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Un total de quinze ateneus,
distribuïts per tot Catalunya,
afavoriran la viabilitat i sos-
tenibilitat dels projectes i
les experiències existents al
territori, alhora que perme-
tran millorar l’ocupació de
qualitat.

Servei de referència
El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya ha
posat en marxa el projecte
de creació de la Xarxa d’Ate-
neus Cooperatius.

Aquesta iniciativa té per
objectiu crear una xarxa
d’entitats que ha d’esdevenir
un servei de referència on les
organitzacions cooperatives i
d’economia social treballin

juntes per crear i impulsar
nous llocs de treball, en espe-
cial els de qualitat, i promo-
cionar l’economia social.

La xarxa porta el nom
d’Ateneus Cooperatius en re-
ferència al cooperativisme
obrer i els ateneus republi-
cans que eren un espai
d’apoderament per a la ciu-
tadania i volien construir una
economia solidària i demo-
cràtica com a alternativa al
sistema vigent.

En aquest sentit, a través
d’aquest nou projecte es vol
reforçar la ciutadania i contri-
buir a la construcció d’un al-
tre model econòmic.

Amb un pressupost de
3.300.000 euros, la iniciativa
del departament consisteix
en la creació de quinze ate-
neus cooperatius, distribuïts
per diverses demarcacions.

Aquestes quinze entitats es-
tà previst que donin servei,
atenció i cobertura a perso-
nes, empreses, cooperatives i
també societats laborals per
tal d’enfortir l’economia so-
cial i cooperativa en el marc

del programa Aracoop.
La iniciativa se centra a

afavorir la creació d’em-
preses cooperatives i socie-
tats laborals, a més d’enfortir
la viabilitat i sostenibilitat
dels projectes i experiències

existents per millorar l’ocu-
pació i el desenvolupament
del territori.

En aquest sentit, la xarxa
també té previst treballar per
transformar associacions i
empreses en cooperatives i
societats laborals, i promo-
cionarà la fórmula cooperati-
va i de les societats laborals
per a la continuïtat d’empre-
ses i entitats properes al tan-
cament, ja sigui per motius
econòmics o generacionals.

Els ateneus cooperatius
donaran prioritat a les per-
sones joves, majors de 50
anys en situació d’atur o de-
mandants d’ocupació inscri-
tes a les oficines del Servei
Públic d’Ocupació de Catalu-
nya que vulguin crear una
empresa cooperativa o so-
cietat laboral.

A més, està previst que els

ateneus prestin suport a
totes aquelles empreses o
entitats que tinguin capacitat
per incentivar la creació
d’empreses cooperatives i
societats laborals, com ara
poden ser les entitats públi-
ques, assessories, gestories,
escoles de negoci, entitats
formatives, empreses en
transformació, associacions i
fundacions.

Ocupació
En l’actualitat, hi ha 3.962 co-
operatives a Catalunya. Fins
al setembre d’enguany se
n’han constituït 130, supe-
rant ja la quantitat de tot
l’any 2015. A les cooperatives
de Catalunya hi treballen
45.414 persones, segons les
dades del tercer trimestre
d’enguany, la xifra més alta
des del 2007.
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Els socis o integrants de l’entitat cooperativa són el centre d’un projecte arrelat al territori que té la cooperació com a base del seu funcionament ■ JOAN SABATER

La cooperativa pot ser l’eix d’una nova economia social ■

Més Catalunya Cooperatives
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Cooperatives creades

Com la resta de models que inte-
gren l’economia social i cooperati-
va, aquest tipus d’empresa està
basada en la propietat conjunta i la
gestió col·laborativa.

La cooperativa aporta una do-
ble utilitat a la societat, ja que per
una banda és generadora de rique-
sa i activitat econòmica, i per una
altra ajuda a donar resposta a rep-
tes socials des de sectors d’activi-
tat molt diversos.

L’alta implicació de les persones
que la integren i també en són sò-
cies facilita que les cooperatives
s’adaptin a un tipus d’economia en
què els integrants de l’entitat són
el centre d’un projecte basat en el
coneixement, la innovació, la quali-

Cooperar per tal de
poder créixer
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Josep Vidal  Director general d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa.

“Hi ha interès per nous models d’economia”

Què és l’economia social?
És una economia plural forma-
da per un ampli ventall de for-
mes societàries. El gran tret di-
ferencial és que aquestes socie-
tats operen amb lògiques més
democràtiques, equitatives,
solidàries i respectuoses amb
les persones, el medi ambient i
els territoris. Un dels princi-
pals actors de l’economia social
a Catalunya són les cooperati-
ves. L’economia social s’està
posicionant com un actor
emergent present en els diver-
sos àmbits del nostre dia a dia
tant en la producció, la comer-
cialització, el consum, com en
el finançament. Actualment,
representa prop del 6% del PIB
català i hi treballen directa-
ment unes 150.000 persones.

Les dades diuen que les co-
operatives sobreviuen millor a
les situacions de crisi. Què és
el que les fa resistents?
Les cooperatives, a més de ser
capaces de sobreviure a les si-
tuacions de crisi, o ser una al-
ternativa al tancament d’em-
preses, també poden consoli-
dar-se com a alternativa de pri-
mer ordre en tots els sectors
econòmics. Aporten un valor
diferencial que es basa a situar
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les persones per sobre del capi-
tal i en l’epicentre de les deci-
sions, alhora que aposten per
la cooperació i pel compromís
social. La flexibilitat amb què
les cooperatives poden modifi-
car el seu règim de treball els
permet ser àgils per adaptar-se
a la realitat canviant i l’especial
implicació dels treballadors i la
seva condició de socis els per-
met ser més sobirans a l’hora
de prendre decisions. Tot
aquest conjunt d’elements per-
met avançar cap a un model
econòmic més equitatiu, de-
mocràtic i sostenible social-
ment i ambientalment. I en la
construcció d’una societat més
justa i solidària.

Quin és el valor afegit del mo-
del cooperatiu?
Les cooperatives contribuei-
xen a crear llocs de treball esta-
bles i de qualitat, a distribuir
millor la riquesa, desenvolupar
el territori, facilitar el relleu ge-
neracional, recuperar empre-
ses en crisi, o a prestar serveis
socials. Resulta innegable la se-
va contribució en la construc-
ció d’un nou país que aposta
per la transparència, la soste-
nibilitat, la cohesió social, el
desenvolupament dels territo-
ris, la solidaritat i les noves for-
mes de participació i apodera-
ment de les persones.

tat, la sostenibilitat i una correcta
gestió, i també en el reconeixe-
ment del talent.

Es tracta d’un model viable i
transformador a l’hora d’empren-
dre, crear i fer créixer una empresa.
Les seves característiques, el pa-
per central que hi tenen les perso-
nes que les integren, la cooperació,
l’arrelament al territori i el compro-
mís social, les fan especialment in-
dicades per funcionar en el context
del segle XXI, ja que fan que l’efec-
te econòmic que aporten sigui
també compatible amb un impac-
te social positiu.

Actualment, més d’1.320.000
persones estan associades o són
beneficiàries de cooperatives i so-
cietats laborals a Catalunya. En to-
tal les empreses cooperatives que
estan repartides pel territori català

I parlant de nou país, quin pa-
per hi ha de tenir el cooperati-
visme?
Hi ha un renovat interès de les
noves generacions i de la ciuta-
dania per altres models de fer
economia. Cal posar de relleu
el valor afegit de les cooperati-
ves en la difusió d’una nova for-
ma de fer economia que col·la-
bora en la transformació social

generen una facturació de 5,8 mi-
lions d’euros.

Crear una cooperativa
A l’hora de constituir la cooperati-
va heu de seguir una sèrie de pas-
sos administratius. Podeu trobar
informació sobre com fer-ho al
web d’Aracoop www.aracoop.coop,
un programa de impulsat per la
Generalitat que ofereix acompa-
nyament per a la creació de nous
projectes empresarials coopera-
tius. Aracoop té per objectiu
renovar, enfortir i ampliar l’eco-

i fomenta també noves formes
de consum.

Què està fent el govern per en-
fortir l’economia social i co-
operativa?
Tenim la convicció i adoptem
el compromís de donar el su-
port necessari per tal de garan-
tir la fortalesa i independència
de les entitats de l’economia

nomia social i cooperativa a
Catalunya.

També existeix la possibilitat
de fer un procediment exprés, un
tràmit exclusiu per a cooperati-
ves de primer grau que complei-
xin uns requisits i que permet
constituir la cooperativa en el
termini de dos dies després de
registrar els documents de cons-
titució. Podeu trobar tota la infor-
mació sobre com fer-ho al portal
de tràmits de la Generalitat
www.gencat.cat/tramit.

Pel que fa a ajuts i subven-

cions, la Generalitat impulsa
ajuts per al finançament d’em-
preses d’economia social i co-
operatives. Hi ha una línia de
préstecs en col·laboració amb
l’Institut Català de Finances
(ICF), amb la garantia del depar-
tament per al finançament de les
empreses d’economia social; i
una altra línia per a la constitució
d’avals financers, tècnics i econò-
mics per millorar la competitivi-
tat. Podeu més informació sobre
aquestes i altres línies d’ajuts a:
www.treball.gencat.cat ■

social. Treballem perquè pugui
progressar en l’eficiència dels
seus recursos estructurals i ga-
rantir la viabilitat futura de les
seves activitats a través de la
innovació, la formació, la re-
cerca, la internacionalització i

l’excel·lència i la qualitat dels
seus serveis. És per això que te-
nim en marxa programes i ini-
ciatives, com l’Aracoop, els ate-
neus cooperatius o les línies de
finançament que tenen un
pressupost de 9 milions d’eu-
ros. És prioritari donar ajut di-
recte a les empreses cooperati-
ves, que són el motor de la ge-
neració d’activitat econòmica i
de creació de llocs de treball.
És per això que hem posat en
marxa els ajuts a la incorpora-
ció de socis, els ajuts a la incor-
poració al mercat laboral de jo-
ves a través del programa de
Garantia Juvenil i les subven-
cions a projectes singulars de
generació d’ocupació i creació
de cooperatives i societats la-
borals, dirigides a nous projec-
tes que fomentin la reactivació
econòmica. ■

Josep Vidal ■ EPA

“Un dels principals
actors de l’economia
social a Catalunya
són les cooperatives”
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