


IMPULSAT PER:

PROMOU:

AMB EL FINANÇAMENT DE:



EMPRENEDORIA 
COL·LECTIVA I 
COOPERATIVISME



POSEM-NOS
A PROVA!



L’AMPOLLA
COOPERATIVA



QUE PREFERIU 
COMPTEIR
O COOPERAR?



COMPTEIR COOPERAT
Lluitar entre sí diverses 
persones per assolir 
una finalitat pròpia, ja 
sigui individual o 
col·lectiva.

Sinònims: rivalitzar, 
combatre, desafiar, 
disputar, concursar, ....

Actuar amb altres 
persones per assolir 
una finalitat comú i 
col·lectiva.

Sinònims: col·laborar, 
participar, ajudar, 
afavorir, associar-se, 
contribuir, ......





ELS TRES PILARS
D’UN PROJECTE COL·LECTIU

RESULTATS: Aconseguir els 
objectius que el grup es proposi

PERSONES: Tenir cura del 
benestar personal i grupal

PROCESSOS: Vetllar
per la democràcia
i participació interna



L’ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA
SÓN INICIATIVES SOCIECONÒMIQUES DE TOTA MENA

VOLEN LA SATISFACCIÓ DE LES NECESSITATS DELS SEUS 
MEMBRES I/O D’ALTRES PERSONES PER SOBRE DELS 
GUANYS O BENEFICIS. 



EN CONEIXEM 
ALGUNA?



EN CONEIXEM 
ALGUNA?
ALGUNS EXEMPLES: 

- COOPERATIVES

- ASSOCIACIONS

- EMPRESES LOCAS

- INICITATIVES DIVERSES



LES COOPERATIVES
Neixen a mitjans del segle XIX, quan la classe obrera i 
els petits empresaris i artesans intentaven millorar les 
condicions laborals i econòmiques en què treballaven, 
creant el seu propi lloc de treball o agrupant-se amb 
persones en condicions similars; d'aquesta manera, es 
van anar establint unes pautes de funcionament intern 
pròpies.



UNA COOPERATIVA ÉS ...
... una associació autònoma de persones que s'han unit 
de manera voluntària per satisfer les seves necessitats i 
aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, 
mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió 
democràtica.



ELS VALORS COOPERATIUS
- AUTOAJUDA:
Els socis d’una cooperativa, en de ser conscients que 
aquesta només funcionarà si tots fem “pinya” si ens 
ajudem els uns als altres, sense la implicació activa de 
tots els seus membres la cooperativa no funcionarà. Tot 
i que molts fem les nostres tasques individuals, sempre 
hem d’estar disposats a ajudar a la resta de companys 
quan ho necessitin o quan el conjunt de la cooperativa ho 
necessiti.



ELS VALORS COOPERATIUS
- DEMOCRÀCIA:
La democràcia participativa, és l’essència de les coope-
ratives. Totes les persones participen en pla d’igualtat 
en la presa de decisions en les assembles. Els assump-
tes més importants es discuteixen i decideixen entre 
tots i totes. Presa de decisions constant sobre tots 
aquells aspectes que afecten com a cooperativa.



ELS VALORS COOPERATIUS
- IGUALTAT:
Els socis d’una cooperativa són iguals, tenen els mateixos 
drets i deures. A les cooperatives no hi ha cap mena de 
diferència de gènere, edat ni d’antiguitat. L’assignació de 
càrrecs directius té una finalitat cooperativa perquè no 
hi ha privilegis especials.



ELS VALORS COOPERATIUS
- AUTORESPONSABILITAT:
Cada soci és responsable davant de sí mateix i de la 
resta de les tasques i el treball que li pertoca. Som res-
ponsables quan tirem endavant les nostres tasques. El 
fet de ser responsables ens fa que tinguem una major 
implicació en el projecte col·lectiu i que aquest sigui més 
fàcilment viable.



ELS VALORS COOPERATIUS
- EQUITAT:
Les persones que integren les cooperatives es comporten 
sempre de manera justa i equitativa, el fet de ser tot 
iguals comporta que les nostres relacions es basin en la 
justícia i l’equilibri en les nostres relacions.



ELS VALORS COOPERATIUS
- TRANSPARÈNCIA: 
Els i les cooperativistes tenen una actitud o actuació pú-
blica que mostra, sense ocultar o silenciar, la realitat 
dels fets, no hem de tenir por a mostrar com som ni que 
fem, això dona credibilitat i els reforça com a col·lectiu i 
davant de la societat.



ELS VALORS COOPERATIUS
- HONESTEDAT: 
La persona cooperativista es mou per un comportament 
i expressió amb coherència i sinceritat, i d’acord amb els 
valors de veritat i justícia. Si hem de decidit optar per un 
model cooperatiu hem de ser sincers i honestos amb els
nostres companys i si s’escau saber reconèixer els 
errors a fi del que el grup pugui millorar.



ELS VALORS COOPERATIUS
- RESPONSABILITAT I VOCACIÓ SOCIAL: 
En el context del cooperativisme, s’entén com el com-
promís amb els altres, amb l’entorn on s’ubica la coope-
rativa. Com a cooperativa també tenim la missió de 
transformar i millorat l’entorn on ens desenvolupem i 
ser exemple per a unes relacions més humanes, basa-
des en les persones i no en el dinar i les coses materials. 
Som un motor de transformació del món.



ELS PRINCIPIS COOPERATIUS
1r Principi: participació voluntària i oberta
2n Principi: gestió democràtica
3r Principi: la participació econòmica dels socis
4t Principi: autonomia i independència
5è Principi: educació, formació i informació
6è Principi: cooperació entre cooperatives
7è Principi: interès per la comunitat



LA SUBHASTA DELS VALORS
AUTOAJUDA

DEMOCRÀCIA

IGUALTAT

AUTORESPONSABILITAT

EQUITAT

TRANSPÀRENCIA

HONESTEDAT

RESPONSABILITAT I VOCACIÓ SOCIAL



MOLTES
GRÀCIES!


