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Un model
d’empresa per
a la postcrisi

REDACCIÓ
BARCELONA

OPORTUNITAT. La cooperativa és cada cop més la fórmula escollida per

afrontar els nous temps. Fins al novembre del 2013 ja se n’han creat 139

de noves i és el sisè any consecutiu que hi ha creixement

n un panora-

ma d’indica-

dors econò-

mics desola-

dor, amb una

destrucció d’empreses

continuada des de la ir-

rupció de la crisi, la crea-

ció de cooperatives ha vis-

cut en canvi una tendèn-

cia creixent. Si al 2008,

E
quan s’encetava el període

de recessió, se’n van crear

97, l’any 2012 van néixer

quasi 150 firmes sota el rè-

gim cooperativista i la ten-

dència alcista continua

fins al novembre del 2013,

quan ja se n’havien regis-

trat 139 de noves. El 2013

ha esdevingut, doncs, el si-

sè any consecutiu de crei-

xement en el cens de co-

operatives catalanes.

Malgrat que les coopera-

tives pateixen com qualse-

vol altra estructura empre-

sarial els efectes de la crisi,

la dada dóna a entendre

que el model cooperatiu és

la fórmula escollida per

afrontar els nous temps,

en els quals entra en valor

una gestió empresarial

més democràtica i en la

qual es té més en compte

l’entorn social més imme-

diat.

El cert és que amb la crisi

econòmica i el desprestigi

de gran part de les estruc-

tures econòmiques del sis-

tema tradicional s’ha des-

pertat una nova sensibili-

tat social i econòmica que

fa que prenguin vigència

valors propis de l’econo-

mia social però amb nous

significats, passant així pel

cooperativisme i cap a

l’economia col·laborativa.

D’aquí la creixent elecció

del model cooperatiu en-

tre els emprenedors.

I per això mateix l’econo-

mia social s’ha convertit

en un actor important i re-

conegut en l’ecosistema

emprenedor català, grà-

cies a l’aposta del capital

risc, a la promoció econò-

mica local que veu en el

món cooperatiu una eina

per garantir els llocs de

treball estables, rondes

d’inversió d’impacte i la

difusió del model dels ma-

teixos promotors d’idees

emprenedores.

La cooperativa potser no

ha estat del tot valorada en

el nostre entorn econòmic

i, per tant, fóra bo que s’in-

terpretés que aplegar es-

forços per tirar endavant

un projecte empresarial és

una gran via de redreça-

ment de l’ocupació i de la

trama empresarial. Al cos-

tat dels projectes indivi-

duals d’emprenedoria, cal

reforçar la importància del

cooperativisme com a sor-

tida per als col·lectius amb

projecte.

Equiparació. Algunes

mesures de l’administració

com la nova llei de coopera-

tives, línies de finançament

específiques per a aquest

model empresarial i incen-

tius per donar visibilitat al

sector, són clau per situar el

cooperativisme català al

mateix nivell d’altres pa-

ïsos.

Una altra limitació que ar-

rossegava l’empresa sota el

règim cooperatiu és que

tradicionalment havien es-

tat lligades, i encara resta en

l’imaginari col·lectiu, no-

més a certs àmbits com in-

dústries en crisi o coopera-

tives agràries. Ara, però,

progressivament ha anat

canviant i qui opta per crear

una cooperativa prové de

branques ben diverses.

De fet, hi ha un ampli ven-

tall d’aquest tipus d’empre-

sa i sectors que donen ser-

veis en els àmbits social,

econòmic i mediambiental:

sostenibilitat, atenció a les

persones i per descomptat

les noves tecnologies.

Segons dades del Depar-

tament d’Empresa i Ocupa-

ció, ara com ara l’11% del

total de cooperatives cata-

lanes existents són agràries.

Les més nombroses són les

cooperatives de treball as-

sociat, amb un pes del

74,3% respecte del total.

Objectiu.. Per cooperativa

de treball associat s’entén

una empresa que té com a

objectiu principal proveir i

Distribució territorial (any 2013)

Creació de cooperatives
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mantenir de llocs de feina

els socis que la formen, ja

sigui a temps parcial o

complet, mitjançant l’or-
ganització en comú de la
producció de béns o ser-
veis per a tercers. És per ai-
xò que constitueix una de
les fórmules fonamentals
de l’autoocupació, una op-
ció cada cop més utilitzada
en moments com l’actual
amb un mercat de treball
tan tocat. Una cooperativa
per definició és una empre-
sa participativa, moderna,
amb valors, basada en les
persones, amb una estruc-
tura i funcionament demo-
cràtic, unes característi-
ques que sens dubte seran
clau en el nou model eco-
nòmic que ara s’està rees-
crivint, en què la coopera-
ció, les persones com a

centre de les organitza-
cions i la flexibilitat són els
seus pilars.

Sostenibilitat. El coope-
rativisme no deixa de ser
una empresa que partint
d’uns valors democràtics
aspira a la seva sostenibili-
tat i eficiència. I justament

els defensors d’aquest mo-
del insisteixen que són els
seus valors els que els fan
més competitius. Com diu
el mateix director general
d’Economia Social i Co-
operativa i Treball Autò-
nom, Xavier López, “la
participació i implicació
de les persones en la presa
de decisions i la innovació
són elements que tenen
actualment les cooperati-
ves i que aplicats a les al-
tres empreses són factors
de competitivitat”.

Segons el darrer registre
disponible del Departa-
ment d’Empresa i Ocupa-
ció datat al 2010 el món co-
operatiu dóna feina direc-
tament a 38.000 persones,
té 100.000 llocs de treball
més vinculats (socis de
serveis) i a més té 1,2 mi-
lions de persones com a
socis consumidors
(clients) a tot Catalunya,
on sumen una facturació
global de més de 6.000 mi-
lions d’euros que repre-

senta quasi el 3% del PIB
català. L’any 2013 hi ha
comptabilitzades un total
de 4.000 cooperatives. Per
distribució territorial el
Barcelonès, com no podia
ser d’altra manera degut al
seu elevat pes en el con-
junt del teixit empresarial
català, és la comarca on hi
ha el major nombre de co-
operatives, amb un total
de 1.162, seguida pel Va-
llés Occidental amb 455, el
Baix Llobregat amb 330 i
en quarta posició el Segrià,
que en suma 234.

Per fer créixer encara
més aquestes dades, des
de la Generalitat es treba-
lla a millorar el context co-
operatiu amb una nova
normativa que entre altres
mesures contempla la de
posar solució a la manca
de finançament que patei-
xen les cooperatives. Tot i
que, evidentment, tenen
les mateixes limitacions
que qualsevol empresa, el
cert és que la regulació ac-
tual els limita les possibili-
tats que tenen en el finan-
çament intern mitjançant
les aportacions, obligatò-
ries i voluntàries, dels seus
socis. El projecte de refor-
ma de llei vol facilitar la in-
corporació de noves per-
sones sòcies i, especial-
ment, potenciar la figura
del soci col·laborador fi-
nancer, que aporta només
capital.

Les empreses de

l’economia social (on hi

ha cooperatives,

mutualitats, societats

laborals i empreses

d’inserció) no són
alienes a la crisi, però
l’efecte negatiu sobre
l’ocupació és una mica
més suau que a les
empreses tradicionals.
Els contractes a les
cooperatives són
indefinits en un 84,2%,
mentre que en el
conjunt la mitjana és
del 81,6%. Les
cooperatives van crear
un miler de llocs de
treball en el tercer
trimestre del 2013.
La destrucció
d’ocupació entre les
entitats del sector
social se situa quatre
punts per sota del
percentatge de
destrucció a les
empreses sota la
fórmula jurídica
mercantil.
Aquesta diferència
s’atribueix als models
de funcionament de les
cooperatives.

Tot i el bon ritme de creixe-
ment en nombre de coope-
ratives a Catalunya, en un
període màxim de 4 anys el
govern, a través del Depar-
tament d’Empresa i Ocu-
pació, s’ha marcat l’ambi-
ciós objectiu que es creïn
1.000 cooperatives noves a
Catalunya. Així es desprèn
del Pla Aracoop de suport a
la creació d’empreses co-
operatives per al 2013-
2014, que s’ha aprovat en-
guany i que disposa d’un
pressupost d’1,7 milions
d’euros anuals.

Impuls. Les mesures que
posa en marxa el pla de su-
port estan encaminades a
fer més visible el món co-
operatiu tant a les organit-
zacions existents com per
als qui estan a punt d’enge-
gar el seu propi negoci. Per
això un dels objectius del
programa és facilitar i im-
pulsar la creació d’activi-
tats emprenedores sota la
fórmula cooperativa. Per
aconseguir-ho, des del go-
vern hi ha el compromís
ferm d’incrementar els re-
cursos per a les persones
emprenedores en aquest
àmbit.

Visualització. Per trencar
els falsos tòpics que arros-
sega el món cooperatiu,
com per exemple que és un
model només apte per a al-
guns sectors, o la seva
manca de competitivitat
en un mercat global, el pla
de suport a la creació d’em-
preses cooperatives es fo-
calitza igualment a incre-
mentar la visualització i la
valoració social de les em-
preses d’economia social i
cooperativa.

Per això mateix el pla pre-
veu oferir suport, forma-
ció, assessorament i ele-
ments d’estímul de l’activi-
tat emprenedora d’empre-
ses cooperatives, així com
del procés de creixement
dels nous projectes empre-
sarials d’arrel cooperativis-
ta.

Així mateix, agafar di-
mensió és també un repte
inajornable per a les em-
preses cooperatives, i a
més de la voluntat de cada
organització, poder comp-

COMPARACIÓ

Ocupació
més
estable

Aracoop aspira a
crear 1.000 noves
cooperatives

tar amb estímuls externs
pot resultar vital en un mo-
ment com l’actual. De fet,
competir a escala global
comença a ser un impera-
tiu per a tot el teixit empre-

sarial, i el món cooperatiu
no se’n pot quedar al mar-
ge. Per això mateix, el canvi
normatiu que està en mar-
xa a Catalunya donarà faci-
litats a la capacitat de crei-
xement d’aquest àmbit.

Tal i com expliquen des
del Departament d’Empre-
sa i Ocupació, els àmbits
d’actuació d’Aracoop se
centraran en el món edu-
catiu a través de 400 tallers
en escoles que beneficia-

ran 8.000 estudiants i ses-
sions divulgatives s les uni-
versitats, entre d’altres, per
tal de donar a conèixer les
capacitats del món coope-
ratiu.

Paral·lelament, el progra-
ma treballa aquest mateix
objectiu amb emprene-
dors, joves i prescriptors
com per exemple les cam-
bres de comerç, els col·le-
gis professionals i assesso-
ries i consultories.

Un altre aspecte rellevant
del pla és apostar per la
continuïtat de les empre-
ses afectades per expe-
dients de regulació d’ocu-
pació o concursos de credi-
tors amb la fórmula coope-
rativa.

La particularitat d’aquest
programa és que s’executarà
de manera conjunta entre el
Departament d’Empresa i
Ocupació i les diferents fe-
deracions de cooperatives
existents a Catalunya.

PEDAGOGIA. A l’escola es vol divulgar el model cooperatiu

Es realitzaran més
de 400 tallers a
escoles per formar
en cooperativisme

Una cooperativa
és, per definició,
una empresa
participativa

El cooperativisme
també apareix en
els sectors
emergents

Classes de cooperatives 
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Han passat 11 anys des
que el Parlament de Cata-
lunya aprovava la llei
18/2002, altrament cone-
guda com a Llei de Coope-
ratives. Hi ha unanimitat
que la realitat social i eco-
nòmica ha evolucionat i,

com a conseqüència, les

empreses cooperatives

necessiten una revisió del

marc legal per poder seguir

operant i treballant amb

garanties. Es tracta d’adop-

tar un règim jurídic flexible

amb diferents alternatives,

de manera que cada em-

presa cooperativa pugui

escollir la fórmula que mi-

llor s’adapti a la seva reali-

tat i la faci més competitiva

en el mercat.

Amb l’aprovació de la

memòria preliminar de

l’avantprojecte de llei el go-

vern (que té competència

exclusiva en la matèria) re-

gula, protegeix i fomenta el

moviment cooperatiu. Pa-

ral·lelament, el govern

també ha analitzat l’infor-

me d’Aracoop, el pla de su-

port a la creació d’empre-

ses cooperatives 2013-

2016, que preveu crear al

voltant de 1.000 cooperati-

ves en quatre anys.

La reforma de la llei es

produeix en un moment

d’oportunitat per al coope-

rativisme. Emergeix la ne-

cessitat d’un nou paradig-

ma empresarial, que pivo-

tarà sobre la capacitat de

l’empresa per innovar, par-

ticipar i implicar les perso-

nes, i en la capacitat de

l’empresa de cooperar en

la generació de beneficis

socials amb la comunitat

on actua. En aquest nou

context el cooperativisme

té tradició i experiència per

presentar-se en aquests

moments com a una opció

renovada, moderna, flexi-

ble, eficient i també com-

petitiva, des de la coopera-

ció.

El conseller Felip Puig ha

posat de manifest que

aquesta que s’està gestant

és una llei que “pretén re-

duir la burocràcia i donar

suport a les vies de finança-

ment de les cooperatives”.

Puig ha deixat clar “el com-

promís social i d’arrela-

ment en el territori” que re-

presenta aquesta iniciati-

va.

Una millora. Alguns dels

punts clau d’aquesta refor-

ma són fomentar la creació

de noves cooperatives i la

consolidació de les ja exis-

tents i reforçar les vies de fi-

nançament de les coopera-

tives.

Per impulsar la creació de

noves cooperatives i conso-

lidar les que estan operati-

ves la reforma proposa di-

versos instruments: reduir

el nombre mínim de socis

exigit per constituir una co-

operativa (2 socis en lloc

dels 3 exigits actualment),

simplificar la normativa,

evitar rigideses en la regula-

ció (rigideses que poden

frenar el correcte desenvo-

lupament de les societats

cooperatives) i dotar la nor-

ma d’una major flexibilitat

que reguli els aspectes fo-

namentals de l’activitat co-

operativitzada i que afavo-

reixi l’exercici de l’autono-

mia dels socis en la regula-

ció interna de les cooperati-

ves, mitjançant els estatuts

socials.

Per reforçar les vies de fi-

nançament de les coopera-

tives (les dificultats per tro-

bar finançament suposen,

també aquí, un llast per a la

bona marxa de l’activitat)

s’ha previst treure obstacles

a un mecanisme molt va-

luós en el sector cooperati-

vista: el finançament intern

mitjançant les aportacions,

obligatòries i voluntàries,

dels seus socis (la regulació

actual no propicia l’opti-

mització d’aquesta via).

Així mateix, s’agilitzen els

passos per a la incorporació

de noves persones sòcies i,

especialment, es potencia

la figura del soci col·labora-

dor financer, que hi aporta

només capital.

Optimitzar la gestió.
Buscant una millor gestió

empresarial de les coope-

ratives s’ha considerat que

un dels objectius de la re-

forma ha de ser afavorir la

millora de la gestió social i

econòmica de les coopera-

tives i la modernització del

funcionament dels òrgans

socials per possibilitar

l’adaptació a les contínues

exigències i oportunitats

del mercat. Per fer-ho pos-

sible, es revisa el règim jurí-

dic de l’àmbit societari

(s’obre la possibilitat de re-

duir el nombre d’acords

que per imperatiu legal

han d’anar a assemblea, es

dóna la possibilitat de pro-

fessionalitzar l’òrgan d’ad-

ministració; i es podrà re-

baixar el nombre d’òrgans

socials que són preceptius

per imperatiu legal).

Pel que fa al règim legal es

flexibilitzarà el règim de

transmissió d’aportacions

i es possibilitarà legalment

la reactivació o transfor-

mació de cooperatives dis-

soltes i no liquidades. Un

altre aspecte destacable és

l’impuls de les noves tec-

nologies, tant en l’àmbit

intern de funcionament de

la societat cooperativa com

en el de la relació d’aquesta

amb el Registre de Coope-

ratives de Catalunya.

Posats a assolir un major

dimensionament del món

cooperatiu, una de les

oportunitats de millora

que pot aprofitar la nova

reforma és la potenciació

de la cooperació empresa-

rial com a instrument per

optimitzar la concreció

d’esforços a l’entorn co-

operatiu, per crear econo-

mies d’escala i fer més

competitives les societats.

Per aconseguir-ho la re-

forma preveu l’ús de nous

instruments, com ara la

revisió de la figura de les

cooperatives de segon

grau; i la revisió i la simpli-

ficació dels procediments

de fusió, escissió i trans-

formació. En l’àmbit dels

convenis intercooperati-

us, es preveu que les ope-

racions de subministra-

ments, lliuraments de pro-

ductes o serveis entre les

cooperatives signants del

conveni no es considerin

operacions amb terceres

persones, per tal que

aquestes relacions comer-

cials intercooperatives

puguin gaudir dels avan-

tatges fiscals correspo-

nents.

INCENTIU. La normativa es revisa per fomentar

noves cooperatives i impulsar les existents

REDACCIÓ

BARCELONA

Una llei per a
les cooperatives
del segle XXI

CAS D’ÈXIT.  Abacus és l’organització de consumidors més gran de Catalunya.

CREACIÓ
Passaran de 3 a 2 els

socis inicials

necessaris per crear

una cooperativa i se

simplificaran tràmits.

S’elimina la necessitat

d’escriptura pública i

la inscripció del

conveni

Intercooperatiu.

FLEXIBILITAT
Afavorir l’autonomia

de les cooperatives

dins d’una regulació

més general. Nova

figura de “cooperativa

integral” que permet

unir diverses

característiques dels

diferents tipus de

cooperatives.

FINANÇAMENT
Reforçar les vies

internes de

finançament i la figura

del soci col·laborador

financer serà una de

les claus de la nova

reforma.

Algunes
claus de
la reforma

EINES

La nova llei té per

objectiu potenciar

la cooperació

empresarial

L’entorn cooperatiu

afavoreix la creació

d’economies

d’escala

La reforma arriba

en un moment

d’oportunitat per al

cooperativisme
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n aquests mo-

ments parlar

de sortida de la

crisi provoca

sovint reac-

cions escèptiques. No obs-
tant això, hi ha indicadors
que assenyalen que la crisi
ha tocat fons i que, si fem les
coses bé, podem començar
a créixer i tornar a crear
ocupació.

Ara bé, no podrem sortir
de la crisi de la mateixa ma-
nera que hi vam entrar. Cal
reescriure el nostre model
econòmic, donant resposta
a alguns fenòmens que
s’estan donant a nivell
mundial, com ara la globa-
lització, la revolució tecno-
lògica i també els nous rep-
tes socials i ambientals.

En aquest nou model eco-
nòmic, les cooperatives es-
tan cridades a ser un actor
important. El model em-
presarial cooperatiu repre-
senta avui a Catalunya més
de 4.000 empreses que do-
nen feina a 38.000 persones
i generen una activitat eco-
nòmica de 6.000 milions
d’euros aproximadament,
equivalent al 3% del PIB. A
més, veiem com la creació
d’empreses cooperatives
augmenta: l’any 2012 se’n
van crear 147, la xifra més
alta en cinc anys. És una de-
mostració que el model co-
operatiu és més vigent que
mai per produir, empren-
dre i generar llocs de treball,
ja que conté molts ele-
ments que han de formar
part del paradigma empre-
sarial del període postcrisi.

Aquests anys de dificultat
ens han fet veure la impor-
tància de posar de nou les
persones al centre de l’acti-
vitat econòmica. L’objectiu
final de l’activitat econòmi-
ca ha de ser la millora de la
qualitat de vida del conjunt
de la societat. Les coopera-
tives demostren que és pos-
sible fer una activitat eco-
nòmica competitiva en ter-
mes de mercat posant la
persona en el centre de l’ac-
tivitat com a treballador,
consumidor o productor.

E

Les persones són també la
base per respondre a un al-
tre repte important de la
nostra economia: la inno-
vació. La innovació va més
enllà del capital o la tecno-
logia. Fa falta talent, creati-
vitat i coneixement per tro-
bar solucions innovadores
en els diferents aspectes de
la gestió empresarial: la
producció, la gestió, la co-
mercialització... Aquest ta-
lent resideix a les persones i
aflora si la forma d’organit-
zació facilita la generació i
l’intercanvi d’idees. Les co-
operatives tenen aquí un
important avantatge com-
petitiu, ja que el seu model
organitzatiu es basa en la
cooperació i en la participa-
ció –societària i en la gestió–
de les persones en l’empre-
sa.

Les cooperatives són em-
preses fortament arrelades

al territori i són a l’avant-
guarda en models de gestió
socialment responsables.
Dos conceptes: territori i
responsabilitat social, que
han de formar part neces-
sàriament del nostre model
econòmic de futur i, m’atre-
viria a dir, de la nostra posi-
ció com a país.

Un nou país. Tenim al
davant la possibilitat de
construir un nou país,
amb noves bases econò-
miques i nou model d’or-
ganització institucional.
Cal que repensem el pa-
per de les empreses, de les
administracions i del con-
junt d’agents econòmics i
socials per assolir un mo-
del econòmic productiu i
una organització social
justa i cohesionada. En
aquest sentit, avançar en
la cooperació publicopri-

vada per a la prestació de
serveis públics és un camí
que hem de recórrer per
assegurar la sostenibilitat
i la qualitat en la prestació
dels serveis de l’estat del
benestar. Les cooperati-
ves han demostrat de so-
bres la seva capacitat
d’aportar capacitat de ges-
tió, professionalitat i capa-
citat en l’atenció a les per-
sones. La implicació dels
professionals fa que les co-
operatives tinguin el mi-
llor dels dos mons, el pú-
blic i el privat, per a la pres-
tació d’aquests serveis.

Perquè tot això sigui així
cal que les cooperatives
s’adaptin a les exigències
dels nous temps. El creixe-
ment, la internacionalit-
zació, la cooperació em-
presarial i l’aposta per la
innovació són reptes que
també han de fer seus les

cooperatives. Les coope-
ratives no han de tenir por
del creixement. La dimen-
sió no s’ha de veure com
una amenaça al manteni-
ment dels valors del mo-
del, sinó una oportunitat
per estendre’ls a més per-
sones, i, per tant, de tenir
un major impacte social i
econòmic.

La dimensió. La coope-
ració entre empreses és
també un repte de les co-
operatives i del conjunt del
nostre teixit empresarial,
sobretot tenint en compte
que, justament, aquest tei-
xit es caracteritza per la se-
va petita dimensió. Mal-
grat que tenim cooperati-
ves de totes les mides, la
mitjana de treballadors
per cooperativa se situa en
vuit. Això, en un mercat
que demanda cada vegada
més solucions integrals a
problemes complexos, pot
suposar un desavantatge.
La col·laboració, les fu-
sions i les aliances són es-
tratègies que permeten
encarar projectes de major
abast, com la internacio-
nalització, la innovació, el
finançament, la provisió
de serveis integrals o la
gestió compartida de re-
cursos humans i materials.

Des dels poders públics
en estret diàleg i col·labo-
ració amb les entitats re-
presentatives del sector,
volem contribuir a situar el
model cooperatiu com a
model empresarial de re-
ferència del segle XXI. La
reforma de la llei de coope-
ratives i el programa Ara-
Coop per a la renovació,
ampliació i creixement de
l’economia social a Cata-
lunya, han de ser dos pilars
bàsics que ens permetin
impulsar la creació i el
creixement de les empre-
ses cooperatives perquè es
converteixin en una au-
tèntica estructura econò-
mica al servei del desenvo-
lupament econòmic de les
persones, el territori i el
conjunt del país.

OPINIÓ

Les cooperatives reescriuen
el model econòmic

FUTUR. La cooperació entre empreses és també un repte de les cooperatives. 

FELIP PUIG

CONSELLER D’EMPRESA
I OCUPACIÓ

En aquest nou

model econòmic,

les cooperatives

estan cridades a

ser un actor

important. El

model

empresarial

cooperatiu

representa avui a

Catalunya més de

4.000 empreses

que donen feina a

38.000 persones

i generen una

activitat

econòmica de

6.000 milions

d’euros

aproximadament,

equivalent al 3%

del PIB.
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Motius econòmics, socials o

comercials. Fos el que fos a

què intentessin donar res-

posta, els impulsors

d’aquests sis casos d’èxit de

cooperatives catalanes

–amb l’excepció de Con-

sum, que és valenciana, pe-

rò té una forta implantació

al Principat–, en algun mo-

ment van adonar-se que

aquella frase que la unió fa la

força també es podia aplicar

a les seves activitats.

Així, els transportistes de

l’associació Tarraco Port Lo-

gístic van veure que havien

de triar: quedar-se estancats

o fer un pas endavant. I, si el

feien, l’havien de fer entre

tots. Per això, fa escasses set-

manes van constituir una

societat cooperativa amb la

qual esperen crear econo-

mies d’escala. Una cosa si-

milar els va ocórrer a un

grup d’hotelers del Baix Em-

pordà, però fa més de vint

anys. Anar a buscar mercats

estrangers era difícil si un ho

feia sol, però conjuntament,

l’aventura semblava més

factible.

En altres casos, més que la

creació d’economies d’esca-

la, l’objectiu que hi ha darre-

re de la cooperativa té a veu-

re amb una vessant social.

Teixidors combina l’activi-

tat econòmica, la producció

de qualitat i la rehabilitació i

teràpia per a persones amb

discapacitat. I Pediatria dels

Pirineus, exemple de col·la-

boració entre el sector pú-

blic i el privat, va néixer per

donar resposta a les man-

cances en l’atenció pediàtri-

ca a l’Alt Urgell.

Són exemples més petits,

però que comparteixen fór-

mula amb altres societats

que, des del cooperativisme,

s’han convertit en líders i re-

ferents del sector. Cadí fac-

tura 44 milions d’euros

anuals i d’ella en depenen

235 famílies de l’Alt Urgell i

la Cerdanya. Per la seva ban-

da, Consum ja té 10.000 so-

cis treballadors –2.100 a Ca-

talunya– implicats en la ges-

tió de la societat.

Quan la cooperació 
UNIÓ. En algun moment de la seva història, aquestes sis societats van decidir que anar junts els feia més forts. Fos per af

REDACCIÓ
BARCELONA

Estratègia econòmica i social

Teixidors és una
cooperativa singular i ho
és perquè fabrica teixits
artesanalment, amb telers
manuals, té l’objectiu
posat en la qualitat i
exporta el 65% del que
factura (uns 800.000
euros). Fundada el 1983
amb la intenció de
generar activitat

TEIXIDORS
Ubicació: Terrassa

Socis: 35

Sector: Tèxtil

Fins a 180.000 litres de
llet diària provinent de 120
explotacions ramaderes
ubicades a l’Alt Urgell i la
Cerdanya. Aquesta és la
producció dels 115 socis
de la cooperativa Cadí. Un
grup de ramaders va tenir
la visió l’any 1915 de
fundar la pionera entre les
cooperatives lleteres de

Ubicació: La Seu d’Urgell

Socis: 115

Sector: Agroalimentació

Locomotora dels Pirineus
CADÍ

Cooperar per assistir millor

Solucionar les mancances
en medicina pediàtrica a
l’Alt Urgell. Aquest va ser
l’objectiu que va portar
l’any 2009 a la constitució
d’aquesta cooperativa
que té com a socis sis
metges i l’Hospital de
Sant Joan de Déu, i com a
client principal el

Ubicació: Alt Urgell

Socis: 7

Sector Medicina pediàtrica

PEDIATRIA DELS 
PIRINEUS

l’Estat espanyol. I 97 anys
després la societat
factura 44 milions anuals
gràcies a la
comercialització, entre
altres, de 8.000 tones de
formatge, 460 tones de
mantega, 300 tones de
mató i 1.100 tomes de
formatge fos i ratllat.
En aquest temps, Cadí
s’ha internacionalitzat i
ara exporta el 35% de la
seva producció de
formatge, majoritàriament
a França.

Departament de Salut.
Pediatria dels Pirineus
gestiona l’assistència
sanitària a infants a l’Alt
Urgell –uns 3.700 nens–.
Segons el director
assistencial, Jordi
Fàbrega, la fórmula ha
permès, a més de
coordinar l’atenció
pediàtrica als centres de
la zona, que la
permanència dels
professionals augmenti
perquè se’ls permet
dedicar un 20% de la

econòmica que, a la
vegada, tingués un
component de
rehabilitació i terapèutic
per a persones amb
dificultats d’aprenentatge,
ha tingut un creixement
progressiu que l’ha fet
passar dels sis
treballadors inicials a una
plantilla de 44 persones,
entre socis productors
(35) i personal temporal.
El seu gerent, Juan Ruiz,
explica que les decisions
d’increment de la plantilla

unes vegades s’han pres
per necessitats de
producció i altres per
atendre necessitats
d’algunes persones.
Segons Ruiz, el fet que 32
dels 44 treballadors
siguin persones amb
dificultats d’aprenentatge
obliga a un exercici
pedagògic i a buscar un
equilibri entre el què és
l’estratègia de la societat i
el fet que tothom s’acabi
sentint partícip de les
decisions.

jornada a formació a
l’Hospital de Sant Joan de
Déu, una possibilitat
atractiva per a ells. El
resultat ha estat
satisfactori. Tant, que al
juny de 2012 el
departament va oferir a
Pediatria dels Pirineus
assumir l’àrea d’atenció a
la dona (ginecologia i
llevadores), que s’ha
integrat a la unitat i que,
tot i que ara no ho és, està
previst que adopti la
fórmula cooperativa.

La importància de Cadí a
la zona és molta. A banda
dels 115 socis ramaders,
en depenen 120
treballadors. Genera
activitat indirecta entre
transportistes, empreses
de manteniment,
proveïdors de primeres
matèries o constructors.
És a dir, s’ha creat un
teixit industrial al seu
voltant. Un fenomen
especialment rellevant pel
baix nivell d’activitat
industrial als Pirineus.

ARTESANS. Teixidors treballa amb telers manuals

TERRITORI. Cadí és clau en l’economia dels Pirineus

PIONERS. Pediatria dels Pirineus és única en el sector

Cooperatives
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Consum va néixer l’any

1975 com a cooperativa

impulsada per 600

consumidors d’Alaquàs,

una localitat del País

Valencià. El gran

desembarcament a

Catalunya el va fer 32

anys després, quan va

comprar 53 supermercats

de la xarxa que tenia fins

Tarraco Port Logístic era

una associació de

transportistes autònoms

que tenien com a base el

Port de Tarragona.

Cadascú hi aportava la

seva feina i un soci

gestionava la firma. Deu

anys després, i havent

Ubicació: Vall-llobrega

Socis: 42

Sector: Hoteler

COSTA BRAVA 
VERD HOTELS

Una crisi econòmica està

en l’origen de Costa

Brava Verd Hotels. Quan,

a principis dels noranta

un grup d’hotelers del

Baix Empordà es va

adonar del canvi en la

demanda turística i va

comprovar les dificultats

per buscar mercats a

Ubicació: Silla (País Valencià)

Socis: 10.000

Sector: Comerç

Un pas endavant per créixer

Ubicació: Tarragona

Socis:70

Sector: Transport de

mercaderies

TARRACO PORT  
LOGÍSTIC

De petita botiga a líder sectorial

CONSUM

Junts per obrir nous mercats

l’estranger

individualment, van

constituir una societat

que comercialitzés l’oferta

dels establiments de

manera conjunta. Ara són

42 els hotels associats,

tots amb un perfil

d’establiment mitjà i

familiar de Girona. A més,

s’ha creat una marca,

Petits Grans Hotels, que

ofereix els mateixos

serveis a establiments de

menor dimensió. Tot el

capital està en mans de

arribat a una facturació

d’uns 2,5 milions anuals,

els associats han vist que

era el moment de prendre

una decisió: o apostaven

créixer o es quedaven

estancats. I han decidit fer

un pas endavant. Fa

només unes setmanes

que han constituït una
cooperativa amb la qual
pretenen abaratir costos
amb compres comunes i
poder arribar a clients
importants que exigeixen
factura única, una cosa

llavors Supersol. Avui dia
té 149 centres al Principat,

xifra que significa un

24,5% de tota la seva

xarxa d’establiments. A

més, a Catalunya treballen

el 20,3% dels seus

empleats. Això representa

una xifra absoluta de

2.116 persones.

Pràcticament tots són

socis, un fet que s’ha

convertit, segons la

mateixa companyia, en

“èxit de la seva gestió”. A

banda dels socis

que, com a associació, no

podien oferir. El president

de Tarraco Port Logístic,

Ivan Blanco, no vol llançar

les campanes al vol,

conscient que el sector

passa un moment difícil

contaminat per la crisi

econòmica general. Tot i

això, els plans –si les

coses surten bé– passen

per ubicar-se físicament

en terrenys portuaris a

Tarragona i, fins i tot, per

fer una benzinera que

abasteixi els socis.

treballadors, també hi ha

socis consumidors.

Ambdós col·lectius tenen

un pes molt important en

les decisions que pren la

cooperativa. Consum

defensa que precisament

aquesta implicació dels

socis en la gestió i les

decisions que pren la

companyia així com la

filosofia de posar la

persona per damunt del

capital són els factors que

la diferencien de la resta

d’empreses del sector.

Costa Brava Verd Hotels.

El gerent de la

cooperativa, Martí Sabrià,

destaca que, a més de

crear economies d’escala,

adoptar instruments TIC o

tenir centrals de reserva

del nivell de les grans

cadenes hoteleres, la

fórmula cooperativa

permet que els hotelers

tinguin el mateix pes en

les decisions sigui quin

sigui el poder econòmic i

la categoria dels seus

establiments. ESTABLIMENTS. Un dels hotels de la cooperativa ROBERT AARTS

UN PAS ENDAVANT. Els associats a Tarraco Port Logístic que han creat la cooperativa

XARXA. Consum té 149 centres i 2.116 treballadors a Catalunya

fa la força
frontar una crisi, per no quedar-se estancats o per donar resposta a les necessitats d’un territori

PÀGINES ESPECIALS
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A Catalunya hi ha coopera-

tives de totes les mides i

sectors, però el perfil majo-

ritari és el de microempre-

sa, amb una mitjana de 8

treballadors per cooperati-

va. Una mida superior a la

de la mitjana de les empre-

ses catalanes, que és de 4,92

treballadors, però cal tenir

en compte que només el

43% de les empreses tenen

assalariats.

Les cooperatives, igual

que el conjunt del teixit em-

presarial català, són, doncs,

en general massa petites

per competir en un entorn

global i per tant el sector

busca estratègies de creixe-

ment per diferents vies:

creixement orgànic, coope-

ració empresarial, aliances,

fusions, grups coopera-

tius... La qüestió del creixe-

ment a les cooperatives ha

estat tradicionalment deli-

cada perquè de vegades es

veu que el creixement fa in-

compatible el manteni-

ment dels valors coopera-

tius i de l’arrelament terri-

torial, però actualment és

majoritària la visió que el

creixement és necessari per

competir en un entorn glo-

bal.

Un exemple de creixe-

ment per la via de la fusió és

Cooperativa Suara, la més

gran de Catalunya en l’àm-

bit d’atenció a les persones i

que està present a disset co-

marques catalanes amb

més de 2.000 professionals.

Resultat de la fusió de les

cooperatives CTF, Escaler i

EAS, l’any passat tenia 838

socis i va facturar 51 milions

d’euros. Forma part del

grup cooperatiu Clade.

També és resultat d’una

fusió –entre Entorn i 6tell–

la cooperativa d’atenció a

les persones Encís, amb 500

professionals i una factura-

ció de 8 milions d’euros, de

la qual formen part Escola

Bressol el Bosc, Escola Bres-

sol el Gegant del Pi, Artijoc,

Descoberta, Culturcoop,

Fundació Terra i ADE. Du-

rant l’any 2013 hi ha hagut

nou acords de fusió de co-

operatives, i l’any passat

van anunciar que es fusio-

naven les cooperatives de

ferreteria Cifec i Cofac, que

agrupen més de 460 establi-

ments.

El creixement orgànic per

la via d’augmentar els in-

gressos buscant mercats fo-

ra de l’Estat espanyol ja és

habitual en el sector agrari.

A Catalunya hi ha 66 coope-

ratives agràries que tenen

activitat en comerç exte-

rior, amb un volum mitjà

d’exportació de 2 milions

d’euros.

A la Federació de Coope-

ratives de Treball s’ha creat

un Hub d’Internacionalit-

zació format per 15 coope-

ratives exportadores de

sectors molt variats –ener-

gies renovables, vi i oli, ser-

veis a les persones, indus-

tries gràfiques, topogra-

fia...– que exporten a dinou

països de quatre conti-

nents.

Créixer i
cooperar per
competir

REDACCIÓ
BARCELONA

NECESSITAT. Guanyar dimensió és imprescindible

per fer front a la competitivitat global i als reptes com

la innovació, la internacionalització o el finançament

INVERSIÓ.  Una treballadora de Garbet, cooperativa d’inserció social promoguda per Suara,
netejant una botiga de la cooperativa de consum Abacus.

És una plataforma de
cooperatives
independents dels
sectors energètic,
tecnològic i industrial,
associades amb
l’objectiu de poder
oferir al mercat
projectes i solucions
integrals.
Uni.co està format per
deu cooperatives de
treball repartides per
les quatre
demarcacions
catalanes, que sumen
160 socis i facturen
anualment 8 milions
d’euros en conjunt.
Té delegacions a l’Estat
espanyol i agents
comercials a Europa,
l’Amèrica Llatina i
Àfrica.

El grup Clade –Abacus,
Cooperativa Plana de Vic,
Escola Sant Gervasi,
Fundació Blanquerna,
Grup Cultura 03, Grup
Qualitat, La Fageda,
Lavola i Suara
Cooperativa– té com a
objectiu aprofitar els
avantatges de la
intercooperació, amb
projectes que treballen
en dos eixos: optimitzar
sinergies operatives i
enriquir el know how de
les organitzacions que
participen als Grups
d’Interès Mutu.
Les empreses del grup
van obtenir el 2012 uns
ingressos de 280 M€,
amb més de 3.800
ocupats, uns 1.800 socis
treballadors, 750.000
socis consumidors i més
de 1.100 del sector agrari.

COOPERACIÓ

Clade Ecos

És una cooperativa de
segon grau fundada el
2011 que agrupa dotze
cooperatives sòcies del
sector dels serveis.
Entre altres, hi a Arç
Serveis Integrals
d’Assegurances
(assegurança ètica i
solidària),  Arç
Intercooperació
Econòmica (mixta de
treball i consum que
promou el consum
responsable i el mercat
social), COS
Cooperació i Salut
(autogestió de la salut) i
Missatgers Trèvol
(missatgeria, neteja i
publicitat, pionera a
l’Estat espanyol en
servei d’ecomissatgeria
en bicicleta.

Fundada el 1900, la
Cooperativa Agrícola de
la Selva del Camp
(Coselva) té 1.300 socis,
37 dels quals són
professionals de
l’agricultura, factura 25
milions d’euros anuals i
exporta el 80% de la
seva producció
d’avellana. El 70% de la
facturació de Coselva
prové de l’avellana,
mentre que la
producció d’oli, que
comercialitza amb la
marca Antara, en
representa el 10%.
Aquesta cooperativa
del Baix Camp ha
invertit 600.000 euros
en la compra d’una
finca de regadiu de 23

INTERNACIONALITZACIÓ

Coselva Uni.co

hectàrees a la Selva del
Camp. L’objectiu és
provar el conreu de
l’avellana N9 empeltada
amb un peu americà,
després que una

investigació de l’IRTA
ha conclòs que aquest
empelt augmenta un
35% la productivitat i
retalla els costos de
manteniment.

INNOVACIÓ. Pere Ferré, gerent de Coselva, amb els
empelts que prova la cooperativa.

Aquest any hi ha
hagut nou acords
de fusió de
cooperatives
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