PER UNA FEDERACIÓ
+ COOP
Cooperativitzar la Federació
per cooperativitzar la societat
Presentació conjunta de 17 cooperatives al Consell Rector
de la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya (abril de 2018)
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Actua, SCCL
Camper Diem, SCCL
Col·lectiu Ronda, SCCL
Coop57, SCCL
Delta, SCCL
Doblevia, SCCL
Eduvic, SCCL
El Timbal, SCCL
Els Caus de Mura, SCCL
Gramagraf, SCCL
Grup Ecos, SCCL
La Ciutat Invisible, SCCL
L’Esguard, SCCL
Sepra, SCCL
Som, SCCL
Tandem, SCCL
Tus, SCCL

Després d’un procés de reflexió i debat obert a totes les cooperatives federades, en el qual han participat més de 40 entitats, les cooperatives sotasignats ens presentem conjuntament
a les eleccions al Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb el compromís d’aplicar
un programa consensuat, orientat a enfortir la Federació per,
així, disposar de més eines per cooperativitzar l’economia i la
societat. Volem una Federació que funcioni de manera més
cooperativa!

Les nostres 10 raons
Volem oferir a les cooperatives federades:

1. ___________________________________
Un consell rector que treballi amb criteris de transparència i d’acord amb un
codi ètic, que s’haurà d’elaborar de forma prioritària i participativa.

2. ___________________________________
Un consell rector implicat i compromès, amb una presidència col·legiada i
amb responsabilitats compartides.

3. ___________________________________
Un consell rector plural i representatiu, amb cooperatives de diferents
sectors d’activitat, amb cooperatives d’arreu del territori, de diferents dimensions, de diverses trajectòries, amb més presència femenina, tendint a la
paritat, amb persones de diferents franges d’edat, amb combinació de renovació i experiència.

4. ___________________________________
Un equip tècnic empoderat al que se li delega des del consell rector la funció de donar suport real a les cooperatives pel seu enfortiment.

5. ___________________________________
Una Federació més influent en el moviment cooperatiu i en les noves iniciatives de promoció del cooperativisme, com ara els ateneus cooperatius i
els projectes singulars.

6. ___________________________________
Una Federació més activa en la interlocució amb les administracions
públiques en defensa de les cooperatives.

7. ___________________________________
Una Federació més present en àmbits com l’educació, el jovent, el món
acadèmic, les organitzacions empresarials o els mitjans de comunicació.

8. ___________________________________
Una Federació que promogui un ús més proactiu dels recursos de la Fundació Seira a favor de les cooperatives.

9. ___________________________________
Una Federació que reverteixi arreu del territori els recursos econòmics
acumulats al Fons d’Educació i Promoció Cooperativa, amb criteris d’intercooperació i coresponsabilitat.

10. ___________________________________
Una Federació més present i arrelada al territori.

Compromís col·lectiu
per la presentació conjunta
Compromeses amb aquest programa, 17 cooperatives, designades
entre totes les participants democràticament en aquest procés en base
als criteris que desenvolupem en el punt 3 de les nostres raons, hem
adoptat el compromís de presentar-nos conjuntament a les eleccions al consell rector de la Federació, entenent que el consell rector ha
de ser un òrgan clau per impulsar aquesta transformació, però sent
conscients alhora que caldrà habilitar altres formes de participació de
les cooperatives federades. Un consell rector, en definitiva, que obri
aquestes noves vies participatives.
La presentació conjunta, elaborada de forma oberta i transparent, reflecteix la composició plural i representativa que creiem que ha de
tenir el consell rector.

Demanem que ens feu confiança!
Us demanem a les cooperatives federades que voteu totes les cooperatives d’aquesta llista, sense discriminar entre unes cooperatives o
unes altres, per preservar aquesta composició plural, diversa i representativa, que doni opcions a participar al consell, per exemple, tant a
cooperatives grans i consolidades com a cooperatives joves i petites.
Com en qualsevol cooperativa, volem posar en primer terme el col·
lectiu. Ens mou treballar pel bé comú.
A continuació presentem, per ordre alfabètic, les cooperatives i persones que integren la presentació conjunta

ACTUA, SCCL
Sonia Cruz Rivero, 39 anys
Seu social: C/ St Raimón de Penyafort 8,
Vilafranca del Penedès
Web: www.actuasccl.coop
Sector d’activitat: cooperativa d’iniciativa
social
Data de creació: 2005
Sòcies de treball: 61

Qui som
A Actua desenvolupem projectes socio
educatius per la protecció, prevenció,
promoció i participació dels infants i joves a la nostra societat. Ho fem a partir
de la generació d’oportunitats sorgides
de la intercooperació socioeducativa
amb el teixit social i cultural dels territoris on treballem; potenciant els talents i
les capacitats de l’individu i de la seva
comunitat, esdevenint finalment una
xarxa d’iniciatives per la transformació
i millora de la vida de les persones del
nostre entorn proper.

CAMPER DIEM, SCCL
Ester Díaz Cortés, 43 anys

Seu social: C/ Buxeda 203, Sabadell
Web: www.camperdiem.cat
Sector d’activitat: venda d’autocaravanes,
reparació i transformació de furgonetes en
vehicle vivenda
Data de creació: 2015
Sòcies de treball: 7
Persones treballadores: 1

Qui som
Camper Diem és una cooperativa que
té com a objecte la venda de vehicle
d’oci nou (vans), així com la reparació,
adaptació i reforma de furgonetes per
transformar-les en vehicles vivenda.
Ens encarreguem de fer tot el procés
des de l’adquisició del vehicle directe
de concessionari (quan es precisa), el
disseny del projecte de reforma, la fabricació del mobiliari, les instal·lacions
pertinents,...; fins al tràmit final d’homologació del vehicle. Completem aquesta
gestió amb l’oferta de recanvis i accessoris pels nostres clients, tant de vehicle nou, com de vehicle transformat.

COL·LECTIU RONDA, SCCL
Valentí València, 57 anys
Seu social: C/ Trafalgar, 50, Barcelona
Web: www.cronda.coop
Sector d’activitat: Serveis jurídics i assessorament a entitats d’economia social
Data de creació: 1972
Sòcies de treball: 75
Persones treballadores: 38

Qui som
El Col·lectiu Ronda és una cooperativa
dedicada a l’exercici del Dret, la defensa
dels legítims interessos de les persones
i l’assessorament a entitats d’economia
social.
La nostra cooperativa està integrada
per un equip pluridisciplinar que, des de
fa més de 45 anys, treballa al servei de
les persones oferint el millor assessorament en els camps del dret civil, penal,
laboral i de Seguretat Social, fiscal i
contenciós administratiu.
A més a més de l’assistència jurídica, el
Col·lectiu Ronda també manté un ferm
compromís amb la millora de la nostra
societat. És per això que treballem per
fomentar el cooperativisme i posem tota
la nostra experiència al servei de les
entitats d’economia social com una alternativa més justa i solidària a l’actual
ordenament econòmic.

COOP 57, SCCL
Raimon Gassiot Ballbè, 43 anys
Seu social: C/ Premià, 13-15, bxs., Barcelona
Web: www.coop57.coop
Sector d’activitat: finances ètiques
i solidàries
Data de creació: 1995
Sòcies de treball: 9
Sòcies de serveis: 799
Sòcies col·laboradores: 3.881

Qui som
Cooperativa de serveis financers ètics
i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra
societat.
La seva funció principal és el finançament de projectes d’economia social i
solidària a través de la intermediació
financera: recollir i captar l’estalvi de la
societat civil per poder canalitzar-lo cap
al finançament d’entitats de l’economia
social i solidària que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general,
i promoguin la sostenibilitat sobre la
base de principis ètics i solidaris.

DELTA, COL·LECTIU
DE PROFESSIONALS DEL
DESENVOLUPAMENT
INFANTIL, SCCL
Gemma García Gómez, 44 anys
Seu social: C/ Santiago Rusiñol i Prats, 6,
Local 4. Viladecans
Web: www.delta.coop
Sector d’activitat: Atenció a la Infància
Data de creació: 1998
Sòcies de treball: 17

Qui som
Cooperativa d’iniciativa social sense
afany de lucre especialitzada en gestionar serveis d’atenció a la infància i les
famílies. La seva principal activitat és la
gestió de CDIAPs (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç),  altres línies estratègiques són la formació
i docència per futurs professionals de
l’àmbit de la petita infància  i recursos
socioeducatius d’atenció a la pluridiscapacitat amb infants menors de 3 anys.

DOBLEVIA, SCCL
Joan Josep Ramírez Romero
(Nino), 48 anys
Seu social: plaça d’Aigüallonga s/n, La Floresta, Sant Cugat del Vallès
Web: www.doblevia.coop
Sector d’activitat: serveis socioeducatius i
culturals
Data de creació: 1999
Sòcies de treball: 19

Qui som
Doble Via som cooperativa d’iniciativa
social que ofereix serveis a les persones, compromesa amb la generació
d’ocupació de qualitat i que contribueix
a la transformació social amb perspectiva de gènere i des dels valors del cooperativisme.

EDUVIC, SCCL
Adela Camí i Dealbert, 53 anys
Seu social: C/ castelao, 124 bxs. Barcelona
Web: www.Eduvic.coop
Sector d’activitat: cooperativa d’iniciativa
social d’atenció a les persones
Data de creació: 1994
Sòcies de treball: 50

Qui som
Som una cooperativa de treball associat, amb caràcter d’iniciativa social sense ànim de lucre, especialitzada en el
treball amb la infància, l’adolescència,
la joventut i amb les seves famílies, que
incideix en el seu entorn i en la societat
tant a nivell especialitzat com preventiu.

El Timbal, centre de formació
i creació escènica, SCCL
Mireia Font Solà, 53 anys
Seu social: C/ Roger de Flor, 85, bxs. Barcelona
Web: www.eltimbal.org
Sector d’activitat: educació i cultura
Data de creació: 2010
Sòcies de treball: 6
Sòcies col·laboradores: 16

Qui som
El Timbal vam ser pioners i el primer
centre de formació en arts escèniques
del país (1969). Volem arribar a ser
un referent, un agent actiu amb afany
col•laboratiu, aportant el nostre gra de
sorra a la difusió, creació i potenciació
de la nostre cultura. La nostre oferta formativa inclou: un cicle formatiu de grau
superior en tècniques d’actuació teatral, un plans de formació actoral, varis
postgraus i també cursos d’enriquiment
artístic personal per a nens/nenes, joves
i adults.

ELS CAUS, TURISME
SOSTENIBLE
I COOPERATIU, SCCL
Ferran Martínez Sánchez, 40 anys
Seu social: C/ del Sol, 1, Mura
Web: www.elscausdemura.coop
Sector d’activitat: hostaleria
Data de creació: 2011
Sòcies de treball: 3

Qui som
Cooperativa de treball que gestiona un
alberg rural i un restaurant al poble de
Mura, sota els criteris de l’economia
solidària.
La seva funció principal és oferir serveis d’allotjament, lleure i restauració
al públic general, amb cura en l’origen
dels productes que oferim, els valors
socials de les entitats amb les qui mantenim una relació econòmica i la relació
fraternal amb els clients. La participació en espais d’intercooperació és un
eix estratègic per l’entitat, en l’afany de
contribuir a la transformació econòmica
i social de la nostra societat.

GRAMAGRAF, SCCL
Joan Ramon Surinyà, 49 anys
Seu social: C/ Corders, 22-28, Badalona
Web: www.gramagraf.com
Sector d’activitat: Serveis d’arts gràfiques
Data de creació: 1985
Sòcies de treball: 16

Qui som
Cooperativa d’indústria i serveis d’arts
gràfiques. Fundada el 1985 que ha anat
evolucionant tecnològicament a traves
dels anys adaptant-se als canvis i necessitats dels nostres clients. Actualment, Gramagraf disposa de diversos
sistemes d’impressió (Òfset, Digital i
Gran Format) i oferim tots els sistemes
de producció perquè el resultat final
sigui un èxit. Posem a disposició del
nostre client la millor capacitat tècnica i
professional. Som una cooperativa que
contribuïm activament i voluntariament
a la millora social, econòmica i ambiental.

GRUP ECOS, SCCL
Carme Giménez Capdevila, 57 anys
Seu social: C. Casp, 43, bxs. Barcelona
Web: www.ecos.coop
Sector d’activitat: Grup cooperatiu, sectors
diversos
Data de creació: setembre de 2011
Nombre de sòcies: 19 cooperatives

Qui som
Ecos som un grup cooperatiu format
per empreses de l’economia social i
solidària. Treballem en sectors d’activitat diversos i tenim com a objectius
enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, contribuir al benestar de les
persones que les integren i promoure la
creació del mercat social.

LA CIUTAT INVISIBLE , SCCL
Ivan Miró i Acedo, 42 anys
Seu social: C/ Riego, 35, bxs., Barcelona
Web: www.laciutatinvisible.coop
Sector d’activitat: cultura, formació, recerca,
consultoria
Data de creació: 2005
Sòcies de treball: 8
Sòcies col·laboradores: 2

Qui som
Cooperativa de treball que té com a objectiu la creació i difusió de continguts
crítics i transformadors, que impulsin
processos d’autoorganització política,
econòmica, social i cultural.
A partir de la llibreria ubicada al barri de
Sants, i de les àrees de recerca/formació i consultoria, potencien la memòria
i la cultura cooperativa, el pensament
crític i l’economia solidària, feminista i
antiracista. En la promoció del cooperativisme, varen crear amb la FCTC el projecte Barri Cooperatiu i posteriorment
van fundar –amb altres iniciatives– Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona.
Apostant per la reapropiació col•lectiva dels barris i ciutats amb formules
cooperatives i comunals, partipen sobretot de l’Impuls Cooperatiu de Sants,
de la Xarxa d’Economia Solidària i de
Coop57.

L’ESGUARD,SCCL
Anna Puig, 29 anys
Seu social: C/ Galileu 252, bxs., Barcelona
Web: www.lesguardcoop.cat
Sector d’activitat: educació en el lleure
Data de creació: 2016
Sòcies de treball: 8

Qui som
Som una cooperativa que treballem per
transformar la societat a través de l’educació dels infants i joves durant la seva
estona de lleure. Generem propostes
educatives per tenir un impacte transformador de l’entorn i l comunitat educativa.

SEPRA, SCCL
Guillem Llorens Gragera, 41 anys
Seu social: C/ Trinxant 100, bxs., Barcelona
Web: www.sepra.cat
Sector d’activitat: servei de prevenció de
riscos laborals
Data de creació: 2003
Sòcies de treball: 11
Persones treballadores: 10

Qui som
Som l’únic servei de prevenció de riscos laborals acreditat a Catalunya que
desenvolupem la nostra activitat constituïts com a cooperativa de treball.
15 anys d’experiència amb empreses
de qualsevol sector i dimensió, des de
la proximitat i la confiança que neixen
d’un alt nivell de coneixement.
Entenem que la salut i el benestar de les
persones i les Organitzacions són estratègia empresarial prioritària, de productivitat i estalvi. Treballem cada dia per
demostrar que és possible contribuir al
desenvolupament de les empreses amb
propostes innovadores, proactives i
properes.
La personalització i la integració de la
prevenció a la producció ens distingeixen, amb un sistema de treball marc,
en base a normes internacionals, que
ajustem amb eficiència a les característiques i necessitats de cada client.

SOM, SCCL
Marc Roma i Chiné, 43 anys
Seu social: c/ Premià, 13, baixos, Barcelona
Web: www.som.cat
Sector d’activitat: Grup de comunicació. Creació de continguts culturals i informatius
Data de creació: 2003
Sòcies de treball: 39

Qui som
Som és un grup cooperatiu català que
treballa amb ambició per construir una
indústria cultural forta, viva i al servei
de la societat. Som una cooperativa
perquè creiem que la indústria cultural
ha de ser de tots i perquè volem que
la cultura estigui al servei de tothom.
Formen part del Grup Som les revistes
Sàpiens, Cuina, Descobrir, Experiències
i el Petit Sàpiens; els segells editorials
Ara Llibres, Amsterdam i Now Books;
la col•lecció Bernat Metge; la xarxa de
capçaleres de premsa local de Som
Contrapunt; la productora audiovisual Som Batabat i l’empresa de serveis
tercers Som Nova 2003. El Grup Som
forma part del Grup Empresarial Cooperatiu Clade.

TANDEM, SCCL
Jaume Oller Rosell, 38 anys
Seu social: C/ Trafalgar, 25 2n 2a, Barcelona
Web: www.tandemsocial.coop
Sector d’activitat: consultoria estratègica
Data de creació: 2011
Sòcies de treball: 4

Qui som
Som una cooperativa de treball d’iniciativa social i sense afany de lucre,
formada per un equip de persones que
posa el seu coneixement i experiència
al servei de la transformació econòmica, social, ambiental, educativa i cultural. Oferim a l’economia social i al tercer
sector: serveis d’acompanyament, estratègia, formació, co-disseny i cerca de
talent.

TUS, SCCL
Luis Carlos de la Concepción Malavez, 53 anys
Seu social: pg. Comerç, 64, Sabadell
Web: www.tus.es
Sector d’activitat: transport urbà de viatgers
Data de creació: 1982
Sòcies de treball: 105

Qui som
TUS, SCCL, es va constituir amb la finalitat d’encarregar-se del servei del transport urbà de Sabadell. Les instal·lacions  
inclouen oficines, tallers i serveis. Així
mateix, apliquen diferents criteris que
complementen la funcionalitat i el respecte al medi ambient. Fruit d’aquesta
iniciativa, l’empresa va obtenir el de
sembre de 2004 la ISO 9001 (gestió de la
qualitat) i la ISO 14001 (medi ambient).
Hi treballen 175 persones, amb una flota
de 64 vehicles, 87 panells d’informació a les parades, 371 parades, i servei
a tota la ciutat mitjançant 15 línies els
dies feiners i 6 els festius. Transportem
mes 13 milions d’usuaris a l’any. TUS es
troba dins el sistema integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
Col·laborem activament en el teixit social de Sabadell, amb les associacions de
veïns, entitats culturals, esdeveniments
populars, mitjans de comunicació i iniciatives ciutadanes.

