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El nombre de noves cooperatives a
Catalunya creix un 50% en un sol
any
El Govern destina aquest any a l'economia social un pressupost de 14 milions
d'euros, un dels més grans de la Unió Europea | El 2016 s'han creat 177 noves
empreses i ja suposen el 8% del PIB

L'acte de presentació del nou programa Aracoop. Foto: Cristina Garde

Catalunya és un país de cooperatives, i cada vegada ho és més. Segons les dades que avui ha
presentat la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, n'hi ha 4.000 arreu del territori i
aquest darrer any se n'han creat 177 de noves, el 50% més de les que se'n van crear el 2015.
Així ho han explicat la consellera Dolors Bassa i el director general d'economia social, Josep
Vidal, coincidint amb la presentació de les noves línies estratègiques del programa Aracoop pel
foment del cooperativisme, i que lidera el Govern juntament amb la Confederació de Federacions
de Cooperatives i més d'un centenar d'entitats del tercer sector.
?Hi ha hagut un augment de les cooperatives com mai. En temps de crisi, les cooperatives no
només han resistit l'envestida sinó que s'han mostrat com una solució alternativa per a molts
treballadors en un moment en què les empreses convencionals anaven a la baixa. A més,
permeten la innovació i una manera de treballar més equitativa i més justa. També la moció sobre
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emergència social instava el Govern a destinar-hi més diners?, ha asseverat Bassa.
De fet, segons les xifres de la conselleria, el 20% del pressupost destinat a la creació d'ocupació a
Catalunya va a parar avui a l'economia social. Per això, tal com ha anunciat Vidal, aquest any s'hi
destinarà una ?partida històrica? de 14 milions d'euros, mentre que els darrers anys s'havien
invertit només entre cinc i sis milions. En total, tal com ha explicat Vidal, ?l'economia social
permet contractar el 10% de la població activa, suposa aproximadament el 8% del PIB i dona
servei a cinc milions de persones?.
?És un dels països europeus que més destina a l'economia social i cooperativisme?, ha asseverat
el director general. L'economia social, però, no només està conformada per cooperatives. També
s'han de tenir en compte, tal com ha enumerat Vidal, les 4.000 societats laborals, les 60
empreses d'inserció laboral, les 211 empreses per a la inserció de persones amb discapacitat, les
2.500 fundacions i les 60.000 associacions, tot i que algunes no desenvolupen cap activitat
econòmica.
Una xarxa d'ateneus i més internacionalització
Bona part del pressupost, la conselleria l'ha destinat aquest any i el que ve a la Xarxa d'ateneus
cooperatius, amb una inversió anual de fins a 3,3 milions euros, a través de la qual s'estructuren
deu espais de coordinació, innovació, creació i assessorament en l'àmbit cooperatiu. Aquests deu
ateneus s'ubiquen a Barcelona, Girona i Tarragona; i al Vallès Occidental, Baix Llobregat,
Catalunya Central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Al Pirineu i Aran.
Alhora, el departament ha premiat aquest any 15 projectes singulars i cooperatius amb 1,9
milions d'euros. ?S'han presentat 49 projectes, i no només n'hem pogut acceptar una quinzena.
D'entre ells, n'hi ha d'interessants, com una cooperativa de l'aigua, de missatgeria ecològica, de
comunicació, de consum o agràries. La propera convocatòria ens plantegem fer-la per sectors i és
probable que els mitjans de comunicació siguin un sector estratègic a tenir en compte, més enllà
del nombre de treballadors que tinguin?.
Finalment, una de les línies que s'ha reforçat també aquest any ha estat justament la
internacionalització i l'assessorament a les cooperatives que busquen fer negoci a l'estranger.
També s'enforteixen els programes de difusió de la tasca cooperativa a la universitat, amb el
reconeixement dels millors treballs de final de grau o doctorals que reflexionin sobre el sector o
amb crèdits optatius. En total, s'hi destinen una mica més d'un milió d'euros a aquestes millores.

https://www.naciodigital.cat/noticia/124602/nombre-noves-cooperatives-catalunya-creix-50-sol-any
Pagina 2 de 2

