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Per què aracoop? 

Les empreses de l’economia social i cooperativa formen part d’un corrent empresarial 

emergent que dóna resposta a reptes socials i econòmics actuals. Així ho valora i reconeix 

la iniciativa europea “Social Business Initiative1”. 

L’economia social i cooperativa és una manera viable i transformadora de fer empresa 

que constitueix un vehicle per a la cohesió social i econòmica, creant ocupació estable i 

fomentant una economia més sostenible. És un model econòmic que genera una cadena 

de valor basada en una cadena de valors. 

Les tendències econòmiques i socials, amb la incorporació i generalització de l’ús de les 

tecnologies i les transformacions permanents de la societat, estan provocant grans canvis 

que ens dirigeixen cap a corrents empresarials de futur més integradors i col·laboratius 

que troben arrels en el desenvolupament de l’economia cooperativa.  

Les empreses de l’economia social i cooperativa incorporen , de manera decidida, la 

gestió col·laborativa a nivell estratègic, fomentant la intel·ligència col·lectiva, dissenyant 

estructures empresarials viables i transformadores, fonamentades en el talent de les 

persones que combina coneixements, capacitats i esforços a fi de generar impacte 

econòmic i impacte social positiu. 

 

aracoop neix en el marc de l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), el full de ruta del 

Govern per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic 

més intel·ligent, més sostenible i més integrador. 

aracoop forma part del Catalunya Emprèn i contribueix a activar i potenciar les 

capacitats del país per crear noves empreses que generin riquesa i  llocs de treball, 

afavorint el sorgiment de projectes d’economia social i cooperativa d'èxit i de llarg 

recorregut. 

 

L’economia social i cooperativa, un corrent emergent basat en la gestió 

col·laborativa i el lideratge col·lectiu 

  

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
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Què és aracoop? 

aracoop és un programa marc de cooperació público-privada, promogut pel 

Departament d’Empresa i Ocupació en el context de Catalunya Emprèn, amb la 

participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives i amb la col·laboració 

de més de 80 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement 

d’empreses de l’economia social i cooperativa. 

aracoop posa en valor l’economia social i cooperativa com a model empresarial 

estratègic i transformador de realitats socials. 

aracoop és un compromís i una vocació compartides per reforçar, promoure i ampliar les 

empreses de l’economia social i cooperativa mitjançant un pla d’activitats per posicionar -

les com un model empresarial clau en l’economia del segle XXI. 

aracoop és una suma de voluntats que aplega més de 80 entitats i institucions que 

comparteixen objectius i sumen voluntats per fomentar la creació i creixement de 

l’economia social i cooperativa. 

 

El programa aracoop està promogut per: 

 

Incorpora com a socis: 

 

I compta amb 80 entitats col·laboradores, 34 Entitats locals, 4 Diputacions, 11 Universitats i 

Escoles de negoci, 4 institucions financeres, 7 fundacions i 20 entitats més entre Cambres 

de Comerç, Col·legis i Associacions Professionals. 
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Els objectius 

aracoop contribueix a ampliar i actualitzar el posicionament i la presència social de les 

empreses de l’economia social i cooperativa en els diferents actors econòmics i socials i 

en el conjunt de la societat, per a que més persones identifiquin aquest model 

empresarial com una opció viable i transformadora a l’hora d’emprendre, crear i fer 

créixer una empresa. 

aracoop afavoreix la creació d’empreses de l’economia social i cooperativa aportant 

eines, coneixement i assessorament. 

aracoop enforteix la viabilitat i sostenibilitat d’empreses de l’economia social i 

cooperativa amb projectes consolidats i facilita el seu dimensionament i la seva 

internacionalització. 

 

Els reptes 

Promoure la creació de més empreses de l’economia social i cooperativa i que aquestes 

empreses siguin més competitives. 

Reconèixer la tasca i el paper que juguen aquestes empreses en el teixit econòmic i 

social donant visibilitat, fent difusió i reforçant l’activitat cooperativa present en la nostra 

vida quotidiana. 

Impulsar el coneixement de l’economia social i cooperativa com un model empresarial 

clau del segle XXI, basat en la gestió col·laborativa i el lideratge col·lectiu. 

Apropar actituds i despertar l’interès dels diversos actors de l’escenari empresarial vers el 

model de l’economia social i cooperativa, posant en valor aquest corrent com una opció 

viable a l’hora d’emprendre, crear i fer créixer una empresa. 

 

Els elements bàsics de funcionament 

Aliances, que cerquen la implicació del màxim nombre d’entitats i institucions, sumant 

voluntats amb un objectiu comú. 

Transversalitat, per a treballar amb totes les modalitats i tipologies del cooperativisme. 

Integralitat, per focalitzar tots els esforços en una mateixa direcció i que totes les accions 

formin part d’un projecte global. 

Permeabilitat, per accedir al conjunt de la societat i apropar actituds.  

Transparència, en el funcionament per fomentar el diàleg i la participació. 
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Els destinataris 

Les activitats del programa aracoop generen impacte i repercussió vers diferents grups de 

destinataris: 

 

Els que FAN 

Són els que formen part del món cooperatiu, es senten orgullosos i expliquen el model als 

seus entorns més immediats. Són les empreses de l’economia social i cooperativa, les 

associacions i federacions, i les persones sòcies.  

 

 

Els que PROMOUEN  

Són els que actuen com a xarxa d’informació i expliquen el model cooperatiu com una 

opció més del teixit econòmic i empresarial de la nostra societat. Són els encarregats 

d’oferir les eines per a la creació i desenvolupament d’empreses de l’economia social  i 

cooperativa. Són els punts d’informació i dinamitzadors d’aquest model empresarial.  
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Els que FARAN 

Són tots aquells que ajuden a incorporar els conceptes en el nostre imaginari i normalitzar 

el model d’economia social i cooperativa com una opció més  a triar en la creació de 

noves empreses. 

És el món educatiu (alumnes i el professorat), són els emprenedors, les universitats i escoles 

de negoci, les àrees de promoció dels Ajuntaments i els àmbits de promoció econòmica 

territorial i sectorial. 

 

 

Els que PRESCRIUEN 

Són els que creen reputació i notorietat. Són persones i/o entitats amb un gran poder 

d’influència i recomanació. Són els que tenen i són capaços de crear reconeixement 

extern del model, fora del propi sector, i promoure una percepció positiva en la 

percepció de la ciutadania i el teixit econòmic i social de Catalunya.  
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Els eixos del programa 

El programa es focalitza en dos eixos d’actuació, que es desenvolupen en 16 tipus 

d’accions i es concreten en més de 400 activitats , que impliquen més de 6.000 persones. 

L’eix més empreses treballa per a les persones que volen crear i emprendre. 

L’eix més competitives treballa per a l’enfortiment i la internacionalització d’empreses de 

l’economia social i coperativa amb projectes consolidats . 

Els dos eixos es concreten en accions en el territori, amb els agents econòmics, a les 

escoles i les universitats, i també treballant en les empreses ja existents per al creixement 

cooperatiu, la formació per a l’excel·lència i la renovació cooperativa.  

 

 

 

Les activitats 

Les activitats del programa aracoop per a crear més empreses són: 

Cooperativisme al territori: 

 Pensa en Co: emprèn de forma col·laborativa. Seminaris d'impuls del cooperativisme 

per a persones emprenedores. 

 Fes emprenedoria sostenible, fent economia social i cooperativa. Acompanyament 

per a la creació d’empreses. 

 Viabilitat i enfortiment d’empreses de l’economia social de nova creació (menys de 3 

anys). 

 Debats Co: compartir la viabilitat i el futur del model de l’economia social i 

cooperativa. Sessions al territori. 

 

 

Cooperativisme als agents socioeconòmics: 
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 Estratègies Co per desenvolupar l’activitat professional. Tallers als Col·legis 

Professionals i Cambres de Comerç. 

Cooperativisme a les escoles 

 Fescoop! Aprendre el model de l’empresa cooperativa a l’escola.  

 Conèixer i aprendre d’experiències d’empreses cooperatives. 

 Creació de cooperatives d’alumnes. 

Cooperativisme a les universitats:  

 Sessions de divulgació a les universitats. 

 Pràctiques professionals en empreses de l’economia social i cooperativa . 

 

Les activitats del programa aracoop per a fer empreses més competitives són: 

Creixement cooperatiu:  

 Acompanyament expert per al creixement i la internacionalització d'empreses de 

l’economia social i cooperativa. 

Formació per a l'excel·lència: 

 Visió estratègica, lideratge i comunicació per a la gestió de les empreses de 

l’economia social i cooperativa (Professionalització directiva) . 

 Formació per a la participació de les persones membres dels Consells Rectors.  

Renovació cooperativa:  

 CoCreativitat: espais de col·laboració entre empreses. 

 Acompanyament per a la transformació d’empreses en situació de concurs de 

creditors en cooperatives. 

 Acompanyament per a la transformació d’empreses i/o organitzacions en 

cooperatives. 
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L’impacte 

 

 

#Territori 
80 entitats i institucions implicades  
150 cooperatives noves 
2.500 persones coneixedores del model 
30 empreses de nova creació més viables 
 

#Agents econòmics 
500 persones  i 30 agents implicats  

 

#Escoles i #Universitats 
3.000 alumnes i 60 escoles participants 
10 cooperatives d’alumnes noves 
500 persones  i 10 universitats implicades  
50 persones realitzant pràctiques d’aprenentatge  

 

#Creixement i #Renovació 
30 empreses amb més dimensió i internacionalitzades 
50 directius formats 
200 membres de consells rectors formats 

 

 

 

 

aracoop assumeix el repte de situar l’economia social i cooperativa com un model 

empresarial viable i transformador a l’hora d’emprendre, crear i fer créixer una 

empresa. 
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Annex 1: Fitxes 

 

Cooperativisme al territori 
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Cooperativisme als agents socioeconòmics 

 
 

Cooperativisme a les escoles 
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Cooperativisme a les universitats 
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Creixement cooperatiu 

 

 

Formació per a l’excel·lència 
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Renovació cooperativa 
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Annex 2: L’economia social i cooperativa 

Les empreses de l’economia social i cooperativa es caracteritzen per estar basades en la 

propietat conjunta i la gestió col·laborativa. Aporten una doble utilitat a la societat, per 

una banda són generadores de riquesa i activitat econòmica, i per una altra ajuden a 

donar resposta a reptes socials des de sectors d’activitat molt diversos. 

L’alta implicació de les persones en els projectes empresarials facilita que s’adaptin a un 

tipus d’economia on les persones són el centre d’un projecte basat en el coneixement, la 

innovació, la qualitat, la sostenibilitat i una correcta gestió i reconeixement del talent.  

L’economia social i cooperativa s’expressa amb models diversos:  

 Cooperatives: empreses de propietat conjunta i gestió col·laborativa.  

 Societats laborals: empreses en les que el capital social pertany majoritàriament a 

les persones treballadores. 

 Mutualitats: societats de persones, sense ànim de lucre, que exerceixen una activitat 

asseguradora, complementària del sistema de previsió de la Seguretat Social.  

 Centres Especials de Treball: empreses en les que la seva plantilla està constituïda 

per un mínim del 70% de persones amb discapacitat. 

 Empreses d'Inserció: Empreses que actuen en el mercat com a pont per a l’inserció 

laboral de persones amb unes necessitats especials.  

 Confraries de Pescadors: corporacions sense ànim de lucre, representatives 

d'interessos econòmics d'armadors de vaixells de pesca i de treballadors del sector 

extractiu. 

 Associacions i fundacions: Entitats privades sense afany de lucre, generadores 

d’activitat econòmica i que contribueixen al desenvolupament de les comunitats.  

Dades de l’economia social i cooperativa: 

 Prop del 6% del PIB català 

 Unes 150.000 persones hi treballen 

directament 

 Està present en sectors d’activitat 

innovadors i estratègics: serveis a les 

persones, agroalimentari, energies 

renovables... 

 Afavoreix la Igualtat d’oportunitats: s’insereixen unes 13.000 persones amb 

necessitats especials. 

 Contribueix a completar l’oferta de determinats serveis socials o d’interès social.  

 Promou la cultura democràtica i col·laborativa. 
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Les empreses de l’economia cooperativa: 

  

 

  

 

   

 

 

 


