucional,
acadèmic i d’entitats representatives. Des de
CoopCat els vam explicar la funció de l’entitat
com a màxim representant del cooperativisme
a Catalunya i la tasca que desenvolupem per
defensar els interessos de les cooperatives i
fomentar
els
principis
i
valors
del
cooperativisme arreu del país.

Investigación Red Internacional EMES.
L’objectiu del Conveni era mostrar l’interès de
CoopCat en el desenvolupament del Congrés
pel seu impacte internacional, la visibilitat i el
reconeixement de l’ESS, de la que CoopCat és
entitat representativa, així com l’impuls
científic que suposa el congrés, tot això, en el
marc de la designació de Terol com a Capital
Espanyola de l’Economia Social 2021 per part
del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Reunions de seguiment dels projectes de
cooperatives catalanes treballats entorn
els Fons Next Generation.

Jornada dels Economistes 2021, Col·legi
d’Economistes de Catalunya. Participació
en una de les taules rodones de la Jornada dels
Economistes, que enguany portava per títol
“L’economia i la societat post COVID-19”.
Guillem Llorens, president de CoopCat, va fer
una presentació exposant l’afectació de la
COVID-19 en l’ESS, i la proposta de l’ESS
catalana d’un Pacte per una Economia per a la
Vida i la futura Llei d’ESS com a resposta per a
una reconstrucció social i econòmica més
justa, solidària i sostenible.

Altres reunions i trobades en l’àmbit
comunitari: Reunió de preparació Congrés
ACCID; Reunió amb diverses cooperatives per
aspectes d’intercooperació; Reunió COCETA;
Reunió Tecnocampus Mataró; Reunió amb
CCOO sobre la creació de noves cooperatives;
Cinc reunions amb l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

Assistència a debats: Debats cooperatives i
el sense afany de lucre Roca Gales; Debat
sobre l’habitatge cooperatiu.
Assistència a l’Assemblea General Ordinària
en la que va tenir lloc la fusió entre les
cooperatives Abacus i Som el mes de juny.

Àmbit de l’Economia Social i
Solidària
L’Associació
Economia
Social
Catalunya
(AESCAT) 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.

Després de presentar les bases de la futura Llei
de l’Economia Social i Solidària al Parlament de
Catalunya el desembre de l’any passat, s’ha
començat a treballar en la redacció de
l’articulat a través de reunions tècniques amb
diversos juristes i en coordinació amb la
Direcció General. També s’ha treballat la
definició dels indicadors que han d’establir què
es considera economia social. A més de la feina
realitzada de manera interna a cada federació
de cooperatives, des de CoopCat es va
organitzar una sessió de treball conjunta amb
totes les Federacions per tal de debatre i
consensuar
una
posició
comuna
del
cooperativisme
en
relació
a
aquests
indicadors.
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.
40 reunions
17 reunions Junta Directiva
12 reunions de Direccions
11 reunions internes amb Juristes

Jornada «L’economia social i solidària:
reactivació i transformació d’una economia per
a la vida»
El mes de juny va celebrar a Palau Robert la
jornada “L’economia social i solidària:

reactivació i transformació d’una economia per
a la vida”. Després de la benvinguda
institucional a càrrec del president de
l’AESCAT, Guillem Llorens; i del Conseller
d’Empresa i Treball, Roger Torrent; Joan
Muntar, secretari de La Confederació del
Tercer Sector, va presentar de l’estudi
“L’afectació de la covid19 a l’economia
social i solidària” i, seguidament, hi va haver
una taula rodona amb: Josep Vidal, Director
gener de l’Economia Social, el Tercer Sector i
les Cooperatives; Francina Alsina, presidenta
de la Taula del Tercer Sector; Jordi Busquet,
president de la Federació de Mutualitats de
Catalunya; i Álvaro Porro, Comissionat
d’Economia Social, Desenvolupament local i
Política Alimentària de l’Ajuntament de
Barcelona per parlar de la reconstrucció
socioeconòmica. L’acte es va poder seguir de
manera presencial i a través del streaming.
Prèviament a aquesta presentació, es va
celebrar l’Assemblea General de l'AESCAT que
va rebre la visita del nou Conseller d'Empresa
i Treball, Roger Torrent, amb qui van parlar
dels
reptes
de
l'Economia
Social
el
cooperativisme en aquesta legislatura social.
L’Assemblea General va ratificar Guillem
Llorens com a president de l’AESCAT,
revalidant així el cooperativisme al capdavant
de l’entitat.

Jornada anual del CTESC: situació i
perspectiva econòmica post COVID-19 i el
diàleg social.

Àmbit diàleg social
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.

Òrgans

Executiva

10%

Dictàmens

10%

Projecte
de
decret
dels
equipaments
comunitaris de la Generalitat de Catalunya

llei

de

foment

37%

14%

Projecte de decret del Consell Català de
Cogestió Marítima
Avantprojecte
de
l’associacionisme

Ple
Economia i Fiscalitat i Unió
Europea
Mercat de Treball i
Polítiques Sectorials

14%

15%

Desenvolupament
Territorial i Medi Ambient
Polítiques Sectorials

de

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei
19/2001, de 31 de desembre, d’orientació
agrària

Grups de Treball

Pla director d’infraestructures de l’àmbit del
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de
Barcelona per al període 2021-2030

VII
7%

VIII
7%

VI
7%

Avantprojecte de llei de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic
per al 2022

I
27%

V
6%

Memòria

IV
6%

Capítol I. L’economia a Catalunya
Capítol II. R+D+I i societat digital

III
20%

Capítol III. Mercat de treball

II
20%

Capítol IV. Condicions de vida
Capítol V. Sostenibilitat ambiental

Distribució de la dedicació per òrgans i
grups de treball
Relacions institucionals
Reunió amb el senyor Toni Mora i la senyora
Carme Garcia per exposar les projeccions del
cooperativisme en el marc del CTESC al llarg
de la legislatura
Presentació de l’informe "Situació del treball
autònom a Catalunya".

I

Clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius

II

Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

III

La inversió a Catalunya

IV

Taula Social del Canvi Climàtic

V

Situació del Treball Autònom de Catalunya

VI

Implantació i seguiment a Catalunya de la Better
Regulations Angenda

VII

Equipaments comunitaris de la Generalitat

VIII

Consell Català de la Cogestió marítima

4. PROMOCIÓ DE
L’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
COOPERATIVA
Itineraris Educatius
El tancament dels centres escolares a causa de la COVID-19 va provocar que s’haguessin
de deixar d’impartir els mòduls de l’Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques.
Aquest temps d’aturada es va aprofitar per revisar el contingut dels mòduls i també per
digitalitzar-los.
El curs 2021-2022 s’ha posat en marxa la segona edició de l’Itinerari Eductiu. La novetat
d’enguany és la possibilitat de cursar els mòduls de manera telemàtica a través de la
plataforma https://reptescooperatius.cat/
El passat mes de juliol, el Departament d’Educació va realitzar una formació al professorat
interessat en impartir aquests mòduls d’Economia Social i Finances Ètiques al seus centres.
Vint docents van participar en la formació, que van valorar molt positivament gràcies a la
combinació de classes teòriques, desenvolupament pràctic individual i experiències de
cooperatives.
Dades
Mòduls impartits (setembredesembre 2021): 22 mòduls
presencials
Centres on s’ha impartit la
formació: 5





Catalunya Central
Barcelona
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona

Formació en matèria cooperativa
CoopCat va realitzar una enquesta a les diverses
Federacions de cooperatives i als Ateneus
Cooperatius amb l’objectiu de saber quina formació
s’està realitzant i intentar unificar els diferents tipus
de materials utilitzats en aquestes formacions.
Un cop rebudes les respostes de les Federacions i
d’alguns Ateneus, es va fer el buidatge i anàlisi de la
informació obtinguda per tal de poder coordinar-nos
millor en futures actuacions en matèria de formació.

Alumnes: 538
Centres inscrits a la plataforma
virtual: 5
Docents participants al curs de
formació de professorat: 20

5. PARTICIPACIÓ EN
LA DIFUSIÓ DELS
PRINCIPIS I VALORS
COOPERATIUS
Web corporatiu
Creació
d’un
nou
web
corporatiu
(www.cooperativescatalunya.coop),
per
facilitar l’accés al continguts. El nou web conté
una nova pàgina d’inici, amb tota la informació
rellevant, i diferents apartats, amb una millor
jerarquització de la informació. La nova és més
moderna, visual i accessible i permet una
millor navegació en tots els dispositius.

Memòria d’activitats 2020
Es tracta d’un document que detalla els
projectes desenvolupats per CoopCat en les
diferents àrees d’acció on intervé. L’estructura
de la Memòria d’Activitats 2020 s’ha modificat
en relació a les memòries anteriors, per tal de
fer-la més atractiva i entenedora. S’ha
sintetitzat el contingut per eliminar algunes
parts genèriques i centrar-se en recollir i
explicar els projectes i iniciatives concretes
realitzades en els quatre eixos estratègics de
CoopCat:
representació,
visualització,
formació i intercooperació.
A més d’aquest exercici de concreció en el
contingut, també s’ha incidit en els elements

gràfics de la Memòria per fer-la més visual i
aportar informació destacada capaç de ser
assimilada només repassant els gràfics i
estadístiques que conté.

Addicionalment, s’ha elaborat una versió
abreujada de la Memòria d’Activitats
2020. Es tracta d’un document molt més
sintètic on, de manera 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, la memòria 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,
presenta el Pla de Treball de futur, i finalment
aporta dades de les Afectacions de la COVID19 al Cooperativisme.

Anuari en Emprenedoria Social,
Economia i Innovació Social
2021
CoopCat
ha
participat
a
l’Anuari
en
Emprenedoria Social i Innovació Social 2021
impulsat pel Centre d’Estudis i de Recerca en
Emprenedoria i Innovació Social (CREIS) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb
la redacció de dos articles:
Capítol 3: Canvis i transformació socioeconòmica en temps de crisi: bases de la Llei
de l’ESS i Pacte d’una Economia per la Vida.
Autor: Guillem Llorens i Gragera, president de
la Confederació de Cooperatives de Catalunya
i de l’AESCAT.

Capítol 6: Digitalització de la governança de les
cooperatives: Cercles.Coop.
Autors: Lorena Torró i Garrido, direcció de
CoopCat,; i Cristina Ferraté i Anguera, àrea
tècnica de CoopCat.

Circular interna
Amb l’objectiu de millorar la comunicació
interna amb les federacions associades i les
cooperatives federades i que aquestes
coneguin millor la feina que CoopCat realitza
com a màxim representant del cooperativisme
català, hem creat una Circular Informativa
Interna. Aquesta nova eina de comunicació té
una periodicitat mensual i la primera circular
es va enviar el mes de primera circular es va
enviar el mes d’abril. La Circular conté la
informació de les accions més destacades que
es
desenvolupen
en
Representació,
Visualització, Formació i Intercooperació.

European Social Economy
Awards
Social Economy Europe (SEE) va convocar la
primera
edició
dels
Premis
Europeus
d’Economia Social. Els objectius dels European
Social Enconomy Awrds eren distingir les
empreses i organitzacions de l’economia
social, augmentar-ne la visibilitat, i reconèixer
la seva diversitat en els diversos sectors
econòmics i països.
Els premis tenien 3 categories:




Innovació Social
Transició Verda
Digitalització

CoopCat
va
presentar
la
plataforma
Cercles.Coop en la categoria de Digitalització.
Tot i no vèncer, Cercles.Coop va quedar en el
Top8 de cooperatives finalistes en la categoria
“Digitalisation&Skills”.

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 l’any 2021:

Posar en valor la tasca cooperativa, la millor
manera d’acomiadar el 2020. Gener:
https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/coo
peraciocatalana_449_ok/9
CoopCat elabora un pla amb més de 50
mesures de cara a les eleccions al Parlament
per fomentar l’economia cooperativa. Febrer:
https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/coo
peracio_catalana_450_ok/9
N’XARXA: connectar la intel·ligència col·lectiva
per accelerar la transició energètica. Març:
https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/coo
peraciocatalana_451_ok/9
Les cooperatives han de legalitzar els llibres
telemàticament des del mes de desembre.
Abril:
https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/coo
peraciocatalana_452_ok/9
Segona
edició
de
l’Itinerari
Educatiu
d’Economia Social i Finances Ètiques, una eina
per transformar l’economia des de les aules.
Maig:
https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/coo
peracio_catalana_453_ok/9
Compte enrere per a la celebració del Dia
Internacional de les Cooperatives 2021. Juny:
https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/coo
peraciocatalana_454_ok/9
Nou curs de formació del professorat sobre
economia social i finances ètiques. Juliol:
https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/coo
peraciocatalana_455_ok/9
Ensenyar
una
economia
diferent
transformar la societat. Setembre:

per

https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/coo
peraciocatalana_456_ok/9
La digitalització de la governança de les
cooperatives i la comunitat Meta.Cercles.Coop.
Octubre:
https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/coo
peraciocatalana_457_ok/9

Tret de sortida als Reconeixements CoopCat
2021 i acte de digitalització de la governança
cooperativa al Canòdrom. Novembre:
https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/coo
peraciocatalana_458_ok/9
Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances
Ètiques: progressa adequadament. Desembre:
https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/coo
peraciocatalana_459_ok/9

Dia Internacional de les Cooperatives

“Reconstruir millor junts” va ser el lema escollit per
l’Aliança Cooperativa Internacional pel Dia
Internacional de les Cooperatives 2021. L’objectiu de
l’acte de celebració, que es va fer el dia 2 de juliol al
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (CAOC),
era mostrar 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.
Format:
 Benvinguda amb parlaments institucionals.
 Conversa sobre la importància de la
intercooperació amb Ramon Sarroca,
responsable de l’àrea d’intercooperació de
Coopcat, i Brais Padín, expert en plataformes i
ecosistemes digitals.
 Les cooperatives estem en marxa! Vídeo de
recull d’experiències de cooperatives de tot
Catalunya que estan intercooperant en tot
tipus d’àmbits i sectors.
 Recital “Paraules d’Arcadi”. Homenatge a
Arcadi Oliveres, referent de la lluita per la
justícia social i el pacifisme, a través de la les
reflexions que el seu fill Arnau va fer sobre
l’obra i la trajectòria del seu pare.
Prèviament a l’acte públic de celebració del DIC, hi va
haver una trobada privada entre el Consell Rector de
CoopCat i el Conseller d’Empresa i Treball, Roger
Torrent. Aquesta trobada va consistir en una visita a
la cooperativa Josep Capell, situada a la planta baixa
del COAC, i una primera reunió de treball amb el
senyor Roger Torrent, després de ser noment
Conseller.
https://youtu.be/F4CZ1LU5F7k

Reconeixements CoopCat, 5ª 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
intercooperació, Cooperativa jove i innovadora i
Reconeixement a la trajectòria.

des de de totes les branques cooperatives per tal
d’impulsar la transició energètica i reduir l’impacte
de la crisi climàtica. Les experiències cooperatives
que van intervenir en aquesta conversa van ser:
o
o

o

o

o

El jurat dels Reconeixements CoopCat 2021 estava
format per Xavier Palos, president 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; Josep Maria Canyelles, Coordinador
Respon.cat, Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat social a
Catalunya; i Josep Mª López Fumat, exconseller de
CoopCat i expresident de la Federació de
Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya.

Covides: importància de no abandonar el
camp i apostar per la bioeconomia circular.
Batec: necessitat de reduir el consum per fer
possible una transició energètica socialment
justa.
Som Energia: poder que tenen els
consumidors per canviar les coses amb les
seves eleccions.
La Chalmeta: necessitat de dissenyar i
construir
habitatges
energèticament
eficients.
Nou Patufet: paper de l’escola per tal
d’educar en els valors ambientals i de
sostenibilitat els nens i nenes des de ben
petits, perquè esdevinguin motor de canvi
en el futur.

Les cooperatives premiades van ser:
 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

Enllaç NdP tret de sortida dels Reconeixements
CoopCat 2021: https://ja.cat/A3mgb
Enllaç
NdP
cooperatives
guanyadores
Reconeixements
CoopCat
2021:
https://ja.cat/npedP
Enllaç a Youtube vídeo resum de la gala:
https://www.youtube.com/watch?v=QZzi_KH
O6lg&t=3s

La gala Reconeixements CoopCat 2021, celebrada el
dia 16 de desembre a la Sala Gaudí de La Pedrera, va
tenir com a tema central el canvi climàtic i la transició
energètica. L’acte, presentat per la periodista i
divulgadora ambiental Cori Calero també va servir
per conèixer projectes que s’estan desenvolupant

Vídeos converses cooperatives:










Covides SCCL:
https://www.youtube.com/watch?v=F
kGcxYqmrgI&t=165s
Batec SCCL:
https://www.youtube.com/watch?v=TWc0PZYmYk&t=157s
Som Energia SCCL:
https://www.youtube.com/watch?v=sy
8oUiC0OI8&t=128s
Nou Patufet SCCL:
https://www.youtube.com/watch?v=Q
1jIF_s9EEE&t=134s
La Chalmeta SCCL:
https://www.youtube.com/watch?v=g
uG3w8kIIaE&t=184s

6. SERVEIS D’INTERÈS
COMÚ PER A LES
COOPERATIVES
N’XARXA
La segona edició del grup d’intercooperació N’XARXA es va centrar en la
transició energètica i en l’aposta de les cooperatives per una economia
sostenible
mitjançant
l'energia
renovable,
l'eficiència
energètica i
el desenvolupament sostenible.
En el sector d’energies renovables, les cooperatives agràries, les cooperatives
de treball del sector de l’arquitectura i enginyeria, basada en desenvolupament
sostenible d’edificis, i les cooperatives d’habitatges són agents essencials per
complementar la implantació al territori de noves formes de producció i consum
energètic.
Es van organitzar quatre sessions de treball dedicades a conèixer els projectes
que les cooperatives estan desenvolupant o tenien previst desenvolupar en
l’àmbit de la transició energètica i, també, a connectar aquests projectes
intentar cooperar entre ells.
Les sessions de treball participatiu van ser molt productives i d’aquestes
trobades va néixer una sectorial dins de la FCTC, així com l’aliança entre
diverses cooperatives per desenvolupar projectes, principalment de comunitats
energètiques, de manera conjunta. Aquesta aliança entre cooperatives que
treballen en l’àmbit de la transició energètica també ha de servir per augmentar
las possibilitats d’accedir als Fons Europeus Next Generation.

Cercles.Coop
L’ús de Cercles.Coop s’ha estès entre diverses cooperatives i organitzacions de
l’Economia Social no només de Catalunya, sinó d’altres territoris com el País
Valencià. A més, l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) també va utilitzar la
plataforma per realitzar les votacions a la seva Assemblea General, celebrada
el mes de juny, en la qual hi van participar més de 300 persones arreu del món.
Amb l’objectiu de facilitar l’ús de la plataforma, s’han realitzat quatre sessions
de formació sobre diferents funcionalitats de Cercles.Coop:
 Com organitzar i preparar reunions societàries que requereixen
emissió de vot electrònic: L’Assemblea General
 Les Consultes: com organitzar reunions societàries que
requereixen emissió de vot electrònic.
 Els Òrgans de participació: com preparar espais estables de
participació dels òrgans societaris o de gestió de la
cooperativa.
 Els Processos participatius: com organitzar processos
participatius concrets i puntuals amb la nostra base social.

Meta.cercles.coop
Consolidada la plataforma Cercles.Coop, es va començar a treballar en el
meta.cercles.coop, és a dir, la comunitat que lidera l’evolució i la implementació
de noves funcionalitats i d’altres millores a la plataforma. Per crear aquesta
comunitat, es va convidar a participar en una enquesta a totes aquelles
cooperatives i entitats, que ja utilitzen la plataforma, i també a les cooperatives
mentores del projecte, per conèixer quines necessitats i aspiracions tenen en
relació a Cercles.Coop.
El procés de co-creació de la comunitat meta-cercles.coop s’ha realitzat en
diverses fases:
o 1ª fase: sessió col·laborativa
o 2ª fase: enquesta
o 3ª fase: debat
El resultat d’aquest treball conjunt ha estat la posada en marxa de les primeres
àrees de treball de la comunitat Meta.Cercles.Coop son:
o Promoció democràtica
o Fòrum tècnic i funcional
o Fòrum jurídic i legal
o Punt de trobada, per centralitzar tots els encontres de la comunitat
Enllaç web: https://meta.cercles.coop/
Actes per donar a conèixer la comunitat meta.cercles.coop
o Octubre: participació en una de les sessions de DecidimStories en el
marc del Decidim Fest 2021.
o Novembre: jornada "Cercles.coop i el futur de la governança
cooperativa" amb exposició-col·loqui de persones expertes en la
plataforma Decidim i les funcionalitats de Cercles.coop, i un fòrum
obert amb cooperatives per compartir els reptes, les pors i les
oportunitats de la digitalització de la governança cooperativa.

Altres accions d’Intercooperació
Trobada DG Economia Social i Solidària, Tercer Sector i les cooperatives amb la DG
d’Emprenedoria i cooperativisme de la Generalitat Valenciana
El 29 de setembre vam participar en un acte celebrat a Valls per conèixer i intercanviar experiències
amb el cooperativisme valencià. La trobada va tenir el programa següent:
Benvinguda a càrrec de Josep Vidal, director general d'Economia Social i solidària, el Tercer Sector i
les Cooperatives, i de Teresa Garcia, Directora General d’Emprenedoria i Cooperativisme de la
Generalitat Valenciana.
Presentació de les polítiques de Foment de l’Economia Social i del cooperativisme de la Generalitat
de Catalunya:
o
o
o

Presentació de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius
Jaume Oller: Presentació dels projectes singulars cooperatius
Roser Hernández: Presentació de les noves línies d’actuació

Presentació de les polítiques de Foment de l’Economia Social i el cooperativisme de la Generalitat
Valenciana a càrrec de Jesús Caro Caro, subdirector general de Economía Social y Emprendimiento.
Foment del cooperativisme de les entitats representatives del cooperativisme a València i Catalunya:

o
o

Guillem Llorens: President de la Confederació de Cooperatives de Catalunya
Emilio Sampedro: President FEVECTA

Visita a diverses cooperatives i projectes d’economia social de Valls: L’Economat, Punt d’Accés, Eixam
Arquitectures, Produccions Saurines, MilMans, La Titaranya, La Bajoca, etc.

7. REPTES 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.
El Consell Rector
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