
Ara fa dos anys començà-
vem una aventura il·lu-
sionant, donàvem for-
ma a un projecte pro-

fundament democràtic: engegà-
vem una cooperativa. Durant el
temps que fèiem les primeres
passes, n’hi havia qui ens mira-
ven estranyats, i és que el con-
cepte de cooperativa sembla més
vinculat al món agrícola –tots es-
tem acostumats a veure coopera-
tives vinícoles, per exemple– que
no pas al món de l’ensenyament,
com és el nostre cas.
Val a dir que no començàvem de
zero, vam transformar una Socie-

tat Limitada de reconegut presti-
gi (amb més de  anys d’histò-
ria) en una Societat Cooperativa
Catalana Limitada. Aquest canvi
va implicar repensar la forma de
veure l’empresa i la forma de ges-
tionar-la. Alguns dels que fins al
moment érem treballadors vam
passar a ser socis cooperativistes
i, entre tots, vam formular uns
estatuts que permeten, a qualse-
vol soci, participar de les deci-
sions de la societat, fent palès
que un soci és un vot –indepen-
dentment de l’aportació econò-
mica que hagi fet cadascú– i que
per a poder tirar endavant qual-
sevol acció, cal una majoria ab-
soluta de vots. Avui treballo en
una organització en la qual s’es-
colta la veu de tots els socis per
igual, una empresa en què es
prioritza la democràcia per sobre
del capital i en la qual, com a
soci, em sento escoltat i valorat.
Més enllà del rendiment econò-
mic, busquem créixer, progressar
i crear un espai comú de treball
per als socis cooperativistes i per
a totes les persones que hi treba-
llen. Una entitat amb professio-
nals de diversos sectors que tre-
ballen, colze a colze, de forma
col·laborativa, per a oferir una
formació de qualitat a la ciutat de
Figueres.
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Els ateneus cooperatius de Ca-
talunya són espais de trobada i ser-
veis de referència al territori per fo-
mentar l’economia social i coope-
rativa. La Xarxa d’Ateneus Coope-
ratius forma part del programa
Aracoop, promogut pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies de la Generalitat i que
compta amb el finançament del
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. La Xarxa està formada per
entitats socials, cooperatives, ad-
ministracions i altres agents del
ter ritori, així com per equips tèc-
nics especialitzats en el camp de
l’economia social i cooperativa,
que atenen amb criteris de profes-
sionalitat i rigor. Actualment, for-
men part de la Xarxa  ateneus re-
partits arreu del territori català i in-
tegrats per més de  organitza-
cions públiques i privades, totes
elles amb una gran experiència en
l’economia social.

L’Ateneu Cooperatiu Terres Gi-
ronines, situat a Sarrià de Ter, ofe-
reix recursos i serveis a tota la pro-
víncia. A l’Alt Empordà, gràcies al
conveni signat amb l’Ajuntament
de Figueres, s’ubica a l’Oficina
d’Emprenedoria i Empresa de
l’Àrea de Promoció Econòmica,
des d’on ofereix els següents ser-
veis: Informació sobre els diferents
recursos disponibles en economia
social; formació en la gestió i

orientació en els tràmits de cons-
titució d’una empresa de l’econo-
mia social; tallers de coneixement
de l’economia social  per a joves de
centres d’educació; acompanya-
ment per a la transformació d’una
empresa mercantil o associació en
una empresa de l’economia social;
jornades sobre empreses de l’eco-
nomia social i bones pràctiques de
l’economia social i solidària. L’Ate-
neu Cooperatiu Terres Gironines
atén: Persones emprenedores,
professionals i cooperativistes
amb necessitats de creació i/o de
creixement; associacions, entitats
i empreses amb interès per a trans-
formar-se en cooperativa; joves es-
tudiants  i el seu professorat, per
apropar l’economia social a l’esco-
la i als instituts; assessories, gesto-
ries i consultories. El proper se-
tembre s’oferiran dos tallers diri-
gits a formar aquest col·lectiu i a
especialitzar-lo. Trobareu més in-
formació a www.ateneucoopgi.org
i a l’Oficina d’Emprenedoria i Em-
presa de l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica de Figueres.
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Els ateneus cooperatius,
espais de trobada  
i serveis de referència

A finals de l’any , l’Ateneu
Cooperatiu Terres Gironines va
publicar la Diagnosi i visibilitza-
ció de l’economia social i coope-
rativa a les comarques gironines,
un document que es pot descar -

regar a la seva pàgina d’Internet
www.ateneucoopgi.org.

Les conclusions d’aquest estu-
di, que s’actualitzarà al llarg
d’aquest any , es van obtenir
gràcies a les entrevistes efectua-
des a un total de cinquanta-nou

iniciatives de l’economia social
solidària de tota la demarcació de
Girona (exceptuant la comarca
de la Cerdanya, la qual no corres-
pon a l’àmbit territorial de l’Ate-
neu Cooperatiu Terres Gironi-
nes). 
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Economia social i cooperativa
a les comarques gironines
Un estudi recull les entrevistes efectuades a cinquanta-nou iniciatives

DISTRIBUCIÓ DE LES INICIATIVES ENTREVISTADES

MÉS INFORMACIÓ

Oficina d’Empenedoria i Empresa ÀREA DE

PROMOCIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE FIGUERES

ADREÇA:  Avinguda Maria Àngels Anglada, 15

TELÈFON: 972 67 42 61 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: De dilluns a

divendres, de 8.30 a 14.30h

CORREU-E: promocioeconomica@figueres.org  
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Cooperativa de treball 
La forma jurídica
més utilitzada és la

cooperativa de treball as-
sociat, que consisteix en
l’associació de com a mínim
tres persones que execu-
ten l’objecte de l’activitat
cooperativa com a perso-
nes sòcies treballadores.

Per comarques
S’observa que més
d’un terç de les ini-

ciatives entrevistades te-
nen seu i despleguen l’ac-
tivitat econòmica a la co-
marca del Gironès. La resta
es troben distribuïdes a
parts iguals entre la resta
de comarques, amb un
lleuger predomini a l’Alt
Empordà i a la Garrotxa.

Activitat productiva 
Hi ha una diversifica-
ció de l’activitat pro-

ductiva, tot i que desta-

quen amb un 26% les ini-
ciatives que  ofereixen ser-
veis a empreses, cosa que
suposa un blindatge i reforç
del mercat social català.

La facturació
Amb les dades de
tan sols 31 de les

59 entitats entrevistades
l’any 2016 es van generar
més de 23 milions d’euros
de facturació. Malgrat tot,
cal tenir present que fac-

turació i riquesa generada
no sempre són dos valors
que es corresponguin de
forma directa, ja que so-
vint, i especialment en el
cas de les microcooperati-
ves de treball associat, els
excedents cooperatius, és
a dir, el benefici net anual
al final de l’exercici, és
molt baix i freqüentment
la facturació anual permet
únicament sostenir l’activi-
tat econòmica. 
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LA  DEMOCRÀCIA
COM A EIX
VERTEBRADOR
D’UNA EMPRESA

OPINIÓ

Cristian Ceballos López

SOCI COOPERATIVISTA 
CESI ALTA FORMACIÓ SCCL

a les comarques centrals
FORMA JURÍDICA                                                TIPOLOGIA                                                          

Associació                                                                                                             4        

Cooperativa                                                         Agrària                                   4

Cooperativa                                          d’Ensenyament                                    2        

Cooperativa                                                  de Consum                                   4        

Cooperativa                                                       de Serveis                                   6        

Cooperativa                                    de Treball Associat                                 35        

Cooperativa                                                            Mixta                                    1

Societat Civil Privada                                                                                        2        

Societat Limitada Unipersonal                                                                       1        

Taula: Distribució de les iniciatives entrevistades per forma jurídica i tipologia
d’empresa cooperativa
Gràfica: Distribució en tant per cent de les diferents tipologies de cooperatives del
total de 59 cooperatives entrevistades
Font: Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres / EMPORDÀ

Mixta 2%
Agrària 8%

Ensenyament 4%

Consum 8%

Serveis 12%

Treball Associat 67%


