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Inauguració de l’assemblea anual de la 

Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya  

Barcelona, 16 de juny de 2017 

Senyores, senyors, és un plaer participar un any més en aquest acte inaugural de 

l’assemblea anual de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

L’any passat, en la meva intervenció, vaig destacar que el cooperativisme està arrelat 

en la història del nostre país, que és una realitat de present, que ha ofert estabilitat en 

l’ocupació en temps de crisi, que s’ha mostrat més resistent que no altres formes 

d’organització productiva i que té sobretot un gran potencial de futur en una societat 

que cerca una alternativa al capitalisme salvatge. Perquè les cooperatives són molt 

més que no una forma jurídica o administrativa. Els seus principis rectors, la seva 

filosofia, en una societat que precisament s’estructura al voltant del treball i la 

producció, en fan un motor de canvi social. Aquesta dimensió del cooperativisme, 

aquest paper de transformador del model de societat, és el que fa tan decisiva la 

defensa de la identitat cooperativa. 

En aquest sentit, permeteu-me que faci un paral·lelisme amb la política. Les 

institucions i els representants polítics som els primers interessats a esvair qualsevol 

ombra de corrupció en la política. Tolerància zero. Hem de ser transparents davant la 

ciutadania. “Vull un Parlament amb les parets de vidre”, vaig dir en assumir la 

presidència de la cambra. I treballem per aconseguir-ho. De la mateixa manera, els 

representants del cooperativisme i tots els qui avui sou aquí sou els primers  

interessats a esvair qualsevol ombra de frau en el sector, els primers interessats a no 

permetre que iniciatives empresarials allunyades de l’esperit cooperatiu intentin 

amagar-se en forma de cooperatives.  

Per això, tot i les presses i les tensions inicials que es van generar, es valora 

positivament la modificació de la llei de cooperatives del març. Davant la notícia de 

l’existència de falses cooperatives de treball associat, falses cooperatives que 
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cometien frau en la contractació, calia actuar, i calia actuar legislativament, perquè si 

bé el problema afectava un àmbit concret calia reforçar legislativament les 

cooperatives de treball de tots els àmbits i sectors. Es va fer un pas endavant positiu, i 

de retruc crec que ha servit per recordar que us han de tenir en compte, per ajudar a 

fer entendre que el cooperativisme ha de ser escoltat en el disseny de polítiques 

productives i laborals.  

El món cooperatiu ha de ser impecable, perquè, com deia, teniu un potencial de 

transformació social que el país ha d’aprofitar. Per això mateix, pel potencial social del 

cooperativisme, cal també valorar positivament l’adhesió d’avui de l’ajuntament de 

Barcelona al programa ‘Municipi col·laboratiu’, que els darrers anys impulsa la 

Federació de Cooperatives de Treball. En el cooperativisme hi ha un model de societat, 

un model productiu i laboral de país, i la capital de Catalunya no pot quedar-se al 

marge dels projectes de futur del nostre país. S’hi ha d’implicar, ha d’estar al 

capdavant de la xarxa de ciutats amb la qual cal impulsar la Catalunya del futur. Els 

projectes del nostre país necessiten l’empenta de Barcelona, de la mateixa manera 

que els projectes de la ciutat necessiten una Catalunya amb capacitat de defensar els 

interessos municipals, amb capacitat d’atendre les demandes de la societat, amb 

capacitat de posar les bases d’un futur millor, més just i més lliure.  

Amics del món cooperatiu, tots tenim reptes importants per endavant. I sempre hi ha 

obstacles, però superar-los, assolir els reptes, només depèn de nosaltres. 

Us desitjo molt bona feina i una assemblea amb èxit. 

Moltes gràcies. 


