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LA GENERALITAT VALENCIANA PRESENTA EL
SEGON PLA BIENNAL ’FENT COOPERATIVES’
(2021-2022), QUE DUPLICA LA DOTACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DEL PRIMER PLA
Aquest nou Pla es desplega en 50 mesures dividides en 7 línies estratègiques. El
Fent Cooperatives II està alineat amb l’Agenda 2030 i fa una anàlisi dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) en què impacta cadascuna de les mesures.
El president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili
Villaescusa, afirma que el Fent Cooperatives II ”és ja un referent per a la resta
d’Espanya”.
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El Consell Valencià de Cooperativisme -òrgan de planificació de la política i legislació en matèria de cooperatives, compost per representants de la Generalitat i
de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana (Concoval)- va aprovar per unanimitat el
segon Pla Biennal de Suport i Foment del Cooperativisme, ‘Fent Cooperatives’ (2021-2022). Amb una inversió prevista de 27,9 milions d’euros, aquest segon
pla doblega en quantia la dotació del primer pla biennal. El ‘Fent Cooperatives’ II va ser presentat públicament pel president de la Generalitat, Ximo Puig, en un
acte celebrat el passat 20 de novembre en el Palau de
la Generalitat Valenciana.

Aquesta nova edició del pla es desplega en 50
mesures dividides en 7 línies estratègiques: desenvolupament econòmic-empresarial, finançament i
ocupació; desenvolupament societari; desenvolupament mediambiental i territorial; col·laboració públic-privada; comunicació, formació i investigació;
estructura representativa i participació institucional, i governança de l’Administració pública del cooperativisme. El Pla està alineat amb l’Agenda 2030
i fa una anàlisi dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) en què impacta cadascuna de les
50 mesures.
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Com a novetat, per al Fent Cooperatives s’han realitzat dos estudis, un tècnic-jurídic per a afermar la
col·laboració públic-cooperativa; i un altre econòmic,
sobre les necessitats d’inversió del sector cooperatiu
per a consolidar -sense destruir ocupació- els nivells
de productivitat de les empreses cooperatives tractores del seu àmbit.
Un referent de com s’ha de treballar
El Pla ha sigut elaborat per un equip multidisciplinari, coordinat per la direcció de Concoval, en el qual
han participat les persones que van actuar com redactores del primer pla; el professor Rafael Chaves, catedràtic de la Universitat de València i president de la
Comissió Científica de CIRIEC-España, i emprenedors
vinculats al grau Leinn de Florida Universitària.
També es va implicar en el grup de treball a la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme, haventse utilitzat una metodologia innovadora de participació, aconseguint la implicació del sector cooperatiu en
la seua definició. El ple del Consell Valencià del Cooperativisme, qui ha aprovat aquest Pla, ha agraït de manera unànime el treball de l’equip redactor.
El president de Concoval, Emili Villaescusa, ha
insistit en la idea que la Comunitat Valenciana “és
un referent de com s’ha de treballar l’aliança entre
l’Administració pública i les organitzacions representatives del cooperativisme”.

“El Fent Cooperatives és ja un exemple per a la resta
de comunitats autònomes. Prova que el treball s’està
fent bé és l’increment pressupostari que s’ha aconseguit”, ha afegit.
Villaescusa ha destacat també el caràcter transversal del Fent Cooperatives, “en la gestió del qual han
de comprometre’s diverses conselleries, la implicació
de les quals és necessària per a poder desplegar-ho
al 100%”.
Presentació en el Palau de la Generalitat
El II Pla ‘Fent Cooperatives’ va ser presentat el passat 20 de novembre en un acte solemne celebrat en el
Palau de la Generalitat. En aquest acte, el president
Ximo Puig va reconéixer que el cooperativisme “té una
sensibilitat diferent” i va destacar que per a reconstruir la Comunitat “no hem de perdre l’oportunitat de
transformar l’economia comptant amb el cooperativisme”.
Per la seua part, el conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent, va destacar que aquest pla preveu “un esforç pressupostari sense precedents en
aquest àmbit, de 27,9 milions d’euros”. I va afegir que
es tracta de “un pla molt ambiciós, que s’ha reenfocat
per a corregir els efectes de la crisi i contribuir a la
reactivació econòmica des d’una perspectiva transformadora”.
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CIRIEC-ESPANYA DONA A CONÉIXER ELS PREMIATS
EN LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE PREMIS CIRIEC
ALS MILLORS ESTUDIS EN ECONOMIA SOCIAL
La convocatòria va ser dirigida als graduats i doctors que han aprovat el seu Treball de Fi de Grau (TFG), Treball Fi de Màster (TFM) o Tesi Doctoral (TD) en qualsevol de les universitats de la Comunitat Valenciana en els cursos 2016-2017 fins
al 2019-2020.
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CIRIEC-España va celebrar la segona edició dels ‘Premis CIRIEC als millors estudis en Economia Social’,
convocatòria que va ser dirigida als graduats i doctors
que han aprovat el seu Treball de Fi de Grau (TFG),
Treball Fi de Màster (TFM) o Tesi Doctoral (TD) en
qualsevol de les universitats de la Comunitat Valenciana en els cursos 2016-2017 fins al 2019-2020.
Els ‘Premis CIRIEC als millors estudis en Economia
Social’ compten amb el patrocini de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball de la Generalitat València, i amb la col·laboració
de l’Institut Universitari d’Investigació en Economia
Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP)
de la Universitat de València (UV), i de les facultats
d’Economia i Dret de l’esmentada Universitat.
Segons la decisió del Jurat, en la Categoria de Tesis
Doctorals el primer premi, dotat amb 1.600 euros, ha
sigut per a María del Rosario Tàpia Baranda, per la
seua tesi sobre ‘Els valors de l’economia social com a
impulsors del canvi en els clústers d’Amèrica Llatina’;
el 2n premi (1.100 euros) ha sigut per a Graciela Lara
Gómez, per la seua tesi sobre ‘Les Cooperatives Financeres i el seu règim fiscal a Espanya i països d’Amèrica
Llatina’.

En la Categoria de TFM el primer premi (1.000
euros) li ho reparteixen Belén Catalá Estada, pel seu
treball sobre ‘L’aplicació de polítiques públiques
d’economia social en l’àmbit local. Cap a la construcció d’una xarxa de municipis d’economia social a la
Comunitat Valenciana’, i Mª Fernanda Soriano Galiani, pel seu treball sobre el ‘Projecte Ressons per a
l’Emprenedoria Cooperativa, Social i Sostenible’.
El segon premi en la Categoria de TFM, de 800 euros, li ho reparteixen Daniel Hernández Càceres, pel
seu estudi sobre ‘La configuració jurídica del cohousing a Espanya’, i Manuel Bernete Navarro, pel seu treball sobre ‘Futbol, poder i democràcia: aproximació
als clubs d’accionariat popular a Espanya. Un estudi
de cas’’.
Finalment, en la Categoria de TFG el primer premi
(800 euros) ha sigut per a Isabel Pastor Ripoll, pel
seu treball sobre ‘Les cooperatives i les societats de
capital: anàlisi comparada de les seues polítiques de
responsabilitat social corporativa’, i Vicente Salvador
Casabán Cabedo, pel seu treball sobre ‘La contribució
de la banca alternativa a pal·liar la desocupació i la
despoblació de l’àmbit rural a Espanya’. El segon premi (600 euros) ha sigut per a Barbara Comi Asensi,
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pel seu treball sobre ‘La tributació del tercer sector
cultural a la Comunitat Valenciana: el cas de les falles’.
Homenatges als professors Fajardo i Olavarria
L’acte de lliurament (virtual) de Premis es va celebrar el 24 de novembre, en el marc d’una Jornada
de CIRIEC-Espanya en la qual prèviament al lliurament va haver-hi un homenatge als fundadors i anteriors directors de ‘CIRIEC-España, Revista Jurídica
d’Economia Social i Cooperativa’, professors Gemma
Fajardo García i Jesús Olavarría Iglesia.
Durant aquest temps, i mitjançant contínues millores de gestió, tots dos directors han aconseguit per
a la revista jurídica del CIRIEC el segell de ‘Revista
Excel·lent’ que atorga la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia (FECYT), segell que ha sigut renovat,
així com la seua indexació en diverses bases de dades
internacionals.
En la mateixa jornada es van celebrar també 100
números de ‘CIRIEC-Espanya, revista d’economia
pública, social i cooperativa’. Després de 35 anys
d’història, la col·lecció de revistes d’Economia de CIRIEC-Espanya arriba aquest mes de novembre al seu
número 100, havent-se consolidat com una de les revistes d’Economia de major impacte i prestigi, segons

acrediten bases de dades com el rànquing de revistes
de FECYT i el rànquing de revistes de DIALNET Mètriques.
És important recordar que la revista de CIRIECEspanya també està indexada en els dos màxims referents d’avaluació de revistes científiques a nivell internacional, que són WOS-JCR i SJR-Scimago, vinculat
a SCOPUS.
33é Congrés Internacional de CIRIEC
L’acte va incloure també la primera presentació pública del 33é Congrés Internacional de CIRIEC, a celebrar a València els dies 13 a 15 de juny de 2022. València, ciutat seu de CIRIEC-Espanya, tornarà a acollir,
30 anys després, un Congrés de l’organització internacional referent en la investigació i informació sobre
l’economia pública, social i cooperativa.
Serà el tercer que organitzarà CIRIEC-Espanya,
després del Congrés de 1992 a València, i el de 2008
a Sevilla. La direcció de CIRIEC està pensant ja en el
programa del Congrés de 2022, l’objectiu del qual és
reunir centenars de congressistes de tot el món per
a debatre sobre els temes de major actualitat empresarial i científica de l’economia pública, social i
cooperativa.
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EL CIDEC CELEBRA 30 ANYS COM A CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ REFERENT EN ECONOMIA SOCIAL
Ho va fer amb una jornada d’intercanvi i comunicació d’experiències entre centres de documentació internacionals, espanyols i valencians, l’àmbit de treball dels
quals s’orienta al sector cooperatiu i de l’economia social o sectors afins.
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El CIDEC -Centre d’Informació i Documentació Europea sobre Economia Pública, Social i Cooperativa- va
commemorar el passat 19 de novembre el seu 30 aniversari, i ho va fer amb una jornada d’intercanvi i comunicació d’experiències entre centres de documentació internacionals, espanyols i valencians, l’àmbit de
treball dels quals s’orienta al sector cooperatiu i de
l’economia social o camps afins. La jornada va comptar amb la benvinguda i felicitacions de la rectora de
la Universitat de València, Mavi Mestre, així com amb
la directora general d’Emprenedoria i Cooperativisme
de la Generalitat Valenciana, Teresa García Muñoz; la
presidenta de CIRIEC-España, Adoración Mozas; la directora del IUDESCOOP, Mª José Vañó, i el director del
CIDEC, Rafael Chaves.
Durant la jornada es va repassar la història i el funcionament del CIDEC, promogut en 1990 per CIRIECEspaña i la Universitat de València (UV), i actualment
adscrit a l’Institut IUDESCOOP i a CIRIEC-España.
Durant tots aquests anys, la comesa central del CIDEC ha consistit a donar suport a la investigació i la
formació en matèria d’economia social i cooperativisme, proporcionant informació especialitzada i assessorament a investigadors, professors, professionals
del sector, estudiants i altres persones interessades
en temes d’economia social, així com sobre temes
d’ocupació, serveis socials, polítiques públiques i desenvolupament sostenible.
El CIDEC desenvolupa activitats de tractament de
la documentació i informació (bibliogràfica o altres),

i de cerca, localització i accés de la documentació relativa als camps de l’economia social. Amb aquest objecte processa i emmagatzema també en una sèrie de
bases de dades els articles continguts en les revistes,
tant nacionals com internacionals.
Només des d’un any després del seu naixement,
1991, edita aquesta revista de ’Notícies de l’Economia
Pública, Social i Cooperativa’, publicació de caràcter
quadrimestral coeditada amb CIRIEC-Espanya amb el
patrocini de la Generalitat Valenciana.
Les claus de l’èxit del CIDEC
Durant la jornada, el director del CIDEC, professor
Rafael Chaves, va desgranar les claus de l’èxit d’aquest
centre de documentació amb seu a la Biblioteca Gregori Maians de la UV. Per a Rafael Chaves, les claus
del CIDEC són el seu ’Sentit’, com una de les tres peces fonamentals, al costat del primer Llibre blanc de
l’Economia Social a Espanya i la revista d’Economia
de CIRIEC, de construir i consolidar un concepte, el
d’Economia Social, a través d’un discurs científic sòlid
i rigorós, que legitime polítiques públiques i lleis promotores i reguladores del sector.
La segona clau és l’enfilada institucional. El CIDEC
va ser promogut per CIRIEC-España i la UV, en la pràctica una joint-venture entre un centre públic i una associació privada sense ànim de lucre, com a organisme paritari.
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La tercera clau per a Rafael Chaves és la Dimensió
economico-financera, els necessaris recursos que ha
rebut de la Generalitat Valenciana, així com les aportacions de CIRIEC-España i el IUDESCOOP. Finalment,
la quarta clau és que el CIDEC ha sabut adaptar-se
constantment al canvi tecnològic, a la digitalització,
amb noves bases de dades pròpies i ara també amb
una biblioteca virtual del CIDEC.
En la jornada van participar Ana Martínez i Asier
Dasí, qui van explicar algunes de les activitats recents
del CIDEC. Ana Martínez va explicar que en l’actualitat
els fons del CIDEC els componen 2.500 llibres, 700
revistes i publicacions periòdiques, 300 repertoris i
diccionaris, 600 actes de Congressos i 225 tesi i TFM.

Per part seua, Asier Dasí va presentar la nova biblioteca virtual del CIDEC, d’accés totalment obert.
Durant la jornada, i de la mà dels seus responsables
es va conéixer també el funcionament, els recursos i
serveis del centre de documentació de CIRIEC-International (Bèlgica); la biblioteca de la Fundació Roca
i Galès, de Barcelona; el nou centre de documentació
virtual sobre cooperativisme de COOMEVA i CIRIECColòmbia; el Portal virtual multifuncional d’Economia
Social i Solidària (Socioeco.org), de Tolosa; el centre
de documentació i estudis socials SIIS, de la Fundació
Eguía-Careaga, de Sant Sebastià; el Centre InfoSud i
la Biblioteca depositària de les Nacions Unides (ONUBIB-UV), de la Universitat de València.

LA GENERALITAT VALENCIANA PRESENTA EL PLA
D’IMPULS DE LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-COOPERATIVA
L’objectiu fonamental és atendre les necessitats d’habitatge i serveis, prioritàriament de joves i majors, generant ocupació i reactivant l’economia en el seu entorn.
La Conselleria d’Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General
d’Emprenedoria, i la Federació de Cooperatives
d’Habitatges de la Comunitat Valenciana (FECOVI),
van presentar el mes d’octubre passat el Pla d’Impuls
de la Col·laboració Públic-Cooperativa: cap a una xarxa d’habitatges i infraestructures socials cooperatives.
El projecte compta amb el suport i la col·laboració
de diverses organitzacions valencianes del sector
cooperatiu (FEVECTA, UCEV, CONCOVAL), a més del
suport de CONCOVI i la Universitat de València, a través de l’Institut IUDESCOOP.
La presentació del Pla va estar a càrrec del president de FECOVI, Vicent Diego, la directora general
d’Emprenedoria i Cooperativisme, Teresa García
Muñoz, i el Conseller d’Economia Sostenible, Rafa
Climent, qui en la inauguració de l’acte va assenyalar que des de la Conselleria “es proposa introduir un
enfocament cooperatiu i de coparticipació ciutadana,
que desenvolupe en termes de redistribució i democràcia participativa les polítiques de recuperació de
la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia
de la Covid19”. Així mateix, va explicar que “la primera meta d’aquest pla d’acció serà la presentació de la
Guia didàctica sobre la col·laboració Públic-Cooperativa en l’àmbit de l’habitatge i els seus serveis complementaris”.
El president de FECOVI va destacar que el cooperativisme, mitjançant la col·laboració públic-privada

amb l’Administració, “permetrà a les famílies accedir a la llar que volen, i desenvoluparà allotjaments
que cobrisquen les necessitats dels col·lectius com
ara els joves i els majors”. Diego explica, a més, que
el Pla s’engloba sota la marca Base Viva, “que parla
d’un projecte construït sobre els valors del cooperativisme, que evoluciona i el focus del qual són les persones. Així es pretén crear una marca optimista, que
al·ludisca a una base sòlida i ferma sobre la qual construirem aquests projectes innovadors i inclusius”.
Objectius del Pla
L’objectiu fonamental d’aquest projecte és atendre
les necessitats d’habitatge i serveis, prioritàriament
de joves i majors, generant ocupació i reactivant
l’economia en el seu entorn.
El que es planteja és que l’Administració Pública introduïsca un enfocament cooperatiu en relació amb la
satisfacció de necessitats bàsiques de la població, com
a habitatge, ocupació, educació o serveis socials, per
al que s’està treballant amb més de 30 ajuntaments en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, el Projecte proposa un pla d’acció integral i transversal, en el qual la cooperativa siga el vehicle idoni
per al desenvolupament d’infraestructures socials i la
gestió dels serveis d’interés públic, mitjançant fórmules de col·laboració públic-privada.
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FEVECTA LLANÇA EL
PROGRAMA ‘SALVA LA
TEUA EMPRESA’,
QUE CONVIDA A LA
TRANSFORMACIÓ
D’EMPRESES EN CRISIS
EN COOPERATIVES DE
TREBALL
La campanya la realitza FEVECTA amb el finançament de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; el Ministeri de Treball i Economia
Social, i el FSE.
La Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives
de Treball Associat (FEVECTA) ha posat en marxa
una campanya de difusió amb el lema “Salva la teua
empresa, crea Cooperativa de Treball i no et pares”,
per a fomentar la conversió d’empreses mercantils
en crisis o sense relleu generacional en cooperatives
de treball per part dels seus treballadors. L’objectiu,
segons FEVECTA “és evitar el major nombre possible
de tancaments empresarials com a conseqüència de
la pandèmia del Covid-19”.
Segons les dades recopilades per FEVECTA, al setembre la Comunitat Valenciana va superar el mig
centenar de concursos, un 18% més que en 2019.
I en el que va d’any concentra el 14,8% del total de
concursos registrats a Espanya, amb 427 d’aquests
processos, només per darrere de Catalunya i Madrid.
Tal com explica el president de FEVECTA, Emilio
Sampedro, “les empreses s’estan enfrontant a un context de gran incertesa. Quan acaben els ERTO i la resta
d’ajudes públiques, no sabem quantes d’elles plantejaran el tancament. Allà on siga viable volem treballar perquè els treballadors puguen continuar amb
l’activitat transformant-se en cooperativa de treball”.
La campanya “Salva la teua empresa” pretén mostrar també com moltes persones, amb el seu esforç i
treball personal, han aconseguit reconduir situacions
empresarials adverses; aconseguint crear empreses
sanejades, en forma de cooperatives que, a poc a poc,
han trobat el seu lloc en el mercat i han sobreviscut a
un tancament que semblava irremeiable.
El programa inclou una iniciativa conjunta, de FEVECTA i la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana, per a oferir informació, assessorament i acompanyament gratuïts
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sobre aquesta opció a qualsevol persona l’empresa
de la qual es trobe en una conjuntura de crisi tècnica,
organitzativa o financera.
450 empreses convertides
A Espanya, un total de 450 empreses mercantils
s’han convertit en cooperatives de treball entre 2015
i 2019, segons un informe realitzat per la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball (COCETA).
En la Comunitat Valenciana, unes 40 cooperatives que
en l’actualitat funcionen amb èxit són el resultat d’una
transformació empresarial motivada per una crisi
empresarial o per la falta de relleu.
L’experiència acumulada per FEVECTA en
l’assessorament i acompanyament d’aquesta mena de
processos, així com el nou context de pandèmia, ha
motivat el llançament d’aquesta campanya, que estarà
en marxa durant dos mesos en diferents suports per
a donar a conéixer a la ciutadania valenciana en general i als agents implicats en aquesta mena de procediments en particular (advocats, organitzacions sindicals, professionals concursals, etc.) les opcions que els
treballadors continuen l’activitat com a cooperativa
de treball, assumint un nou rol en l’organització, el de
socis cooperativistes.
Tota la informació de la campanya està disponible en
la web www.fevecta.coop/salvatuempresa i des d’allí
es pot sol·licitar cita prèvia amb un equip d’experts que
analitzarà la situació de cada cas i del col·lectiu de persones afectat. FEVECTA compta amb oficines d’atenció
a València, Xàtiva, Castelló i Alacant, des d’on s’oferirà
aquest servei als interessats que el sol·liciten.
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LA MUTUALITAT DIVINA PASTORA VA TANCAR 2019
AMB UN BENEFICI SUPERIOR ALS 12 MILIONS D’EUROS
El volum de negoci agregat del grup ascendeix a 252 milions d’euros, dels quals
241 milions corresponen a primes d’assegurances i 11 milions a altres negocis. El
Grup va tancar 2019 amb una suficiència de capital 3,9 vegades el mínim exigit,
molt superior a la mitjana del sector.
El passat 21 de setembre es va celebrar l’assemblea
general ordinària i extraordinària del Grup Divina
Pastora, en la qual es van aprovar els comptes anuals
del passat exercici, disponibles en la Memòria Anual
2019. Segons els seus resultats, Divina Pastora va tancar aquet any amb uns beneficis superiors als 12 milions d’euros.
El volum de negoci agregat del grup ascendeix a 252
milions d’euros, dels quals 241 milions corresponen a
primes d’assegurances i 11 milions a altres negocis. El
patrimoni net se situa en 276 milions d’euros, mentre
que els actius gestionats són de 1.839 milions d’euros.
Quant al ràtio de Solvència II, el Grup va tancar 2019
amb una suficiència de capital de 3,9 vegades el mínim exigit, molt superior a la mitjana del sector.
Per al president de la mutualitat, Armando Nieto,
totes aquestes xifres “evidencien que el Grup Divina
Pastora continua mantenint la tendència de resultats
positius, fruit d’una gestió basada en la prudència en
les inversions i d’austeritat en la despesa”.
En paraules del mateix Nieto: “Divina Pastora continua creixent sense perdre de vista el seu principal
objectiu: atendre un client cada vegada més exigent
mitjançant productes asseguradors que s’adapten a
les seues necessitats reals, sense cobertures addicionals”.
En 2019 Divina Pastora va tancar l’operació de
compra de la societat de segurs Asegrup, amb seu a
La Corunya. Aquesta adquisició suposa l’entrada del
Grup Divina Pastora en els rams de Vehicles Terrestres, Mercaderies i Responsabilitat Civil, així com
l’ampliació en Accidents i Llar. També respecte a la
cartera de productes, en 2019 va incorporar Multirisc
de Comerç, que naix amb l’objectiu de protegir la salut
financera del comerç enfront de sinistres o reclamacions de tercers.
Divina Pastora continua amb la seua estratègia
d’expansió, replicant el seu model de previsió social
a Llatinoamèrica per a oferir cobertura a les famílies
amb economies més ajustades. Actualment està treballant en l’entrada en el mercat xilé.

En matèria laboral, Divina Pastora ha sigut una de
les primeres companyies del sector en substituir el
contracte mercantil dels seus agents comercials per un
contracte laboral. D’aquesta forma, tots els empleats
tenen els mateixos drets i la mateixa estabilitat laboral. Al tancament de l’exercici 2019, l’Entitat comptava
amb una plantilla de 661 treballadors, 51 més que al
tancament del 2018.
Finalment, el president Armant Nieto va agrair durant l’assemblea a tots els empleats de la companyia
el compromís i la labor social desenvolupada, sobretot
durant els primers dies de la pandèmia, per a fer arribar material de protecció (pantalles facials protectores
i màscares) a tots aquells organismes de servei públic
que ho necessitaven. En total, i gràcies a la implicació
de tots els treballadors de Divina Pastora, es van distribuir 60.000 pantalles i 600.000 màscares per diferents centres públics i residències de tota Espanya.
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TOLEDO, CAPITAL EUROPEA DE
L’ECONOMIA SOCIAL 2020, ACULL LA
‘TROBADA DE L’ECONOMIA SOCIAL AMB
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES’
En la Trobada va participar la directora general de Treball Autònom, Economia
Social i RSE del Govern d’Espanya, Maravillas Espín, amb CEPES i les administracions autonòmiques per a impulsar l’Agenda d’esdeveniments de Toledo 2020 i el
paper d’aquest sector en la recuperació.
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Toledo, Capital Europea de l’Economia Social, va ser
escenari el passat 24 de setembre d’una trobada entre la directora general d’Economia Social del Govern
d’Espanya, Maravillas Espín, amb CEPES i les administracions autonòmiques per a impulsar el paper
d’aquest sector en la recuperació.
En paraules de Maravillas Espín: “Teixir aliances
entre administracions públiques i empreses per a potenciar el paper de l’Economia Social és un repte clau
per a la reconstrucció”. A més, durant la Trobada es
van abordar les bases de la nova Estratègia Espanyola
en aquest àmbit.
El regidor de Turisme, Ocupació i Promoció Econòmica, Francisco Rueda, va participar en la Trobada,
que es va celebrar en el Palau de Congressos de Tole-

do, sent el segon dels esdeveniments que es desenvolupa a la ciutat amb motiu de la Capitalitat Europea de
l’Economia Social.
El responsable municipal va donar la benvinguda
a tots els assistents, en un acte que es va celebrar de
manera presencial i online. Entre els participants es
trobaven consellers i directors generals d’Economia
Social de les diferents comunitats autònomes del país.
Coordinació d’estratègies
La reunió va servir també per a afavorir i coordinar
estratègies en aquesta matèria en els diferents territoris, i es va parlar sobre el paper de l’economia so-
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cial en la recuperació de la crisi actual generada per
la Covid-19.
Maravillas Espín va agrair al Govern de Castella-la
Manxa, l’Ajuntament de Toledo i a CEPES l’intercanvi
d’experiències i propostes per a afrontar els reptes
que hi ha per davant: “avançar en la sostenibilitat, la
transformació digital i l’economia circular”. En la seua
opinió, “l’Economia Social ha d’estar en el cor de la reconstrucció”.
Valor estratègic
CEPES va destacar el valor estratègic i la importància dels acords aconseguits en la primera reunió celebrada a Toledo juntament amb representants del Govern d’Espanya i de tots els responsables d’Economia
Social de les Comunitats Autònomes.
“Des de la patronal de l’Economia Social realitzem
una valoració molt positiva d’aquesta reunió, perquè
és la primera vegada que es produeix una trobada
entre CEPES, Ministeri de Treball i Economia Social,
juntament amb tots els màxims responsables d’aquest
model empresarial a nivell autonòmic. Ha sigut una
reunió molt enriquidora, on s’ha posat de manifest
l’aposta i el compromís de totes les CCAA i del Govern
per les empreses d’Economia Social”, va assenyalar el
vicepresident de CEPES, Javier Goienetxea.
En la trobada va haver-hi consens unànime entre
els representants estatals i autonòmics sobre el valor
que aporta l’Economia Social en els seus respectius
territoris, a més de debatre l’important paper realitzat per les nostres empreses durant la pandèmia i les
polítiques d’impuls per a la reactivació que estan realitzant en matèria d’Economia Social.
El tema central de la jornada de treball va ser analitzar el paper que l’Economia Social ha d’exercir la
reconstrucció econòmica després de la pandèmia, la
vertebració social i el paper de l’Agenda de Toledo, en
el marc de la presidència espanyola de la Comissió de
Seguiment de la Declaració de Luxemburg.
Estratègia per a l’Economia Social 2021-2027
Les aportacions dels participants seran fonamentals per a definir l’Estratègia Espanyola per a
l’Economia Social 2021-2027, que serà el full de ruta
del sector en els pròxims anys.
L’Estratègia ha de ser flexible “de manera que no
siga una cotilla sinó un vestit a mesura per a adaptarse a les necessitats del sector”, va destacar Espín. A
més, la directora general de Treball, Economia Social i
RSE va advocar per “establir aliances còmplices entre

les diferents administracions” per a potenciar el paper de l’Economia Social.
Per part seua, Goienetxea va incidir en què “la nova
Estratègia Espanyola d’Economia Social 2021-2027
ha de ser ambiciosa, dotada de recursos econòmics
i alineada amb els objectius i reptes tant dels Marcs
Pluriennals 2021-2027 com amb els Plans i Fons de
Recuperació d’Europa (NEXT GENERATION) i el Pla
d’Acció Europeu d’Economia Social que s’està treballant des de ’Social Economy Europe’ amb les Institucions Comunitàries”.
Els grans eixos de l’Estratègia
Es preveu que la nova Estratègia estiga llesta per a
la primavera de 2021. Els principals temes que es van
analitzar durant la reunió de Toledo i sobre els quals
es continuarà aprofundint en pròximes reunions per
a dotar de continguts a la nova Estratègia Espanyola d’Economia Social són: Sostenibilitat, digitalització, transició verda, transició justa, industrialització,
Agenda 2030, vertebració territorial, capacitació i
formació adaptada als nous sectors emergents, internacionalització, suport a emprenedors, consolidació
d’empreses d’Economia Social, foment de les transformacions i reconversions empresarials, cooperació
amb universitats i centres tecnològics, sensibilització
a l’escola, adaptació de marcs normatius, aliances
públic-privades, contractació pública, visibilitat i innovació.
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COCETA ESTRENA NOVA MARCA CORPORATIVA
La idea original és de l’estudi granadí ’Colectivo Verbena’, que va guanyar el
concurs creatiu llançat a l’inici de l’any per la Confederació de CTA
La Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat (COCETA) ha estrenat nova marca: una
idea original de l’estudi granadí Col·lectiu Revetla,
que va guanyar el concurs creatiu llançat a l’inici
de l’any per a triar a la cooperativa de treball que
s’encarregara de plasmar el ‘breafing’ plantejat des
de la Confederació.
Segons s’explica des de COCETA, quan a mitjan
2019 va canviar el consell rector i va haver-hi un relleu al capdavant de la presidència, assumint el repte
de liderar una nova etapa el malagueny Luis Miguel
Jurado, es va marcar com a objectiu prioritari donar a
la Confederació un impuls comunicatiu que incloguera una nova identitat corporativa.
Després de diversos mesos de treball i col·laboració
amb ’Colectivo Verbena’, COCETA ha fet públic el resultat de tot aquest procés, i ha iniciat ja la implantació de la seua nova marca en xarxes socials, pàgina
web, papereria, etc.
La transformació de la imatge corporativa, malgrat que conserva l’essència de la marca de COCETA,
és enorme. Respecte al color, s’ha abandonat el blau
més clàssic per a donar un gir a tons més relacionats
amb la naturalesa, la sostenibilitat i la proximitat. “El
color és un fort motor de transmissió de valors, i les
cooperatives, abans de res, són empreses carregades
d’ells”, afirmen des de COCETA. “Consideràvem necessari deixar a un costat les tonalitats fredes. Així
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mateix, per a dotar la marca de més proximitat i complementar-la, acompanyem la gamma principal amb
dos colors càlids com a secundaris”.
Un altre dels ingredients importants d’aquesta
nova marca és l’eslògan. O més aviat els eslògans.
“Volíem transmetre transparència, honestedat i, una
vegada més, proximitat, alguna cosa que no sempre
és fàcil com a organització. Per a això, fugim de frases
comercials i recorrem a la primera persona, incloent
a qui llig, fent-la partícip de COCETA”.
Però a més, així com una cooperativa és un ens viu,
també la marca i el propi eslògan ho són. Evolucionen, canvien, s’adapten. COCETA ha triat un eslògan
fluid, que no ha de ser sempre el mateix, si bé manté
una estructura, que és la que canvia, adaptant-se al
digital. Com a eslògan principal s’ha triat: “COCETA.
Som Cooperatives”, encara que també s’afig: “Som
Col·laboració”, “Som Consens”, “Som Connexió”…
Amb la nova marca, COCETA espera transmetre
“major frescor” i, aqueixa dualitat d’organització
empresarial representativa, i de l’Economia Social,
“on els valors no són sol màrqueting, sinó que giren
entorn de les persones, i les persones són el més
important d’una cooperativa. Alhora, hem tractat
de construir una marca duradora en el temps que,
abans de res, deixe clar que #SomosCooperativas i,
com a tals, som molt més que només una tipologia
d’empreses”.
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’CIRIEC-ESPANYA, REVISTA D’ECONOMIA PÚBLICA,
SOCIAL I COOPERATIVA’ ES SITUA EN LA 10É POSICIÓ
ENTRE 175 REVISTES ESPANYOLES D’ECONOMIA EN
L’INDEX DIALNET
La mateixa revista s’ha situat també en el Quartil 2n en els camps d’Economia i de
Ciències Polítiques i Socials de FECYT
La revista ’CIRIEC-Espanya, revista d’economia pública, social i cooperativa’ està consolidada com una de
les revistes científiques d’economia i ciències socials
de major impacte i prestigi. Ho acredita el seu posicionament en els dos rànquings oficials existents a Espanya: el rànquing de revistes de FECYT i el rànquing
de revistes de DIALNET Mètriques. És important destacar que la revista de CIRIEC també està indexada
en els dos màxims referents d’avaluació de revistes
científiques a nivell internacional, que són WOS-JCR i
SJR-Scimago, vinculat a SCOPUS.
Posició 10 de 175 en l’Índex Dialnet de Revistes

L’Índex Dialnet de Revistes (IDR) és un sistema
organitzat per la Fundació Dialnet, de la Universitat de la Rioja. El IDR funciona de manera anàloga
a com en el seu moment es van crear els índexs de
INRECS existents fa una dècada a Espanya, únic sistema d’avaluació de l’impacte de les revistes a nivell
espanyol. Es basa en les cites d’un conjunt de revistes
font i destí seleccionades per un comité d’experts. El
IDR permet conéixer l’impacte científic d’una revista,
la seua evolució i la seua posició respecte a la resta de
les revistes de l’especialitat.
En el rànquing IDR es compten les cites tant de revistes font espanyoles com de revistes internacionals
d’impacte. En aquest rànquing, ‘CIRIEC-Espanya, Revista d’Economia Pública, Social i Cooperativa’ ocupa la
10a. posició entre 175 revistes espanyoles d’Economia.
És important destacar que en el mateix rànquing ‘REVESCO, Revista d’estudis cooperatius’, ocupa el lloc 11é,
la qual cosa revela el prestigi i impacte dels treballs
científics i les publicacions en aquest àmbit a Espanya.
Segons l’editor de la revista, professor Rafael Chaves, l’IDR està cridat a ocupar un rol rellevant en els
pròxims anys en les acreditacions i avaluacions de
l’activitat investigadora a Espanya, en tant que es tracta de l’únic indicador que utilitza per al seu càlcul a revistes font espanyoles no necessàriament indexades
en bases de dades internacionals, la qual cosa redunda en valorar les especificitats de les investigacions

desenvolupades a Espanya, que poden no tindre cabuda en revistes internacionals i sí que són pertinents
i útils des de la perspectiva nacional.
Rànquing de FECYT

‘CIRIEC-Espanya, Revista d’Economia Pública,
Social i Cooperativa’ va renovar també enguany i
per quarta vegada consecutiva el segell de ‘Revista
Excel·lent’ que concedeix la Fundació Espanyola per
a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), del Ministeri
d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya.
Des de fa un parell d’anys, la FECYT elabora un rànquing de revistes que han obtingut aquest segell de ‘Revista excel·lent’. En aquest rànquing la revista de CIRIEC
se situa en el quartil 2n tant en els camps d’Economia
com en el de Ciències Polítiques i Socials, revelant en
aquest sistema també el seu alt nivell d’impacte.
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REFUNDACIÓ DE LA ‘COMISSIÓ DE COOPERATIVES
I ALTRES EMPRESES DE L’ECONOMIA SOCIAL’ DE
L’AECA, ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE COMPTABILITAT I
ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
Aquesta Comissió ha escomés, l’any 2020, un procés de refundació en el qual s’han
redefinit els seus objectius, abast, estructura, composició i funcionament. Aquest
procés ha sigut liderat pel nou president de la Comissió, Juan Francisco Juliá,
catedràtic de la Universitat Politècnica de València.
La Comissió de Cooperatives i altres Empreses de
l’Economia Social de l’AECA ha escomés, l’any 2020,
un procés de refundació en el qual s’han redefinit els
seus objectius, abast, estructura, composició i funcionament. Aquest procés ha sigut liderat pel nou president de la Comissió, Juan Francisco Juliá, catedràtic de
la Universitat Politècnica de València.
La nova estructura de la Comissió d’AECA consta de
tres Grups de Treball coordinats per professors i experts del sector. Aquests grups són:
• Grup de Direcció i Administració. Coordinadora:
Rosalía Alfonso (Universitat de Múrcia).
• Grup de Comptabilitat, Informació No Financera
i Finances. Coordinador: Fernando Polo (Universitat
Politècnica de València)
• Grup de Transició Digital. Coordinador: Ricardo
Palomo (Universitat CEU San Pablo)
Segons informa el professor Juliá, el caràcter multidisciplinari de la Comissió, amb integrants que són
experts provinents de diferents entitats públiques i
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privades, territoris i disciplines, cerca dotar als pronunciaments i activitats projectats la major representativitat i aplicabilitat. Entre els seus 38 experts hi ha
acadèmics de 15 universitats, molts d’ells membres
de l’AECA i de CIRIEC-Espanya, així com directius i
professionals vinculats a les principals organitzacions
representatives d’aquest sector empresarial.
A més de Documents i Opinions Emeses, la nova
Comissió s’ha marcat com a objectiu la realització de
reunions i jornades en les quals convidar a debatre a
portaveus rellevants del sector de l’economia social,
entorn dels temes d’actualitat i interés professional.
Propiciar acords de col·laboració amb altres entitats i institucions, públiques i privades, que promoguen la transferència de coneixement, és un altre dels
objectius estratègics de la nova Comissió.
Els socis d’AECA i els interessats en el sector de les
Cooperatives i de l’Economia Social tindran accés a
tota l’activitat realitzada per la Comissió a través dels
canals de l’Associació.
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PEDRO SÁNCHEZ ANALITZA AMB COOPERATIVES
AGRO-ALIMENTÀRIES LES OPORTUNITATS DE LA
NOVA PAC PER AL CAMP ESPANYOL
En la trobada es van analitzar els principals assumptes d’interés per al sector
agroalimentari, especialment les oportunitats que s’obrin per al camp espanyol
en les negociacions per a la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) per al
període 2021-2027.
El president del Govern, Pedro Sánchez, va mantindre
el passat 4 de novembre una trobada en la Moncloa
amb el president de Cooperatives Agro-alimentàries
d’Espanya, Ángel Villafranca; de ASAJA, Pedro Barato,
i d’UPA, Lorenzo Ramos, acompanyats del ministre
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas.
En la trobada es van analitzar els principals assumptes d’interés per al sector agroalimentari, especialment les oportunitats que s’obrin per al camp
espanyol en les negociacions per a la reforma de la
Política Agrària Comuna (PAC) per al període 20212027.
El president va destacar el caràcter estratègic del
sector agroalimentari, que ha demostrat la seua autonomia estratègica a Europa, assegurant la producció i
subministrament d’aliments a la població. Va remarcar que Espanya es troba en una excel·lent posició de
partida respecte a la PAC, ja que disposarà de 47.724
milions d’euros per a fer front als desafiaments de la
dècada vinent.
Després del recent acord sobre la PAC aconseguit en
l’últim Consell de Ministres de la UE, que recull el 95%
de les propostes espanyoles, comença un període de
negociació per a l’aprovació dels reglaments de la PAC.

El Govern d’Espanya treballa ja amb les comunitats
autònomes, cooperatives i organitzacions professionals agràries per a aconseguir un pacte d’Estat per a
l’aplicació d’aquesta política comunitària a Espanya,
mitjançant l’elaboració d’un Pla Estratègic que reculla
l’àmplia i diversa realitat agronòmica del país.
Altres temes que es van tractar durant la reunió van
ser el pla de recuperació, les relacions comercials, especialment amb els Estats Units, la situació d’alguns
sectors com a conseqüència de la pandèmia, o la llei
de la cadena alimentària entre altres.
Contribució a la recuperació econòmica

Ángel Villafranca va traslladar al president del Govern el valor afegit que les cooperatives poden aportar als plans de recuperació econòmica en matèries
com la digitalització d’empreses o l’economia verda.
En aquest sentit va remarcar que els nous fons poden
ajudar a invertir en producció d’energies renovables,
bioeconomía i economia circular, que diversifiquen
els recursos econòmics de les explotacions agrícoles
i ramaderes, i fixen ocupació i nous serveis en el territori rural.
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EL MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL
PRESENTA EL PLA D’IMPULS DE LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL DEL TREBALL AUTÒNOM I
L’ECONOMIA SOCIAL
El Pla destinarà 3,4 milions d’euros a la formació en organitzacions d’autònoms
i de l’economia social. Per al president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, es tracta
d’un pla ”històric i sense precedents, de gran importància estratègica per al model
d’empresa d’Economia Social, que té en la formació el seu eix estratègic”.
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La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda
Díaz, va presentar el 18 de novembre, en seu ministerial, el Pla d’Impuls de la Formació Professional del
Treball Autònom i l’Economia Social, al qual el Ministeri destinarà 3,4 milions d’euros. El Pla, que es realitza per primera vegada i és fruit del diàleg i acord amb
els interlocutors socials, és també pioner en la seua
dimensió i dotació.
“Aquest Pla anticipa les necessitats formatives d’un
sector decisiu i estableix les bases d’una transformació global, protagonitzada per la modernització,
la digitalització, la creació de xarxes de distribució
independents i la generació, així mateix, de xarxes
pròpies, que afavorisquen un creixement més inclusiu i sostenible”, va assenyalar la ministra durant la
seua intervenció, en un acte que va comptar amb la
presència dels representants de ATA, UATAE i UPTA,

per part de les organitzacions d’autònoms; de CEPES,
en representació de les organitzacions de l’economia
social; i dels sindicats CC.OO. i UGT, i les patronals
CEOE i CEPYME.
Díaz, que va posar en valor el pes específic del
sector autònom i de l’economia social, va recordar
que aquest Pla d’Impuls “nodrirà el disseny de les
accions formatives” per a aquests col·lectius, i es va
detindre en la importància de la detecció de les necessitats formatives per part de les persones que formen part d’aquest. “Sou vosaltres -va assenyalar la
ministra- les que esteu en contacte permanent amb
l’heterogeneïtat del treball autònom i l’Economia Social, donant suport i assessorament i constituint-vos
en actors i observadors privilegiats. Sou vosaltres i
vosaltres els que esteu en millors condicions per a obtindre el diagnòstic més precís i, sobre ell, dissenyar

NOTÍCIES DE L’ECONOMIA PÚBLICA, SOCIAL I COOPERATIVA Nº65 · 2020

les accions formatives més encertades per a fer costat
a aquest col·lectiu de cara al futur”.
La ministra Díaz va incidir en l’aposta del Ministeri
de Treball per la formació, com a palanca necessària
per a la recuperació i transformació del país, i va recordar, en aqueixa línia d’actuació, el Pla de Formació
Professional per al sector turístic, presentat el passat
octubre en col·laboració amb el Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme, al qual es destinaran 40 milions
d’euros per a activitats formatives de 70.000 persones treballadores d’aquest sector.
Per part seua, la directora general de Treball Autònom, Economia Social i Responsabilitat Social de les
Empreses, Maravillas Espín, va posar en valor el paper dels interlocutors socials en l’acord que està en
l’origen d’aquest Pla i va assenyalar que les accions
formatives que ara es desenvolupen són part fonamental de l’Estratègia Nacional per a l’Impuls del Treball Autònom i l’Economia Social, que el Ministeri de
Treball i Economia Social liderarà durant els pròxims
anys.
En l’acte va participar també el president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, que va agrair al Ministeri
de Treball i Economia Social, a la FUNDAE i a la resta
d’interlocutors socials l’haver consensuat l’aprovació
d’aquest Pla.
“Aquest Pla ve a consolidar i articular la incorporació de les entitats representatives de l’Economia
Social al Sistema de Formació Professional per a
l’Ocupació, una participació que va començar a forjarse en les normes dels anys 2015 i 2017”, expliquen
des de CEPES.

Pedreño va precisar en la seua intervenció que amb
l’aprovació d’aquest pla d’impuls a la formació professional, “és un dia històric i sense precedents i de
gran importància estratègica per al model d’empresa
d’Economia Social. La situació actual ofereix
l’oportunitat de donar un impuls per a poder prendre
decisions audaces, atrevides, per a construir un futur
sostenible i inclusiu, una oportunitat per a millorar la
vida de les persones. Tenim l’obligació de construir
un futur millor i, en aquest context, l’Economia Social
reforça la transició cap a societats més resilients i contribueix a reduir les desigualtats, però per a tot això
necessita la formació”, va afegir el president de CEPES.
Pedreño va subratllar la necessitat de facilitar
l’accés a sectors emergents i a la transformació digital, així com que les empreses generen projectes innovadors i competitius i amb gran impacte social.
Així mateix, el president de CEPES va recordar que
l’Economia Social “té en la formació el seu eix estratègic. De fet, som dels pocs models empresarials que
tenen per llei, com és el cas de les cooperatives, dotar
fons per a la formació dels treballadors”.
Projectes de l’Economia Social
Juan Antonio Pedreño va anunciar que des de
l’Economia Social i gràcies a aquest Pla i al suport de
la FUNDAE s’està treballant en diversos projectes els
resultats dels quals seran de gran valor per a les persones treballadores i per a les Empreses d’Economia
Social.
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EL TERCER SECTOR PRESENTA AL GOVERN I ALS
GRUPS PARLAMENTARIS 14 PROPOSTES D’ESMENES
PERQUÈ ELS PRESSUPOSTOS GENERALS SIGUEN
“MÉS SOCIALS”
El document, presentat per la Plataforma del Tercer Sector, recull propostes
en matèria de política fiscal, polítiques de no regressió, no discriminació,
modernització i digitalització i sostenibilitat del Tercer Sector d’Acció Social.
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha presentat al secretari d’Estat de Drets Socials del Govern
d’Espanya, Ignacio Álvarez, i a tots els grups parlamentaris més d’una desena de propostes perquè els
Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) siguen de
debò “més socials”.
Així ho ha explicat el president de la PTS, Luciano Poyato, qui ha subratllat que la pandèmia de la COVID-19
ja ha demostrat la crueltat amb la qual ha impactat en el
conjunt de la societat, però, especialment en els grups
més vulnerables. En aquest sentit, ha recordat que el
Tercer Sector és un dels agents destacats en la producció del benestar social a Espanya i ha reivindicat el
seu paper en el progrés social i econòmic del país. “En
totes les crisis, i també en la qual ens ocupa, la labor
de les entitats socials és enorme i fonamental per a la
continuïtat i el benestar de la societat. A més, el nostre
treball a peu de carrer permet tindre un coneixement
profund de l’abast real dels problemes generats per la
pandèmia”, ha subratllat Luciano Poyato.
14 propostes d’esmenes
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En concret, el document que ha presentat la PTS
recull 14 propostes d’esmenes en matèria de política
fiscal, polítiques de no regressió, no discriminació, modernització i digitalització, cooperació internacional i
sostenibilitat del Tercer Sector d’Acció Social.
En matèria de política fiscal està la necessitat que
l’IRPF contemple bonificacions per a famílies monoparentals femenines o altres tipus, així com la revisió
de l’IVA aplicable a materials de protecció enfront de
la COVID-19 o a determinats productes d’higiene femenina i de cures, que en l’actualitat genera una desigualtat de gènere. A més, en aquest punt s’aposta per
l’aplicació de tipus reduïts de l’IVA en els subministraments bàsics en llars monomarentales o vulnerables.
Respecte a les polítiques de no regressió, el document detalla les propostes per a posar en marxa

mesures de suport i reforç educatiu necessàries i
adaptades per a evitar el fracàs escolar i per a mantindre la prestació per fill a càrrec, almenys per als
xiquets que estiguen fora de l’Ingrés Mínim Vital
(IMV).
També en aquest punt s’inclou la implementació
dels diferents programes i projectes dirigits a lluitar
contra totes les formes de discriminació i la possibilitat d’ampliar el complement per maternitat en les
pensions contributives del sistema de la seguretat social en els casos en els quals les dones hagen tingut un
sol fill biològic o adoptat, ja que actualment, només es
reconeix el complment de pensió en cas d’haver tingut dos o més fills.
Sostenibilitat del Tercer Sector
Respecte a les polítiques de modernització i digitalització es presenta una possible esmena per a
aconseguir la transformació tecnològica de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social i quant a les
polítiques de cooperació internacional es posa sobre
la taula la proposta d’augmentar el pressupost de
l’Ajuda Oficial al Desenvolupament en 900 milions
d’euros perquè aconseguisca els 3.500 milions en
2021, i així situar a Espanya en la mitjana dels països
de la Unió Europea.
Finalment, el document recull tres esmenes relacionades amb la sostenibilitat del Tercer Sector, que
detallen la creació d’un Fons Extraordinari de Rescat
del Tercer Sector d’Acció Social, dotat amb 1.000 milions d’euros; la necessitat d’establir un sòl de 120
milions d’euros que servisca com a compensació davant la previsible caiguda de recaptació en el 0,7% de
l’IRPF i de l’Impost de Societats, i l’assignació d’una
partida dins dels PGE que finance les estructures de
les organitzacions d’àmbit estatal d’acció social, tal
com dicta la Llei del Tercer Sector d’Acció Social aprovada fa ja cinc anys.
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EL CERMI DEFENSA EN EL CONGRÉS DELS DIPUTATS
QUE AQUESTA HA DE SER “LA LEGISLATURA DE LA
DISCAPACITAT, EN TERMES NORMATIUS”
El Comité Espanyol de Representants de Persones
amb Discapacitat (CERMI) va defensar el passat 26
d’octubre en el Congrés dels Diputats que aquesta
“ha de ser la legislatura de la discapacitat, en termes
normatius”, amb la finalitat d’adequar l’ordenament
jurídic espanyol a la Convenció Internacional sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitat.
Així es va expressar el president del CERMI, Luis
Cayo Pérez Bueno, en la seua compareixença davant
la Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals de
la Discapacitat del Congrés dels Diputats, en la qual
va plantejar les principals prioritats del sector de la
discapacitat de cara a l’actual legislatura.
Pérez Bueno va iniciar la seua intervenció amb “un
recordatori sentit i dolgut a totes les víctimes i persones damnificades per la pandèmia i a les seues famílies i, en particular, a les de l’àmbit de la discapacitat
que, juntament amb les persones majors, han patit
desproporcionadament els efectes d’aquesta crisi
massiva de salut, esdevinguda també en crisi social i
econòmica, de magnitud desconeguda”.
A més, va expressar la seua preocupació per la
situació en la qual es troben les organitzacions de
l’àmbit de la discapacitat en estar fent front a importants sobrecostos derivats de la pandèmia, per la qual
cosa va sol·licitar un fons de rescat per al tercer sector
d’acció social en els Pressupostos Generals de l’Estat
de 2021 (PGE), amb la finalitat de no posar en risc
l’atenció que les organitzacions socials presten a la
ciutadania en situació de major vulnerabilitat.
Avanços legislatius
En matèria legislativa, Pérez Bueno va valorar positivament que es troben en tràmit parlamentari la
derogació de les esterilitzacions forçoses per raó de
discapacitat, que únicament ja ha d’aprovar definitivament el Senat; la reforma del Dret Civil i Processal
per a migrar d’un model de supressió de la capacitat
jurídica a un altre basat en la provisió de suports per a
la presa de decisions en aquelles persones amb discapacitat que el precisen, i la reforma de l’article 49 de la
Constitució, que començarà pròximament la seua tramitació parlamentària, amb la finalitat d’actualitzar
la terminologia amb la qual s’al·ludeix a aquest grup
social.

Luis Cayo Pérez Bueno, president del CERMI.

També va plantejar el “enrobustiment del Sistema
Nacional de Salut (SNS)” i que les persones amb discapacitat siguen considerades “grup d’atenció preferent”, amb especial atenció a la salut mental, el dany
cerebral i les malalties estranyes.
Activació laboral
En l’apartat d’activació laboral, va lamentar la major exclusió que pateixen les persones amb discapacitat, que es veurà agreujada pels efectes de la pandèmia, per la qual cosa va subratllar que és “més urgent
que mai” l’aprovació d’una nova llei d’inclusió laboral,
ja que l’actual és dels anys 80. D’aquesta manera, va
fixar el repte d’elevar la taxa d’activitat de les persones amb discapacitat del 38% actual al 50% en els
pròxims anys, la qual cosa suposaria la incorporació
al mercat de treball d’unes 150.000 persones.
“Desitgem estar en una posició, personal i
col·lectiva, no de demanar, sinó de contribuir, intensament, a la millora col·lectiva, a una vida en comunitat
més decent, de la que desitgem ser corresponsables”,
va afirmar el president del CERMI, qui va concloure
que “la discapacitat com a diversitat humana que enriqueix a la comunitat només pot aconseguir la seua
plenitud si existeix una política pública i una acció
legislativa exigent en clau de drets humans, inclusió
i benestar que permeta alliberar, per al bé col·lectiu
i la millora social, l’enorme potencial d’aquestes persones retingut pels obstacles i barreres d’un entorn
encara hostil i reticent”.
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CRIDA A LA PRESENTACIÓ DE
COMUNICACIONS PER AL VIII CONGRÉS
MUNDIAL D’INVESTIGADORS EN
ECONOMIA SOCIAL DEL CIRIEC - SAN JOSÉ
DE COSTA RICA, SET. 2021
CIRIEC-Costa Rica convida al ’VIII Congrés Internacional d’Investigació en Economia Social de CIRIEC’.
L’objectiu d’aquest Congrés serà compartir amb els
acadèmics i acadèmiques, sectors emprenedors i
sectors socials les seues investigacions mitjançant
l’aportació a temàtiques com: economia social solidària en el marc dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible, economia pública, cooperatives, canvi
climàtic, desigualtat econòmica, innovació, consum
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sostenible, pau, justícia, entre altres prioritats mundials.
El CIRIEC ha publicat l’anomenada a la presentació de propostes de comunicacions ‘call for abstracts’ per al 8é Congrés. L’esdeveniment l’organitza
la nova secció costa-riquenya del CIRIEC en estreta
col·laboració amb el CIRIEC-Internacional i altres
seccions, com el CIRIEC-España. El lema general
del Congrés és ‘Economia Social Solidària i l’agenda
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2030: desenvolupament inclusiu i sostenible a través de pràctiques socials innovadores’.
Investigadors, professionals del sector i representants de l’Administració Pública estan convidats
a participar en el Congrés, la finalitat del qual és
debatre, des d’una perspectiva àmplia i ambiciosa,
sobre les més recents investigacions en economia
social i les seues metodologies. Tot això en una conjuntura d’importants canvis i forts desequilibris,
amb nous reptes i demandes socials davant els quals
l’economia social i la seua pluralitat d’actors tenen
moltes respostes que oferir.
Segons s’informa des del CIRIEC, els investigadors
interessats a presentar comunicacions han d’enviar
la proposta o un breu resum de la seua comunicació
(no més de 150 paraules) fins al 31 de març.
A principis de març s’aprovarà el programa final de
la Conferència, incloent tots els temes específics proposats per l’organització i les propostes acceptades.
El Congrés se celebrarà en doble modalitat: presencial i en línia.
A finals d’abril l’organització informarà sobre les
comunicacions seleccionades i, en el seu cas, si la presentació serà presencial o en format de pòster.
Tots els resums podran ser escrits en espanyol,
francés o anglés, i enviats a:
cirieccr@uned.ac.cr i ghernandezc@uned.ac.cr.

El major esdeveniment acadèmic en economia
social
Els Congressos Mundials d’Investigadors en Economia Social són una iniciativa consolidada en el calendari del CIRIEC-Internacional, que els va posar en
marxa en 2007.
En l’actualitat constitueixen el major esdeveniment acadèmic en economia social a nivell mundial.
Tenen lloc cada dos anys, alternant-se amb els Congressos Internacionals del CIRIEC sobre economia
pública, social i cooperativa, com el celebrat al setembre de l’any 2008 a Sevilla o el que tindrà lloc el
2022 a València.
Fins al moment s’han celebrat set congressos
mundials d’investigadors: el primer en 2007 en
Victoria (Canadà), el segon en 2009 en Östersund
(Suècia), el tercer en 2011 a Valladolid (Espanya), el
quart en 2013 a Anvers (Bèlgica), el cinqué en 2015
a Lisboa (Portugal), el sisé en 2017 en Manaos (Brasil) i el seté en 2019 a Bucarest (Romania), amb un
volum de participació d’entre 300 i 600 persones en
cadascun d’ells.
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LA OIT CELEBRA 100 ANYS DE LA SEUA UNITAT DE
COOPERATIVES AMB UN SIMPOSI SOBRE ECONOMIA
SOCIAL, JUSTÍCIA SOCIAL I TREBALL DECENT
Durant la trobada es van presentar dues publicacions realitzades pel CIRIEC:
‘Estadístiques sobre cooperatives’, editat per Marie Bouchard, professora de la
Universitat de Quebec i presidenta de la Comissió Científica d’Economia Social i
Cooperativa del CIRIEC-Internacional; i un número especial commemoratiu de la
revista del CIRIEC-Internacional, ‘Annals of Public and Cooperative Economics’.
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La Unitat de Cooperatives de l’Organització Internacional del Treball (OIT) va celebrar els passats dies 16
i 17 de novembre un simposi internacional amb motiu
de la celebració del seu 100 aniversari. En el simposi, al costat de representants de la OIT van participar
experts del CIRIEC i membres de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) al costat d’altres entitats de
l’economia social.
El simposi va ser organitzat per la directora de la
Unitat de Cooperatives de la OIT, Simel Esim, i en el
mateix van tindre l’ocasió de participar el president
de la ACI, Ariel Guarco; el director del CIRIEC-Internacional, Bernard Thiry, i el director general de la OIT,
Guy Ryder, entre molts altres experts, inclosa la professora Gemma Fajardo, de la Universitat de València
i CIRIEC-España.
Celebrat de manera virtual, el simposi va destacar
la contribució de les cooperatives i l’economia social
i solidària (ESS) en la promoció de la justícia social, el
treball decent i el desenvolupament sostenible. Durant
l’esdeveniment virtual de dos dies, els participants,
investigadors i professionals, van reflexionar sobre
marcs legals i de polítiques, creació d’estadístiques,
governança, sostenibilitat, economia de plataforma i
els problemes del futur del treball, entre altres temes.
Durant la trobada es van presentar dues publicacions del major interés realitzades per CIRIEC:
‘Estadístiques sobre cooperatives’, editat per Marie
Bouchard, professora de la Universitat de Quebec i
presidenta de la Comissió Científica d’Economia Social
i Cooperativa del CIRIEC-Internacional; i un número
especial commemoratiu de la revista del CIRIEC-Internacional, ‘Annals of Public and Cooperative Economics’
(APCE) amb una selecció d’articles històrics, publicats
en números anteriors, i que són una mostra de l’estudi
del cooperativisme com a disciplina científica.
El llibre de ’Estadístiques sobre Cooperatives’ és
una iniciativa conjunta de la OIT, el Comité de Promo-

ció i Desenvolupament de les Cooperatives (COPAC)
i el CIRIEC. El llibre actualitza les dades de quatre
estudis anteriors, seguint el procés que va conduir
a l’adopció de les noves Directrius sobre estadístiques de cooperatives, aprovades en la 20a Conferència Internacional de Estadístias del Treball (CIET) a
l’octubre de 2018.
Juntament amb la seua metodologia, el llibre està
destinat a ajudar els estadístics a captar i oferir més
informació sobre l’evolució i els desafiaments clau en
el món de les cooperatives.
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EL CIRIEC PRESENTA EN EL SEU CONSELL
INTERNACIONAL EL BUTLLETÍ EUROPEU ’SOCIAL
ECONOMY NEWS’
El ‘Social Economy News’, iniciativa de CIRIEC-España en col·laboració amb el
CIRIEC-Internacional, pretén ser el noticiari de major impacte mundial sobre
el sector de les cooperatives, mutualitats, empreses socials, associacions i
fundacions.
El CIRIEC-Internacional va celebrar el passat 27
d’octubre de manera virtual la seua assemblea general i consell internacional. Entre les novetats presentades en aquestes reunions figura el butlletí electrònic
‘Social Economy News’, iniciativa de CIRIEC-España
en consorci amb el CIRIEC-Internacional, que pretén ser el noticiari de major impacte mundial sobre
el sector de les cooperatives, mutualitats, empreses
socials, associacions i fundacions, amb epicentre a la
Unió Europea però amb tota la informació rellevant
del sector de cadascun dels continents. El butlletí serà
publicat inicialment en tres idiomes: espanyol, francés i anglés, i no es descarta que en un futur s’envie
també en alemany.
Segons va explicar el professor José Luis Monzón,
promotor del projecte des de CIRIEC-España, es pretén que el ‘Social Economy News’ arribe a més de
50.000 subscrits de tot el món amb informació rellevant del sector de l’economia social en el seu conjunt
i de cadascuna de les seues famílies i entitats representatives, amb especial atenció a Social Economy Europe, com a màxima entitat representativa del sector
a Europa.
El butlletí oferirà també informació sobre
l’activitat dels investigadors entorn de l’economia
social, especialment sobre els projectes de les diferents seccions nacionals del CIRIEC, com a organització de referència internacional en la investigació
del sector. Per a tot això, el CIRIEC ha posat en marxa
una xarxa de corresponsals especialistes, que aniran

nodrint d’informacions les diferents seccions del
nou butlletí.
El professor Monzón va explicar també que altres
continguts del ‘Social Economy News’ seran l’agenda
d’esdeveniments de l’economia social a la UE, i la
ressenya de polítiques públiques, directives i legislació rellevant que s’aprove per part de les institucions europees i els diferents Estats referida al sector
de l’economia social. Cada edició del butlletí, a més,
s’obrirà amb un article d’opinió d’una persona molt
rellevant vinculada a l’economia social europea. El
número 1 es publicarà ja el mes de desembre.
En la presentació del projecte va intervindre també el director de Comunicació de CIRIEC-España, José
Juan Cabezuelo, que va explicar que el ‘Social Economy News’ pretén donar cabuda a tota la pluralitat
d’agents del sector, seleccionant les informacions que
siguen del major interés. Va recordar que el projecte
que es realitza ara en consorci amb el CIRIEC-Internacional està basat en la ja llarga trajectòria de butlletins informatius de l’economia social que s’envien
des d’Espanya: 15 anys i 650 números del butlletí
d’actualitat de l’Observatori Espanyol de l’Economia
Social, més els butlletins de l’Observatori iberoamericà OIBESCOOP.
Cabezuelo va destacar també que el butlletí servirà
per a consolidar i difondre el concepte d’Economia
Social promogut pel CIRIEC al costat dels seus propis
protagonistes, representats a Espanya per CEPES i a la
UE per ‘Social Economy Europe’.

25

NOTÍCIES DE L’ECONOMIA PÚBLICA, SOCIAL I COOPERATIVA Nº65 · 2020

L’ECONOMIA SOCIAL EN INTERNET
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y
Cooperativa
http://ciriec-revistajuridica.es
La Revista Jurídica d’Economia Social de CIRIEC-España naix en
1990 com ’CIRIEC-España, Legislació i Jurisprudència’ i en 1999,
a partir del seu número 10, modifica la seua denominació per
l’actual. El seu camp científic és l’estudi des del punt de vista jurídic i multidisciplinàri (Dret Mercantil, Laboral, Fiscal, Laboral,
etc.) de l’Economia Social i de les empreses i entitats que la conformen, integrada fonamentalment per cooperatives, societats
laborals, mutualitats. fundacions i associacions. Des de 2015 es
publica amb una periodicitat semestral.

Confederació Espanyola de Mutualitats
http://www.cneps.es
Renovació d’imatge total, la de la Confederació Espanyola de Mutualitats, màxim òrgan de representació del Mutualisme de Previsió Social a Espanya, una modalitat asseguradora de caràcter
voluntari, el propòsit de la qual és complementar les prestacions
de la Seguretat Social pública. La Confederació ha estrenat nova
web i imatge corporativa, en benefici dels seus més de 220 entitats associades, que representen a un col·lectiu de 2 milions de
mutualistes i un patrimoni gestionat de més de 46.700 milions
d’euros.

Projecte de Desenvolupament Cooperatiu #Coops4dev
https://www.coops4dev.coop
El partenariat entre l’ACI i la Unió Europea en desenvolupament
cooperatiu internacional (#coops4dev) celebra el seu quart aniversari amb una nova pàgina web. Amb ella vol compartir els
principals resultats obtinguts per l’equip de #coops4dev en les
quatre regions de la ACI i en la seua oficina global. La web conté
a més un mapa interactiu i una biblioteca amb publicacions i vídeos. La web està disponible també en castellà.
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8é Congrés Internacional d’Investigadors en Economia
Social del CIRIEC - Costa Rica 2021
https://ciriec.uned.ac.cr/es/congreso-2021
La nova secció del CIRIEC a Costa Rica convida al 8é Congrés Internacional d’Investigadors en Economia Social.
L’objectiu d’aquest congrés serà compartir amb els acadèmics, emprenedors i sectors socials les seues investigacions mitjançant l’aportació a temàtiques com l’Economia Social en el marc dels ODS, economia pública, canvi
climàtic, desigualtat econòmica, innovació, consum sostenible, pau, justícia... ’Call for abstracts’ disponible.

’TU Lankide’, la revista de la Corporació Mondragón
http://www.tulankide.com

Després d’un intens treball de definició i desenvolupament, TU Lankide, revista de la Corporació Mondragón,
acaba d’estrenar una versió actualitzada de la seua web. La nova proposta inclou un disseny renovat adaptat a
tots els dispositius, a més de nous continguts i serveis, com Podcasts i retransmissions via streaming. Cal indicar
que la web té versions en basc, castellà i anglés i que TU Lankide es publica també en versió escrita, amb una
periodicitat trimestral i amb una tirada pròxima als 9.000 exemplars.

Portal Asturià de l’Economia Social
http://ffes.org

La Fundació per al Foment de l’Economia Social (FFES), fundació pública del Principat d’Astúries, dependent
de la Conselleria d’Indústria, Ocupació i Promoció Econòmica, ha estrenat el nou Portal Asturià de l’Economia
Social. La seua visió és ser un referent d’aquest sector al Principat d’Astúries, com a entitat líder en la promoció
i el desenvolupament de cooperatives, societats laborals i societats agràries de transformació, i com a eina de
l’Administració per a impulsar les fórmules d’emprenedoria col·lectiva, entre ells l’emprenedoria femenina, a
través de la nova Escola d’Emprenedores i Empresàries.

Unitat de Cooperatives de la OIT
http://www.ilo.org/coop

La OIT considera que les cooperatives i altres empreses de l’economia social no sols són importants com a mitjà
per a millorar les condicions de vida i de treball de dones i homes a tot el món, sinó que també posen a la disposició dels usuaris infraestructures i serveis essencials, fins i tot en àrees oblidades per l’Estat i les empreses capitalistes. Des de la seua fundació, l’Organització Internacional del Treball (OIT) ha valorat el paper de l’economia
social en el món, creant en el seu si una Unitat de Cooperatives, que enguany ha celebrat el seu 100 aniversari.

ENSIE: European Network of Social Integration Enterprises
http://www.ensie.org

La Xarxa Europea d’Empreses d’Integració Social (ENSIE per les seues sigles en anglés) es va establir oficialment
en Bruixes (Bèlgica) al maig de 2001. Durant diversos anys, els intercanvis entre les xarxes nacionals d’Empreses
Socials d’Integració Laboral han fet possible la identificació de principis comuns a través dels diferents països
d’Europa. ENSIE té com a objectiu la representació, el manteniment i desenvolupament dins d’Europa de xarxes
i federacions d’empreses socials d’integració laboral.
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TEMAS DE ACTUALIDAD

LES DONES DIRECTIVES EN L’ECONOMIA
SOCIAL VALENCIANA
per José Luis Monzón Campos
Catedràtic de la Universitat de València, investigador del IUDESCOOP
Director de CIRIEC-Espanya
1. Obstacles a la incorporació i igualtat de la dona
en el mercat de treball.
La situació laboral actual de les dones en l’economia
social de la Comunitat Valenciana és fins i tot relativament poc coneguda, encara que en els últims anys
s’assisteix a un augment considerable dels estudis
monogràfics sobre aquest tema..
Són molt diversos els obstacles als quals s’han enfrontat les dones i als quals encara han de fer front en
el mercat de treball, entre altres, per a arribar a una
integració amb els mateixos drets “de facto” que els
homes.
Malgrat que el marc normatiu no ha deixat de costat a les dones i els seus drets laborals, no sembla
haver sigut suficient per a acabar amb les diferències
que s’arrosseguen des d’anys arrere. Així la normativa
internacional, amb el Conveni 100 de la OIT en 1951,
ja reconeix per primera vegada la igualtat en la remuneració entre homes i dones per un treball d’igual valor. En la normativa europea, des del article 119 del
Tractat de Roma (1957), on ja s’estableix la citada
igualtat, fins a l’any 2012, en el qual una resolució del
Parlament Europeu sobre la situació dels Drets Fonamentals a la Unió Europea insta a els estats membres
a adoptar mesures per a abordar la bretxa salarial entre homes i dones, són molt nombrosos els articles en
els quals s’incideix sobre això. La normativa espanyola també és clara referent a aquesta situació. La pròpia Constitució Espanyola consagra el dret al treball
i a una remuneració suficient sense possibilitat de
discriminar per raó de sexe, igual que ho fa l’Estatut
dels Treballadors en el seu article 28, i la Llei orgànica
3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes.

No obstant això, la legislació no ha aconseguit que
la igualtat entre dones i homes en el mercat de treball
siga un fet en la societat, de manera que la segregació
ocupacional i les diferències salarials han caracteritzat el treball que han realitzat les dones des de la segona meitat del segle XX fins a l’actualitat, on encara
perviuen.
La tradició cultural, els rols i els estereotips han establit les bases al llarg dels anys perquè siguen les dones, en lloc dels homes, les que abandonen de manera
temporal o definitiva els seus treballs per a dedicarse a cura dels fills o persones dependents. D’aquesta
forma renuncien a una part important dels seus ingressos a causa de la reducció de les seues jornades
laborals, i han d’acceptar contractes a jornada parcial
no per desig propi (jornada parcial voluntària) sinó
derivat de les obligacions familiars que els han sigut
imposades.
En conseqüència, el treball realitzat per les dones ha
patit una pèrdua de valor en contraposició al realitzat
per els homes, fins i tot en el cas de treballs que requereixen requisits similars en relació a competències,
habilitats, nivell de qualificació i experiència. Aquesta
pèrdua de valor ha conduït al fet que els treballs que
exerceixen les dones se situen majoritàriament a la
cua dels nivells de la classificació ocupacional, donant
lloc a l’anomenada “segregació ocupacional”.
Per segregació ocupacional de gènere s’entén la
concentració de les persones treballadores en tipus i nivells diferents d’activitat en funció del sexe,
de manera que els homes es concentren en major
mesura en aquelles ocupacions més ben pagades i
amb major reconeixement i prestigi social, mentre
que les dones ho fan en les ocupacions amb menor

* Aquest treball està basat en l’estudi realitzat per CIRIEC-España sobre el ’Foment de l’ús de la dona en l’economia social valenciana: cooperatives i societats laborals’.
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La presència de les dones en les cooperatives de treball associat
és superior a la dels homes, arribant a suposar un 57,3% en la
Comunitat Valenciana. No obstant això, en les societats laborals no
es dona aquesta feminització, perquè en elles només el 31,6% són
dones, a causa del caràcter industrial de moltes d’aquestes societats.
En la comparació amb Espanya, la Comunitat Valenciana presenta
una major feminització en la combinació de cooperatives i societats
laborals, amb un 54,7% de dones respecte del seu ús total.
remuneració i grau de responsabilitat. Aquesta segregació ocupacional s’ha classificat en dues categories, l’horitzontal i la vertical. Per segregació horitzontal s’entén aquella en virtut de la qual les dones
treballen majoritàriament en una reduïda categoria
d’ocupacions, que se circumscriu bàsicament al sector serveis escassament qualificat, l’ensenyament o
també com a administratives. La segregació vertical
es ha definit com aquella a través de la qual les dones solen ocupar llocs de nivells de responsabilitat
inferiors, malgrat que la seua qualificació es ha incrementat de manera que ha superat en molts casos
a la de l’home, trobant-se d’aquesta manera amb el
denominat sostre de cristall. Aquest sostre de cristall
no és més que l’existència de una limitació no explícita però sí implícita de l’ascens laboral de les dones
a l’interior de les organitzacions, configurant-se com
una barrera que limita les seues carreres professionals i que és molt difícil de sobrepassar.
L’estudi realitzat per CIRIEC-España té 3 objectius:
a) elaborar una imatge el més actualitzada possible de les diferents variables laborals que afecten les
dones en l’economia social de la Comunitat Valenciana, tant referent a la seua relació general amb el
treball (activitat, ocupació i desocupació), com a les
seues característiques contractuals, la seua distribució per sectors productius i branques d’activitat, per
trams d’edat, per grups d’ocupació, per afiliació a la
Seguretat Social, per nivells salarials, etc.
b) realitzar entrevistes a dones directives de diferents empreses de l’economia social. S’han realitzat 11 entrevistes a dones, directives d’empreses de
l’economia social i entitats del seu entorn: directives
de cooperatives i mutualitats, societats laborals, federacions i universitat. Aquestes entrevistes són les
que s’inclouen en aquest tema d’actualitat de la revista ’Notícies’.

c) presentar cinc casos d’èxit empresarial de
l’economia social en la no discriminació i foment de
l’ús de la dona.
Principals resultats de l’estudi
La situació de la dona en el mercat laboral valencià i espanyol es caracteritza per presentar una taxa
d’activitat inferior a la de l’home independentment
del grup d’edat que s’analitze, si bé és cert que a mesura que el grup generacional és més jove es redueixen les diferències. La incorporació de la dona a la
població activa que s’ha produït en les últimes dècades encara no ha sigut suficient com per a anul·lar
aquestes diferències, que fonamentalment obeeixen
a rols i patrons culturals molt antics. Una vegada presa la decisió d’incorporar-se al mercat de treball, les
traves que les dones troben són majors que les dels
homes. La seua taxa d’ocupació també és sistemàticament inferior a la masculina, de la mateixa manera
que, excepte en el cas de les dones més joves, la taxa
d’atur reflecteix un desavantatge per a elles.
En el cas concret de les dones que treballen en
cooperatives i societats laborals s’observen aspectes
diferenciadors. La presència de les dones en les cooperatives és superior a la dels homes, arribant a suposar un 57,3% en la Comunitat Valenciana. No obstant això, en les societats laborals no es dona aquesta
feminització, perquè en elles només el 31,6% són
dones. En la comparació amb Espanya, la Comunitat Valenciana presenta una major feminització en la
combinació de cooperatives i societats laborals, amb
un 54,7% de dones respecte de el seu ús total. És de
notar que en aquests percentatges no es consideren
les cooperatives la plantilla íntegra de les quals cotitza en el règim de Treballadors Autònoms.
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Per nivell d’estudis acabats s’observa que les dones treballadores en
les cooperatives i les societats laborals posseeixen més capital humà
que els homes en representar un major percentatge entre aquells
que posseeixen estudis d’FP superior o estudis universitaris.
Una anàlisi del pes de les dones en l’economia social per Comunitats Autònomes confirma, amb dades
publicades per la Seguretat Social, que la Comunitat
Valenciana en 2018 se situa com la tercera comunitat autònoma amb un major índex de feminització.
L’absència de dades estadístiques més detallades
segons les característiques de les persones i els treballs que desenvolupen en la Comunitat Valenciana
obliga a estimar aquesta informació prenent com a
base l’Enquesta de Població Activa de l’INE i les dades
procedents del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (actual Ministeri de Treball i Economia
Social).
L’examen dels grups d’edat llança que són les dones més joves les que han aconseguit una important
avantatge relatiu en l’ús de cooperatives i societats
laborals. En el cas valencià aquesta feminització en
els grups més joves és realment intensa.
Respecte de la branca d’activitat en la qual es desenvolupa el treball en les cooperatives i les societats
laborals, cal assenyalar que el sector agrícola i el de
serveis són els que presenten una major feminització,
mentre que el sector industrial i de la construcció es
troben fortament masculinitzats.
Per nivell d’estudis acabats s’observa que les dones treballadores en les cooperatives i les societats
laborals posseeixen més capital humà que els homes
en representar un major percentatge entre aquells
que posseeixen estudis d’FP superior o estudis universitaris. En la Comunitat Valenciana aquest tret és
de major intensitat que a Espanya, així com en les
cooperatives i les societats laborals respecte del total
de l’economia.
Quant al tipus de jornada laboral dels ocupats en
cooperatives i societats laborals s’adverteix que les
dones suposen aproximadament la meitat d’ocupació
a jornada completa, però tres quartes parts de
l’ocupació a jornada parcial, visibilitzant-se també en
aquest sector la pitjor qualitat de l’ús de les dones en
la relació a els homes, al no ser una situació desitjada
per elles com assenyalen les enquestes realitzades.
L’anàlisi per grup d’ocupació situa majoritariament a
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les dones treballadores en cooperatives i les societats
laborals entre les persones tècniques i professionals
de suport i el personal de els serveis de restauració,
personals, protecció i de vendes. A grans trets la major feminització es localitza en un grup d’elevada qualificació, mentre que la major masculinització es trobaria en els grups de menor qualificació professional.
Es denomina bretxa salarial al fet que el salari mig
de les dones, en igualtat de condicions, és inferior al
dels homes. L’examen per a la Comunitat Valenciana
i Espanya a partir de l’Enquesta d’Estructura Salarial
quadriennal de 2018 revela que en tots dos territoris
la bretxa salarial posseeix el mateix valor. En termes
generals s’observa que la bretxa salarial és més reduïda com més jove s’és, perquè és més elevada en
els trams d’edat superiors. Per sectors d’activitat és
el sector industrial aquell en el qual la dona cobra
menys que l’home, céteris paribus, mentre que en
el sector de la construcció espanyol la dona arriba a
ingressar fins a un 8% més que l’home. El sector serveis mostra una bretxa salarial a l’entorn de la mitjana, això és, entre un 11% i un 12%.
Atés el tipus de jornada que figura en el contracte
de les treballadores i els treballadors s’observa que
en els contractes a temps parcial la bretxa salarial és
major que quan els contractes es realitzen a temps
complet. D’altra banda, considerant la duració del
contracte, quan aquest és indefinit la bretxa salarial
és major que quan és temporal, on arriba a desaparéixer en el cas d’Espanya.
L’efecte de l’antiguitat en l’empresa mostra que la
menor ràtio salarial dones/homes (i per tant la major
bretxa salarial) es produeix en el tram d’11 a 20 anys
d’antiguitat, mentre que els trams de major i menor
antiguitat en l’empresa són els que registren menor
bretxa salarial de gènere.
Respecte del nivell d’estudis acabats els resultats presenten una seqüència molt intuïtiva perquè
l’evidència empírica mostra que a mesura que augmenta el nivell de qualificació la ràtio salari femení
sobre el masculí és major, minorant-se així la bretxa
salarial.
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2. Entrevistes a dones directives de l’economia social valenciana
El qüestionari elaborat per a les entrevistes ha sigut el següent:

1) Vosté ocupa un lloc de responsabilitat en la seua empresa o organització, en quina mesura considera que la seua condició de gènere li ha ajudat o perjudicat per a aconseguir aquesta responsabilitat?
2) En la seua opinió els valors i característiques de la governança en les entitats de l’economia social,
fins a quin punt influeixen a favor de la igualtat de gènere?.
3) A la Comunitat Valenciana i per al total de la població ocupada, les dones suposen un 54,9% del
total de l’ocupació amb estudis universitaris, enfront del 45,1% dels homes. En el cas de l’ús de persones amb tan sols estudis obligatoris o inferiors, les dones suposen un 37,5%, enfront del 62,5%
dels homes. Malgrat això, a la Comunitat Valenciana, com en Espanya i resta d’Europa, continua existint una bretxa salarial de gènere (salari mig de les dones inferior al dels homes en un 10,3%). Quins
són, a el seu judici, les principals causes que expliquen aquesta bretxa salarial? Quines mesures
proposaria per a eliminar aquesta bretxa?
4) Existeix una opinió generalitzada que la crisi generada per la Covid-19 afecta de manera més greu
a l’ús de les dones que al dels homes Quines mesures haurien d’adoptar-se per a revertir aquesta
situació?
5) En matèria financera (ingressos i despeses públiques, subvencions, crèdits, etc.) Quines mesures
públiques considera més recomanables per a millorar la situació de les dones en l’economia social?
I quins altres suports públics?
6) En l’empresa o organització de l’economia social a la qual vosté pertany, també es donen les bretxes de gènere en les seues diferents facetes (salarials, de llocs de responsabilitat, etc.)? En cas afirmatiu quines són les causes?

Les dones entrevistades han sigut:

• Nardi Alba Benaches, Directora de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
• Ana María Cano Arribas, Tècnica en producció integrada i ecològica en la Federació Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana
• Carmen Picot, Directora de Relacions Institucionals i RSE de Consum
• Lourdes Falcó, Presidenta de la Cooperativa Agrícola San Isidro de La Vall d’Uixó, i de la Caixa Rural
La Vall San Isidro
• Mercedes Herrero, Directora d’Estudis Superiors de Florida Universitària
• Elena Meliá Martí, Responsable del Grup d’Investigació d’Economia Social i Cooperativisme del Centre
d’Investigació en Gestió d’Empreses (CEGEA), de la UPV
• Paloma Tarazona, Directora de la Federació Valenciana de Cooperatives de Treball Associat
(FEVECTA)
• Cati Corell, Directora de Producte i Agroturisme en la Cooperativa de Viver
• María Benítez, Directora de Marketing de Robotnik
• Katia Bataller, Gerent en la Cooperativa de Bolbaite
• Regina Campos, Presidenta de la Federació d’Associacions de Dones Rurals del País Valencià
(FADEMUR PV)
• Natividad García, Subdirectora General Financera en Divina Pastora Segurs

Les respostes a les preguntes 1 a 6 es donen en les pàgines següents.
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Nardi Alba Benaches
Directora de la Confederació de Cooperatives de la
Comunitat Valenciana

“La no discriminació és un principi fonamental
en les cooperatives i té el seu reflex en la nostra
cultura empresarial. Encara que això no vol dir
que siguem un oasi d’igualtat dins del panorama
socioeconòmic”.

1) La meua condició de dona no ha sigut ni un obstacle ni un al·licient per a accedir al càrrec. Però, encara que jo mai m’he sentit subestimada per raons de
gènere en la meua organització, la meua opinió és que
a les dones directives -en general- no se’ns veu ni se’ns
tracta de la mateixa forma que als homes. Crec sincerament que, en massa ocasions, a una dona -fins i tot
amb el mateix poder- se li concedeix menys autoritat
de la que se li concediria a un home en la seua mateixa
posició. Això pot ser perquè la naturalesa femenina és
(sempre en general) menys competitiva i ambiciosa,
la qual cosa desemboca a vegades en l’autolimitació,
sobretot quan es tracta de dirigir grans empreses.
Però també pot ser pels estereotips que atorguen a la
dona els papers que tots coneixem en l’entorn familiar i social. O per totes dues coses alhora.
Les dones sentim la pressió d’aqueixos estereotips cada dia: que sigues una directiva no t’eximeix
d’atendre altres responsabilitats fora del treball, ni de
fer-lo bé. Un home que ascendeix dins de la mateixa
empresa va guanyant respecte (i salari) exponencialment; una dona amb exactament la mateixa carrera
sempre trobarà persones (i no poques) que la vegen
com la ’xiqueta’ que era quan va arribar. Sabem que és
una expressió afectuosa que no s’empra amb mala intenció, però és reveladora de com ens veuen persones
amb les quals no sempre existeix una relació afectiva
que justifique aqueix tracte.
2) De manera determinant. La no discriminació és
un principi fonamental en les cooperatives i té el seu
reflex en la nostra cultura empresarial. Encara que
això no vol dir que siguem un oasi d’igualtat dins del
panorama socioeconòmic, crec que hi ha menys discriminació per raó de gènere. Al meu entendre, les
dones tenim un estil de lideratge més col·laboratiu i
solidari, la qual cosa compagina molt bé amb la manera de prendre decisions en les cooperatives.
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En el pla ’Fent Cooperatives 2021-2022’, la igualtat
de gènere és un dels eixos estratègics transversals, i
diverses de les cinquanta mesures que conté el Pla estan directament relacionades amb l’impuls de la participació de les dones en llocs de responsabilitat de
les cooperatives de la Comunitat Valenciana.

3) Comence per l’últim: la bretxa salarial es resol
augmentant el sou a les dones. Sembla fàcil, no? És
evident que la llei no empara cap mena de discriminació, ni salarial ni d’un altre tipus. Llavors, per què les
xifres diuen que les dones estem més ben preparades
que els homes però pitjor considerades i pagades que
ells? Perquè no és cap secret que la dona ha sigut històricament menys valorada que l’home i ha exercit un
paper subordinat a aquest. Amb aqueixa herència, és
lamentablement lògic que el nostre treball siga menys
benvolgut. A més, se’ns ha suposat sempre una menor
dedicació a l’ocupació, perquè quasi totes tenim més
càrrega que els homes a l’hora de conciliar (i això és
un fet, encara hui, en la immensa majoria de les llars).
Per a corregir aquesta injustícia social, des del meu
punt de vista, només hi ha dos camins: a llarg termini,
l’educació, per a equilibrar els rols de gènere; i, a curt
termini, la discriminació positiva, amb una legislació
que afavorisca l’accés de les dones als llocs de responsabilitat i amb mesures incentivadores per a això.
A més, hi ha coses que poden fer -des de ja- totes
les empreses. El primer, avaluar l’acompliment i solament l’acompliment: valorar la qualitat del treball
que cadascú realitza i no el càrrec que figura en la
seua targeta de visita. El segon, mirar al voltant: veure quant cobren realment els homes que realitzen en
les empreses de l’entorn un treball similar al de les
dones de la seua empresa i assegurar-se que aquestes
cobren, almenys, el mateix que aqueixos homes.
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4) Clar que afecta més les dones! Perquè som clarament més febles en les relacions laborals i tenim, insistisc, una major càrrega familiar. Quan els col·legis van
tancar i l’alumnat va ser confinat durant els primers
mesos de la pandèmia, moltes dones van demanar
permisos per a atendre els seus fills (entre altres coses
perquè, si s’ha de fer, és més fàcil renunciar al menor
salari de la família). Però és que moltes de les quals
van poder teletreballar, van veure com el teletreball es
convertia per a elles en un parany mortal...
Les mesures per a esmenar aquestes situacions passen per promoure activament els permisos parentals i
per fomentar la contractació femenina, amb incentius
i deduccions.
També és interessant donar visibilitat a les bones
pràctiques i casos d’èxit en matèria d’igualtat, direcció
femenina i conciliació familiar.
5) Incentius directes, deduccions fiscals i rebaixes
en la cotització a la Seguretat Social per a llocs de treball de responsabilitat ocupats per dones. I subratlle
“de responsabilitat”, perquè moltes vegades els incentius a l’ocupació femenina no estableixen distinció
per categoria i, si bé és cert que hi ha discriminació de
gènere en tots els nivells, és particularment lamentable que n’hi haja en els més elevats.
Per exemple, les noves mesures publicades a mitjan
octubre pel Govern d’Espanya sobre registres i auditories retributives i sobre plans d’igualtat em semblen
bones iniciatives que ens fan avançar pel camí correcte. A poc a poc, caldrà anar estenent-les a les empreses de menor grandària.
També crec que cal incentivar la incorporació de
dones als consells rectors, mitjançant campanyes divulgatives i de promoció.
És molt trist veure que les dones necessiten fer més
esforç que els homes per a arribar al mateix i que han

de demostrar doblement els seus mèrits. I això sense
comptar que, arribat un punt determinat, entropessen amb el famós sostre de cristall.
Les quotes són una qüestió molt polèmica i no dubte que en algun cas poden provocar situacions absurdes i fins i tot injustes per a algun home. Però -segons
la meua experiència- aqueixos casos són excepcionals.
I, no obstant això, gràcies a les quotes he vist a dones
en llocs per als quals no haurien sigut designades mai
si no haguera existit tal imposició. Així que, ara com
ara, la balança és positiva i moltes dones hem d’agrair
a les quotes que se’ns haja donat l’ocasió de demostrar el que som capaces de fer en alguns àmbits. Cap
home intel·ligent hauria de tindre por a les quotes de
gènere.

6) De forma molt clara en el consell rector.
És cert que és molt complicat incorporar dones en
els consells de cooperatives que desenvolupen activitats econòmiques tradicionalment masculinitzadas,
perquè moltes vegades hi ha molt poques dones en la
base social. Això, òbviament, ha de resoldre’s incorporant dones a aqueixa base social i després estimulant
el seu ascens als consells.
No obstant això, en els consells de sectors amb major presència femenina també a vegades hi ha una majoria d’homes. I, sobretot, hi ha una majoria d’homes
en les presidències. Hauríem de tindre més dones
presidentes en les cooperatives.
Com a mostra, un botó: en el consell rector de Concoval només dos de les deu persones que componen
el consell rector hui dia són dones. I fins a la seua
incorporació, fa ara cinc anys, ja ben entrat el segle
XXI, mai hi havia hagut una dona en el consell rector d’aquesta organització, que és el màxim òrgan de
representació de les cooperatives valencianes. Avergonyeix explicar-ho.

“Per a corregir aquesta injustícia social, des del meu punt de vista
només hi ha dos camins: a llarg termini, l’educació, per a equilibrar
els rols de gènere; i, a curt termini, la discriminació positiva,
amb una legislació que afavorisca l’accés de les dones als llocs de
responsabilitat i amb mesures incentivadores per a això.”
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Ana María Cano Arribas
Tècnica en producció integrada i ecològica en la Federació
Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana

“Treballe des de fa 30 anys per al cooperativisme
agroalimentari de la Comunitat Valenciana i en
cap moment de la meua trajectòria professional he
percebut cap diferenciació per qüestió de gènere, ni
en sentit favorable ni al contrari”.

1) Treballe des de fa 30 anys per al cooperativisme
agroalimentari de la Comunitat Valenciana i en cap
moment de la meua trajectòria professional he percebut cap diferenciació per qüestió de gènere, ni en
sentit favorable ni al contrari.
Les dones directives, enginyeres, economistes,…,
professionals qualificades, amb diferents competències, treballem en igualtat de condicions que els
nostres companys homes. Probablement hem arribat
una mica més tard que en altres sectors menys masculinitzats, però conforme hem anat entrant i assumint responsabilitats s’ha posat de manifest que no
hi ha diferències respecte a altres sectors.
2) Considere que influeixen de manera positiva
en tant que altra de complir amb la legislació general vigent, es respecten els preceptes de la normativa
específica.
Es percep amb nitidesa que les cooperatives són
empreses de persones, encara que cal assenyalar que
el sector agrari ha sigut tradicionalment un sector
molt masculinitzat en el qual el treball de la dona ha
estat invisibilitzat en el que concerneix les explotacions o empreses familiars, tant com en altres àmbits
de la vida.
En l’empresa cooperativa les dones ocupen el 50%
de la plantilla segons les dades de què disposem de
l’Observatori Socioeconòmic del Cooperativisme
Agroalimentari en la C. Valenciana, 2019, encara que
també, segons subsectors, hi ha segregació en les activitats sent les de la producció primària més demandades pels homes.
Ara bé, en els llocs de direcció és un 11% de cooperatives les que compten amb una dona al capdavant.
Això evidencia que hi ha camí per recórrer perquè es
parteix d’una clara situació de desigualtat com en altres sectors.
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3) No sé molt bé quin o quines són les causes
d’aquesta bretxa vergonyosa, probablement hi ha
una inèrcia que és més fàcil seguir que trencar. Hem
de fer un esforç com a societat per a avançar en igualtat i revertir aquestes situacions injustes.
La inèrcia assenyalada obeeix a les nostres manques com a societat, a tot el que ens queda per resoldre perquè no continue sent rendible alimentar
la desigualtat. Una desigualtat que deixa abundants
beneficis a algunes empreses que no reconeixen amb
la mateixa proporcionalitat el treball de les dones
escudant-se en excuses banals.
Entre les mesures necessàries per a eliminar la
bretxa salarial no tinc dubte que la legislació ha de
ser justa i exemplificadora i que han d’existir mesures eficaces de seguiment i control per a garantir que
es compleix.
Des de les diferents administracions públiques,
des de l’àmbit local fins allà on l’estat té competències, s’ha de donar exemple amb total transparència
per a generar un substrat més equitatiu i igualitari.
A més, per a avançar amb major diligencia seria interessant comptar amb mesures d’estímul per a les
empreses que apliquen mesures en pro de la igualtat.
En altres països s’ha avançat mitjançant mesures
legals específiques que han contemplat polítiques de
quotes, discriminació positiva i estímuls a les empreses que compleixen amb els objectius d’igualtat en
tots els àmbits.
4) Les crisis sempre afecten més els més desfavorits. Aquesta asseveració pren sentit tenint en compte que de manera majoritària els treballs de les dones
són més precaris, amb taxes més altes de temporalitat i jornades reduïdes perquè generalment assumeixen els rols de la cura de les persones amb necessitats especials i per a la activitat domèstica.
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Si assumim aquestes premisses com a certes, per
a solucionar-les caldria aconseguir millores que reduïren la precarietat: més contractes indefinits i
menys temporals; més contractes a temps complet
que en jornades reduïdes; major facilitat per a accedir a serveis públics per a la cura de les persones amb
necessitats especials (majors, menors, malalts, amb
diferents capacitats, etc.); horaris raonables per a poder conciliar; salaris dignes.
És fonamental continuar sensibilitzant, informant
i formant en matèria d’igualtat, des de tots els àmbits
de l’ensenyament i des de les administracions i les
empreses per a trencar amb estereotip i biaixos que
llastren la nostra evolució com a societat..
5) Considere que han d’existir mesures de discriminació positiva fins que s’aconseguisca un espai de
vertadera igualtat en el qual competir lliurement.
Les dones que treballem en economia social no tenim necessitats especials o diferents respecte de la
resta de dones. Necessitem treballs estables, salaris
dignes concordes a les responsabilitats que desenvolupem i serveis accessibles per a poder conciliar la
vida personal i professional. En definitiva, necessitem el mateix que els homes per a avançar en igualtat
i justícia com a societat..
Suports públics, tots per a afavorir la conciliació.
Essencialment els que es refereixen a cura de persones amb dependència o necessitats especials. Però
insistisc que és una necessitat de la societat, no de
les dones.

6) La bretxa més evident és la que concerneix la
conformació dels consells rectors, en els quals la
presència de dones és molt reduïda i desproporcionada en relació a la participació de les dones en la
base social de les cooperatives, que és del 26% l’any
2019, segons les dades recollides en l’Observatori Socioeconòmic del Cooperativisme Agroalimentari Espanyol (OSCAE), mentres que en els consells rectors
hi ha un 8% de dones. Aquesta circumstància limita
les opcions de les dones al càrrec de presidència, al
qual han arribat un 3,5% en el exercici 2019, i amb
això també es veuen minvades les seues possibilitats
per a accedir als consells rectors d’altres entitats del
cooperativisme, siguen estructures de segon grau o
de representació..
En els consells rectors no hi ha bretxes de salari en
tant que per llei no són càrrecs retribuïts.
En els llocs de direcció solament hi ha un 11% de
cooperatives agroalimentàries en la C. Valenciana
amb una dona al capdavant, encara que cal assenyalar que aquesta xifra a poc a poc va en augment.
Tenint en compte que el món del camp ha sigut
tradicionalment un món masculinitzat, les bretxes
salarials que pogueren trobar-se en aquest grup de
professionals entenc que no ho són per raó de gènere
sinó en tot cas conseqüència del recorregut professional de les persones que afronten aquestes responsabilitats.

“La bretxa més evident és la que concerneix la conformació dels
consells rectors de les cooperatives agro-alimentàries, en els quals
la presència de dones és molt reduïda (8%) i desproporcionada
en relació a la participació de les dones en la base social de les
cooperatives”.
“És fonamental continuar sensibilitzant, informant i formant en
matèria d’igualtat, des de tots els àmbits de l’ensenyament i des de
les administracions i les empreses per a trencar amb
estereotip i biaixos que llastren la nostra evolució com a societat”.
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Carmen Picot
Directora de Relacions Institucionals i RSE de Consum

“Em considere afortunada per treballar en
una empresa, una cooperativa, en la qual no es
discrimina, ni positiva ni negativament, per
qüestió de gènere. Consum situa sempre a les
persones en el centre del seu model de gestió”.

1) Actualment exercisc el càrrec d’Executiva de Relacions Institucionals i RSE en Consum, però al llarg
de la meua vida professional he passat per diferents
càrrecs de responsabilitat i, en cap moment, he considerat que el ser dona em haja beneficiat ni perjudicat
en la meua carrera professional.
Em considere afortunada per treballar en una empresa, una cooperativa, en la qual no es discrimina, ni
positiva ni negativament, per qüestió de gènere. Consum situa sempre a les persones en el centre del seu
model de gestió. És per això que la seua Estratègia de
Talent estableix les bases sobre les quals es construeixen la totalitat de les polítiques del departament de
Personal, amb el propòsit d’atraure, formar, desenvolupar, motivar i comprometre a els/les millors, independentment del gènere.
Es considera la capacitat professional de les persones, siguen homes o dones. La direcció de Consum
està compromesa amb la promoció interna, i és proactiva quant a identificar el talent, criteri fonamental a
través del qual se selecciona a les persones segons la
seua capacitat per a l’acompliment requerit.

2) Una de les característiques de les empreses
d’economia social és la defensa de la persona, dels
seus drets, siguen homes o dones, apostant per la
igualtat d’oportunitats i bandejant qualsevol tipus
de discriminació per raons de gènere. Les entitats
d’economia social busquen millorar la qualitat de vida
de les persones i generar riquesa local en els territoris
on estan implantades, en aqueix sentit, crec que promouen més la igualtat de gènere i, a major igualtat de
gènere en el treball, major igualtat social. La igualtat
de gènere és un poderós impulsor de la igualtat ja no
sols en el treball, també en la societat.
Però apostar per la igualtat d’oportunitats comporta tindre un full de ruta. Si realment es vol la igualtat
de gènere cal seleccionar buscant talent “neutre”, cal
facilitar la promoció, cal realitzar plans de formació,
cal adaptar horaris de treball, etc.
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Actualment, el Pla que està en vigor, és l’III Pla
d’Igualtat i Conciliació de Consum 2018-2022, que
assegura que tots els processos de selecció i promoció compten amb dones candidates que complisquen
el perfil que se sol·licita. També la formació al 100%
de la cadena de comandament per a sensibilitzar en
igualtat d’oportunitats i perspectiva de gènere.
És fonamental que des de la Direcció s’aposte sense ambigüitats per unir talent, perspectiva de gènere
i promoció. I fruit de tot això és, que en l’exercici 2019
van promocionar 435 treballadors, dels quals 275 van
ser dones i 160 homes. És a dir, quasi 2 de cada 3 persones que han promocionat en 2019 en Consum van
ser dones.

3) Una de les causes principals considere que és
la falta de Polítiques de Personal que establisquen
el compromís de disposar de sistemes transparents
i equitatius de contractació i remuneració per a tots
els treballadors. Que desenvolupe els mecanismes per
a identificar i corregir la discriminació en el seu àmbit, i promoga les condicions necessàries, eliminant
els obstacles existents. La transparència empresarial
aplicada a la política retributiva és un valor que, a més
d’augmentar la confiança del seu personal, està demostrat que comporta a una reducció real de la bretxa.
Alguna cosa que ja es feia en les empreses
d’economia social, des d’octubre serà obligatori,
aprovat el decret d’igualtat retributiva entre dones i
homes. Una norma sobre ”transparència retributiva”
per la qual les empreses amb més de 50 treballadors
hauran de publicar les taules salarials de tota la seua
plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs,
en un màxim de sis mesos des de la seua publicació,
amb l’objectiu de corregir les desigualtats de gènere
en el món laboral.
4) Més que una opinió és un fet constatable, en
èpoques de crisis es veu més afectat l’ús de les dones que el de els homes. Part del problema resideix
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en què encara les tasques de criança i cures a tercers
continua recaient en les dones, per la qual cosa aquest
col·lectiu sacrifica en major mesura, el seu desenvolupament professional per unes condicions laborals
menys exigents.
Les mesures a adoptar des del punt de vista de les
empreses amb voluntat de revertir aquesta situació
és afavorir mesures de flexibilitat, fomentant la coresponsabilitat.
Consum, en el seu Pla d’Igualtat i Conciliació reagafa els objectius i les mesures per a crear un entorn
laboral, on prevalga la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes. Són mesurades encaminades a ampliar
la formació i l’ocupabilitat de les dones que es vegen
afectades per aquesta pandèmia, que els possibilite la
reorientació de la seua vida laboral.
En “més de 75 mesures per a conciliar” es recullen
totes les mesures de conciliació i igualtat que Consum
ha anat implantant per a les persones que hi treballem, un document que també és públic, ja que està
disponible en la web de la Cooperativa.
Per això, en Consum, rebem en 2017 el distintiu
‘Igualtat en l’Empresa’ que concedeix el Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a les empreses que,
de manera rellevant i significativa, apliquen polítiques
d’igualtat de tracte i d’oportunitats a els seus treballadors. Va ser la primera vegada que el Pla d’Igualtat
de Consum rebia un reconeixement a nivell nacional.
Aquest se suma al distintiu autonòmic que la Cooperativa va rebre en 2016, de la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, el
Visat i el Segell ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’.
Consum porta més d’una dècada com l’única empresa de distribució que compta amb el certificat
d’Empresa Familiarment Responsable (EFR), un segell
promogut per la fundació +Família i que reconeix la
bona labor de les empreses en matèria de conciliació
i igualtat.
5) Les desigualtats de gènere són un problema social, però també un desafiament econòmic important.
Cal abordar totes les formes de desigualtat, però la
de gènere, per la dimensió de la bretxa i els escassos recursos, és important que les administracions

col·laboren amb el sector privat, i centren els seus esforços en les àrees de major impacte per a la promoció
de la igualtat de gènere.
Els governs poden adoptar mesures efectives per
a fer costat a les empreses que estiguen treballant de
manera eficient a abordar les diferències salarials de
gènere. Les subvencions a projectes emprenedors de
l’economia social liderats per dones, podria ser un
altre exemple. Obligar a les empreses a proporcionar
dades que mostren la desigualtat en el pagament per
gènere és un pas més.
En definitiva, les mesures més recomanables per
a millorar la situació de les dones passaria també
per disposar d’un marc legislatiu habilitador que
aposte per la igualtat de manera efectiva, i no sols en
l’economia social.
Tenim un bon marc de treball, l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible, que en el ODS 5 estableix la necessitat de “impulsar el compromís de la comunitat internacional per a l’assoliment de la igualtat
de gènere i l’apoderament de totes les dones i xiquetes
a través d’un objectiu específic i de manera transversal
en altres objectius.”
6) En Consum no existeix diferència en el salari
base, independentment del sexe o lloc de treball perquè el sistema retributiu en la Cooperativa es basa en
bandes salarials i recorregut de graus, associats a cada
lloc de treball, independentment del gènere.
No obstant això, encara que les dones ja s’estan consolidant en els llocs de comandament, encara existeix
una bretxa en la remuneració mitjana entre homes i
dones dins de l’organització i que ve associada, principalment, a unes pràctiques anteriors on els homes
ocupaven la majoria de llocs de responsabilitat. Per
això cobren especial importància les mesures encaminades a assegurar les necessitats de llocs de comandament amb perspectiva de gènere, i per tant incrementar la presència de dones en aquests llocs.
En 2019, la diferència entre l’índex salarial mitjà
d’homes i dones en Consum ha sigut de 0,32 en valor
absolut. És positiu destacar que, en els últims 8 anys,
s’ha disminuït en 6,75 punts percentuals la bretxa salarial.

“Les mesures més recomanables per a millorar la situació de les
dones passarien també per disposar de un marc legislatiu
habilitador que aposte per la igualtat de manera efectiva, i no sols en
l’economia social”.
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Lourdes Falcó
Presidenta de la Cooperativa Agrícola San Isidro de La Vall d’Uixó
Presidenta de Caixa Rural La Vall San Isidro

“Estic satisfeta d’haver acceptat aquest càrrec de
responsabilitat. Tinc al meu costat un magnífic
consell rector constituït ja per tots dos gèneres, on
existeix el respecte i el suport. Formem un bonic
equip en el qual és molt important l’empatia”.

1) En el meu cas particular puc dir que ocupe, des
de l’any 2016, el càrrec de Presidenta de la Cooperativa Agrícola San Isidro de La Vall d’Uixó, i no ha influït,
absolutament per a res, la meua condició de gènere.
En aquesta entitat, com en moltíssimes altres, la
presidència sempre havia sigut ocupada per un home.
Quan l’anterior va deixar aquest càrrec, tot el Consell
Rector, format per homes i jo sola de dona, em va elegir per unanimitat per a exercir aquest càrrec de responsabilitat. El fet de ser dona ni m’ha ajudat ni m’ha
perjudicat. Soc conscient que ha sigut per les competències adquirides en la meua formació.
Des de la creació de l’Entitat en 1904, i tal com
he dit anteriorment, la presidència era sempre cosa
d’homes; fins i tot en el consell rector no havia cap
dona fins que vaig arribar. He treballat per a augmentar el nombre de dones. En l’actualitat ja som tres en
el consell rector.
Estic satisfeta d’haver acceptat aquest càrrec de
responsabilitat. Tinc al meu costat un magnífic consell rector constituït ja per tots dos gèneres, on existeix el respecte i el suport. Formem un bonic equip en
el qual és molt important l’empatia.
2) La Llei 5/ 2011, de 29 de març recull la configuració d’Economia Social, com és el conjunt d’activitats
econòmiques i empresarials que en l’àmbit privat
duen a terme una sèrie d’entitats que persegueixen
l’interés general econòmic o social, o els dos alhora.
L’origen de la nostra Entitat es remunta a l’any 1904
i va ser creada com a Entitat d’Economia social. Es va
constituir una societat denominada Gremi de Llauradors o Sindicat Agrícola “San Isidro” de Vall d’Uixó,
l’objectiu prioritari del qual era resoldre necessitats
de persones; ajudar-les en la mesura del possible. A
això, vull afegir, encara que només siga com a curiositat, que la creació de aquest Sindicat s’avança a la promulgació de la Llei de Sindicats Agrícola de 1906, tal
vegada per una major sensibilitat social dels nostres
avantpassats per a afrontar al més prompte possible
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la resolució de els específics problemes de la localitat,
de caràcter majoritàriament agrícola.
Els primers estatuts d’aquesta Entitat, que
s’escriuen en aquella època, conceben “al soci, la persona, com l’element central i prevalent, al qual cal
ajudar i així ha prevalgut fins a l’actualitat, mantenint
el seu objectiu com a economia social. Tot quant contribueix al desenvolupament de la persona no és alié
al Sindicat de solidaritat i ajuda mútua, en nom d’una
major justícia i equitat social”.
Una bona governança és capaç d’adaptar l’entitat als
nous temps. I segons això, la governança cooperativa és
el conjunt de mecanismes i controls interns i externs,
amb els quals les cooperatives defensem i assegurem
l’abast dels objectius d’una organització, d’una manera
consistent amb el propòsit de aquesta, però sobretot,
garantint la continuïtat dels principis cooperatius.
Una de les coses que la governança ha de tindre en
compte, és el Pla d’Igualtat de Gènere. Així, part important dels seus esforços han d’anar dirigits a detectar i corregir possibles desigualtats d’aquest tipus.
Ha de tindre la vista posada en el procés de presa de
decisions, la dinàmica del poder i les pràctiques de
rendició de comptes.
En el meu cas, que estic en una cooperativa agroalimentària, puc afirmar que ens basem en una forma d’organització empresarial que basa les seues
activitats en l’adhesió voluntària dels seus socis que
participen econòmicament, amb una gestió que és totalment democràtica, i amb una gran preocupació per
l’educació, la formació i també donem tota la informació i treballem per l’interés de tots els socis i clients.
Els principis pels quals treballa una entitat de
l’economia social, i ho fa de manera independent respecte als poders polítics del moment, són la primacia
de les persones i de la fi social anteposats al capital.
La gestió és totalment transparent i autònoma on es
decideix en funció de les persones i les seues aportacions de treball o serveis a l’entitat, però també en
funció de la fi social.
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I un altre dels grans punts pels quals treballem és
la promoció de la solidaritat interna i amb la societat
a fi d’afavorir el desenvolupament local, la igualtat
d’oportunitats entre els dos gèneres, la generació de
treball estable i de qualitat, la conciliació de la vida
familiar, laboral i personal, la inserció de persones en
risc d’exclusió social i la sostenibilitat.

3) És cert que si observem les dades que ens donen les estadístiques, el gènere femení rep una remuneració inferior a l’home, encara en l’actualitat i
per la realització d’un treball del mateix valor. A pesar que un alt percentatge de les dones tenen titulació universitària, molt sovint treballen en sectors de
l’economia de menor valor agregat i directament, de
menor remuneració.
Les principals causes que expliquen aquestes diferències salarials són diverses i molt variades des
del meu punt de vista. Així, els rols tradicionals influeixen bastant sobre quin treball pot exercir cadascun dels gèneres; a més, observe que aquells treballs
en els quals la quantitat de dones és molt alta, les retribucions solen ser inferiors perquè es pensa que el
treball el realitzen per característiques vinculades a
la dona i no per competències adquirides en la seua
formació. La situació familiar les porta a treballar
menys hores i això repercuteix en un salari menor.
Així, les dones continuen sent les encarregades del
treball no remunerat de la llar i de la cura de persones dependents com a majors, xiquets o malalts. Tot
això condueix a ocupacions a temps parcial com primera opció amb el consegüent sacrifici del desenvolupament professional de la dona.
Com a mesures a prendre per a eliminar aquesta
bretxa salarial pel gènere de la persona faria diverses
coses i a diferents nivells, per exemple a nivell de contractació, de formació del personal treballador, horaris, anàlisis de les dades, revisió del Pla d’Igualtat, etc.
que expose i explique a continuació. És important la
promoció professional i el desenvolupament de carrera amb criteris que siguen tècnics i objectius a partir d’una sèrie de mèrits però sense biaix de gènere

i a més amb una planificació de suport amb igualtat
d’oportunitats. És important definir un Pla d’Igualtat
en l’empresa que tinga molt clar el seu principal objectiu per a aconseguir aqueixa igualtat de tracte, però
també d’oportunitats entre tots dos gèneres.
Així, crear un sistema de selecció, contractació i
promoció transparents, que estiga a l’abast de tots
en qualsevol moment que es requerisca. Facilitar la
formació dels treballadors en el seu horari laboral i el
més a prop possible del seu lloc de treball. Respecte a
la conciliació de la vida professional, personal i familiar, seria molt convenient crear flexibilitat en els horaris, possibilitar excedències curtes i reduir la jornada per motius de cura. Veig molt encertat, formar un
grup, no gaire extens, de persones perquè gestionen
horaris i grups flexibles en funció de les diferents necessitats de les ja exposades. Però també convindria
fomentar la coresponsabilitat en l’àmbit familiar i laboral entre homes i dones; a igual que els drets en els
permisos de maternitat i paternitat per a evitar desigualtats. Pense que són temes que han existit sempre
però que, ara en l’actualitat, són capdavanters i estaria bé que es tractaren també a nivell educatiu en els
centres docents com a mesura per a conscienciar a les
joves generacions.
Anant una mica més enllà de l’exposat, i pensant
més en l’eficiència del procés i dels resultats, caldria
redactar un Pla d’acció amb els distints objectius que
es volen aconseguir i els passos a seguir per a aconseguir-los. Això, en cada empresa, organització, entitat,
etc., caldria assenyalar-ho en un calendari i tindre-ho
visualitzat diàriament per a tindre-ho bé present i
anar actuant en funció dels objectius a aconseguir o
aconseguir en cada data, és a dir plans acordats i en
revisió periòdica.
A continuació hauria de realitzar-se una avaluació d’aquest Pla d’Igualtat, en el qual seria important
l’auditoria retributiva per a analitzar els resultats; a
més trobada interessant realitzar enquestes, d’una
banda per a veure el grau de satisfacció, i per un altre, perquè aporten suggeriments o possibilitats de
millora.

“He incorporat a diverses dones en càrrecs directius i puc afirmar
que la retribució pel seu treball és igual que la dels homes, sense
que hi haja discriminació salarial per la diferència de gènere i tot
desglossat amb transparència.”
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4) Actualment, ja queda constància que els efectes
econòmics i socials ocasionats per la pandèmia no
afecten per igual a homes i dones, afectant més negativament a les dones, i això agreuja encara més les desigualtats ja existents.
Així, sectors com el comerç, el turisme o l’hostaleria,
on treballa més quantitat de dones, han sigut obligats
a tancar pel confinament o ja per motius econòmics
ocasionats per aquesta crisi.
Una altra de les mesures de prevenció per la Covid
és el distanciament social; així, hi ha qüestions que recauen més en la dona; com a exemple d’aquests dies,
tenim la cura dels xiquets pel tancament dels col·legis.
La dona és la que es queda més a casa ja que sol treballar més en sectors no essencials. En un context de
destrucció d’ocupació, és la dona la que està més desfavorida a nivell de mercat de treball; i pot agreujarse, pel fet que té més probabilitats de no recuperar la
seua ocupació com a mesures econòmiques, reducció
de jornada o de plantilla, etc. En termes generals, a la
dona li prendrà més temps reincorporar-se al món laboral.
Com a mesures per a canviar aquesta situació, una
seria incorporar més dones en sectors en els quals calga prendre decisions, ja que així seria més fàcil tindre
en compte les peticions, idees i necessitats d’aquest
gènere, que en moltes ocasions no són imaginables en
la ment masculina.
Cal fer plantejaments per a garantir que la igualtat
es tinga present en tot moment, tant en temps de calma i tranquil·litat econòmica com en casos de crisis.
Establir aquest objectiu dins del que són prioritats i
tot per a dissenyar estratègies que ajuden a disminuir
els efectes de la crisi en l’economia de les dones.

5) Respondre aquesta qüestió és impossible sense tindre en compte alguns aspectes del Reial decret
0902/2020 de 13 d’octubre, el qual tracta el tema
d’igualtat retributiva entre dones i homes.
Les mesures públiques més recomanables són les
que ens faciliten la informació sobre el valor i quantia de les retribucions i, que a més, permeten deduir
i identificar possibles discriminacions, com és una incorrecta valoració de llocs de treball en funció del gènere. No s’entén com dos persones de diferent gènere,
que exercisquen un treball d’igual valor, perceben una
retribució diferent sense justificació objectiva. Per a
evitar aquestes situacions seria adequat tindre auditories retributives que identifiquen aquestes possibles
discriminacions.
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És totalment convenient que les empreses o entitats
porten un registre retributiu de tota la seua plantilla
de treballadors, amb la finalitat de garantir la transparència en la configuració de les percepcions amb la
informació retributiva d’aquestes, mitjançant dades
fetes una mitjana de i desglossades per sexe, així estarien plasmades totes les dades de manera objectiva i
facilitaria la labor a aquests auditors.
Per a revisar correctament el tema financer en una
empresa, és necessari que existisca i estiga actualitzat
un llistat de característiques que tota empresa haja de
complir i que els auditors retributius comproven que
es compleixen totalment. Tot esforç en aquesta matèria ha d’anar dirigit a identificar l’existència de possibles bretxes retributives que siguen injustificades o
discriminatòries per a actuar i esmenar la situació. En
cas de detectar algun tipus d’incompliment o frau en
matèria financera, el convenient seria dur a terme les
accions administratives i judicials oportunes, d’acord
amb la Llei d’infraccions i Sancions de l’Ordre Social i
amb la Llei reguladora de la jurisdicció social.

6) “Bretxa” és sinònim de trencament o ferida. Escletxa per on es comença a perdre seguretat en qualsevol àmbit; això no comporta gens bo; són tot connotacions negatives.
En l’Entitat que presidisc, gran part de la meua esforç ha anat enfocat a tancar o evitar bretxes i més si
són de tipus salarial per condició de gènere. Així, des
de la seua creació, en 1904, no hi ha hagut mai cap
dona en càrrecs de governança o directiu. A partir de
2016, quan vaig entrar a ocupar aquest càrrec de responsabilitat, una de les coses que he posat en valor i
sempre se m’ha recolzat, és que entren més dones. I en
igualtat de condicions, tinguen el mateix salari, tant si
són homes com a dones.
Fins a l’actualitat, he incorporat a diverses dones en
càrrecs directius i puc afirmar que la retribució pel seu
treball és igual que la dels homes, sense que hi haja
discriminació salarial per la diferència de gènere i tot
desglossat amb transparència. Per tant puc dir, que en
l’entitat que presidisc no existeix bretxa salarial i em
sent, per això, molt satisfeta.
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Mercedes Herrero
Directora d’Estudis Superiors de Florida Universitària

“La igualtat d’oportunitats forma part dels valors
i principis que compartim les organitzacions
de l’economia social, la qual cosa es tradueix
en condicions laborals més equitatives i
igualitàries”.
1) En el meu cas la meua condició de gènere ni em
ha ajudat ni m’ha perjudicat per a aconseguir aquest
lloc de responsabilitat que ocupe des de setembre de
2019. El coneixement de la cooperativa, de la qual soc
sòcia des de 1999, així com la meua formació i trajectòria professional i societària dins de la mateixa van
ser els elements valorats per a ocupar aquest lloc.
A Florida Centre de Formació Cooperativa Valenciana els diferents llocs de treball es cobreixen tenint en
compte l’adequació del perfil professional del candidat o candidata al lloc, i el ser home o dona no és un
element que es tinga en compte..

2) La igualtat d’oportunitats forma part dels valors i principis que compartim les organitzacions de
l’economia social, tal com es recull la Llei 5/2011 en
l’article 4c. de principis orientadors, “Promoció de la
solidaritat interna i amb la societat que afavorisca el
compromís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones…”. Per tant,
la igualtat de gènere és part de l’ADN de les entitats
de l’economia social, la qual cosa es tradueix en condicions laborals més equitatives i igualitàries si ens
comparem amb les empreses ordinàries que no són
de l’economia social. Cada vegada són més els estudis i treballs que evidencien aquesta realitat. Un
exemple és l’estudi publicat per CEPES en 2019 sobre
’L’impacte socioeconòmic de els valors i principis de
l’Economia Social a Espanya, en el qual es demostra
empíricament que el comportament de les empreses
i entitats de l’Economia Social es tradueix en la reducció de les desigualtats, afectant a la configuració
de les seues plantilles i a les condicions de treball.
Entre altres qüestions destaca que quasi la meitat de
les contractacions en empreses d’economia social són
dones. A més, la presència de dones en llocs directius
és del 58,1% enfront del 51,2% en altres models empresarials, sent menor la bretxa salarial entre homes
i dones, 6% enfront del 20% en altres models empresarials.

Aquestes evidències crec que clarament demostren
que la governança democràtica que actua conforme
als principis d’equitat, cohesió social i sostenibilitat,
pròpia de les empreses de l’economia social, influeix
positivament en la igualtat de gènere.

3) Lamentablement en el segle XXI la bretxa salarial de gènere és una realitat en molts països. La dificultat de conciliar la vida laboral i familiar és una de
les seues causes. Continuen sent majoritàriament les
dones les que es redueixen la jornada laboral per a la
cura dels fills i també per a la cura dels majors, amb el
que això significa en termes de salari i de possibilitats
de promoció professional. En molts casos, la maternitat suposa, fins i tot, la interrupció de la seua carrera
professional afectant així la seua progressió laboral i
al seu salari.
La menor presència de dones en llocs d’alt nivell seria una altra de les causes, així com la major presencia
de dones en sectors i activitats en els quals els salaris
són més baixos com seria el cas del sector sanitari,
administració, servei domèstic… A més, en aquests
sectors hi ha una major prevalença de contractes temporals i a temps parcial, el que contribueix a augmentar la bretxa, ja que aquest tipus de contractes porta
associat un menor nombre d’hores treballades que
els contractes indefinits i de jornada completa. Així
mateix, els contractes temporals impedixen en molts
casos l’acumulació d’antiguitat.
Finalment, si bé és cert que el nivell mig de formació de les dones ha crescut en els últims anys de forma
més pronunciada que el d’homes, presentant actualment les dones, de mitjana, majors nivells de formació que els homes, l’orientació acadèmica influeix en
la presència que homes i dones tenen en els sectors
de l’economia, la qual cosa condiciona salaris i condicions laborals. Els homes tenen major presència en
carreres tècniques, com les enginyeries o les relacionades amb les TIC, mentre que les dones es dirigeixen
majoritàriament a estudis relacionats amb educació i
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sanitat. Per tant, l’orientació acadèmica actual de les
dones no està en línia amb els perfils professionals
més demandats i lligats a majors salaris i millors condicions laborals.
Quant a les mesures per a reduir la bretxa salarial
considere importants aquelles que milloren la conciliació de la vida laboral i familiar com la flexibilització d’horaris, el treball per objectius, l’augment de
places escolars de 0 a 3 anys, així com en els centres
especialitzats per a la atenció i la cura de les persones
majors o dependents. Considere també que és important una major transparència salarial de les empreses,
així com implementar accions de sensibilització dels
beneficis de la igualtat d’oportunitats, mostrant a les
empreses que el talent no té gènere i que la correcta
inserció de les dones i la diversitat de gènere aporten
valor a les empreses.
Finalment, l’educació és fonamental. Educant en la
coresponsabilitat podem contribuir a eliminar la idea
tan estesa encara que la conciliació familiar i laboral
correspon únicament a les dones. Educant en igualtat des d’edats primerenques, permetrà apoderar a
les xiquetes perquè es vegen capaces de fer qualsevol
cosa. Fer-los veure que no hi ha estudis o professions
d’homes i dones, que elles són igual de capaces que els
seus companys d’estudiar qualsevol matèria i exercir
qualsevol professió. No hi ha carreres ni professions
exclusives per a un gènere o un altre. Com va dir Sonia Sotomayor (jutgessa associada de la Cort Suprema
dels Estats Units): ”Fins que no tinguem igualtat en
educació, no tindrem una societat igualitària”.
4) La crisi generada per la Covid-19 ha afectat de
manera més greu a l’ús de les dones ja que ha tingut
repercussions especialment greus en els sectors del
comerç, turisme, hostaleria i servei domèstic, sectors
en els quals el percentatge de dones emprades és molt
elevat, i en els quals es preveu una recuperació lenta.
Al meu judici les mesures per a pal·liar aquesta situació haurien d’anar en diverses direccions. D’una

banda, és necessària l’adopció de polítiques passives d’ocupació que permeten mantindre la renda
i ingressos a curt termini. Però és necessari també
implementar polítiques actives d’ocupació dirigides
a millorar l’ocupabilitat de les dones en aquests i en
altres sectors de activitat, així com mesures dirigides
a fomentar i facilitar l’emprenedoria, especialment,
l’emprenedoria social. Les cooperatives de treball, per
exemple, han permés que un gran nombre de dones
accedisquen al món laboral, sent el model empresarial que ha permés també que moltes d’elles es convertisquen en empresàries posant en marxa un projecte comú i compartit. A més, les cooperatives han
demostrat una vegada més en aquesta crisi, el seu
major capacitat de resistència. Per tant, és important
establir línies d’actuació que promocionen entre les
dones, tant del mig urbà com a rural, el model de cooperativa de treball.
5) Tal com es ha assenyalat anteriorment, la situació de les dones en les empreses i entitats de
l’economia social és millor en relació amb un altre
tipus d’empreses. Tanmateix, això no significa que
no existisca encara marge de millora. En aquest sentit crec que seria recomanable valorara l’abast i donar continuïtat a les mesures que es van plantejar en
l’eix 9. Foment de la igualtat de gènere i de la inclusió
social en l’economia social de l’Estratègia Espanyola
d’Economia Social 2017-2020. Entre altres, facilitar a
les entitats de l’economia social la seua integració en
els projectes i iniciatives que es duguen a terme per
a fomentar la igualtat efectiva de dones i homes en el
sector, incentius per a l’establiment de plans d’igualtat
en les entitats de l’economia social, entre altres.
Així mateix, seria important dissenyar i implementar programes públics per al foment de l’emprenedoria
social social col·lectiva entre les dones, que inclogueren subvencions i/o instruments crediticis apropiats i
plans de formació i assessorament econòmic i jurídic.
També les subvencions a les empreses d’economia so-

“L’educació és fonamental. Educant en la coresponsabilitat podem
contribuir a eliminar la idea tan estesa encara que la conciliació
familiar i laboral correspon únicament a les. dones. Educant en
igualtat des d’edats primerenques, permetrà apoderar a les xiquetes
perquè es vegen capaces de fer qualsevol cosa.”
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cial que incorporen sòcies treballadores permetrien
la consolidació dels llocs de treball de les dones i la
seua participació en els òrgans de decisió.
La nova Estratègia Espanyola d’Economia Social
2021-2027 és una bona oportunitat no sols per a donar continuïtat a les mesures de l’anterior estratègia,
sinó per a avançar en mesures cada vegada més efectives en matèria d’igualtat.

6) En 2009 Florida Centre de Formació va implantar el seu Primer Pla d’Igualtat. En l’actualitat anem ja
per el tercer. Això ens ha permés elaborar diagnòstics
sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
en la nostra organització. Diagnòstics que han inspirat
objectius i actuacions que hem anat implantant des de
2009 amb l’objectiu de corregir les desigualtats de gènere identificades. Objectius i actuacions estructurats
en sis àrees d’intervenció: accés a l’ocupació, conciliació, promoció i formació, retribucions, salut laboral i
comunicació i llenguatge no sexista.

Un aspecte a destacar seria el fet que en la nostra
organització comptem amb una presència important
de dones en llocs de responsabilitat. L’actual equip de
direcció està format per dos homes i tres dones. De la
mateixa manera en les direccions intermèdies hi ha
una prevalença de dones, així com en el Consell Rector, format per dos homes i cinc dones.
Assenyalar també, que la remuneració percebuda
pel treball realitzat pels socis i sòcies ve determinada
pel barem que correspon al nivell salarial en el qual
s’emmarca el lloc de treball, sent el mateix per a totes
les persones que ocupen un mateix nivell i lloc.

Dones cooperativistes visitant el Parlament Europeu, en una jornada sobre Igualtat. Foto: Cooperatives Agroalimentàries.

43

NOTÍCIES DE L’ECONOMIA PÚBLICA, SOCIAL I COOPERATIVA Nº65 · 2020

Elena Meliá Martí
Responsable del Grup d’Investigació d’Economia Social del Centre
d’Investigació en Gestió d’Empreses (CEGEA),
de la Universitat Politècnica de València

“L’ADN de les entitats d’economia social les fa
empreses especialment preocupades per garantir
la igualtat, l’equitat i la solidaritat”.

1) Jo treballe en la Universitat pública, i en aquest
àmbit no hi ha restriccions o limitacions de caràcter
normatiu en l’àmbit del gènere per part de la institució.
Ara bé, la realitat indica que pot haver-les, derivades de condicionants socials i familiars. La realitat és
que la major part de la responsabilitat de la família
i fills recau en molts casos en la dona per el que al
final, existeixen uns 6-8 anys des que es tenen fills,
en els quals les dones s’autoexclouen de molts llocs
de responsabilitat. No hi ha més que veure que una
bona part de dones amb llocs de responsabilitat o carreres acadèmiques més excel·lents no tenen fills, o
ho fan de forma més retardada, quan si analitzem el
col·lectiu d’homes aquesta distinció no existeix.

2) L’ADN de les entitats d’economia social les fa
empreses especialment preocupades per garantir la
igualtat, l’equitat i la solidaritat. Tots aquests valors
haurien de garantir una major igualtat de gènere en
les seues entitats. No obstant això, la realitat demostra que això no sempre és així.
De fet, en l’àmbit en el qual jo treballe i conec més,
el de les cooperatives agroalimentàries, pes molt més
la inèrcia de l’adjudicació de rols tradicional (la gestió
i la presa de decisions en l’àmbit agroalimentari recau
en els homes) que la garantia d’aquests valors.
És cert que això està canviant, i cada vegada hi ha
mes dones en els equips de govern de les cooperatives, però encara queda molt camí per recórrer.
3) En el món de l’administració pública aquesta
bretxa no existeix o és molt reduïda, almenys no en
els ingressos que es perceben directament de la administració.
Sí que sembla existir no obstant això, en les universitats, una menor activitat de transferència de les dones, novament probablement derivada d’un tema de
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autoexclusió per comptar amb menys temps disponible per les raons al·ludides.
En l’empresa, una gran part de la bretxa, crec que
pot deure’s al fet que als homes se’ls atribueix un
“plus de disponibilitat” per considerar que tenen dedicació i disponibilitat “exclusiva” per a l’empresa.
En el cas de les dones, encara quan puguen tindre
una major capacitació, no se’ls atribueix aquesta disponibilitat plena, ja que són les que assumeixen una
gran part de la gestió en l’àmbit familiar, per la qual
cosa en molts casos, no es considera que siguen mereixedores d’aqueix plus.
A més, inconscientment, moltes empreses encara
assignen al sou de la dona el caràcter de “complementari al de l’home” pel que pot ser que no consideren
que haja de ser tan elevat com el d’un home.
Les solucions no són factibles a curt termini. La
solució passa per una major conscienciació social
de l’injust que és per a les dones aquesta realitat. La
conscienciació ha d’existir des d’edats primerenques i
vindre de l’àmbit familiar i escolar.
Igualment, s’han d’impulsar mesures de conscienciació en les empreses.
4) Continuar incidint en les Mesures de conscienciació (en els col·legis, per a anar conscienciant a xiquets i xiquetes), en les empreses (perquè els ajustos
en període de COVID, si es realitzen, recaiguen per
igual en homes i dones), en la societat (per a conscienciar als homes de la importància de la corresponsabilització).
També seria bo el suport familiar en forma de guarderies o espais als quals portar als xiquets si hi ha
confinament, de manera que les dones puguen continuar treballant o teletreballant si és el cas.
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5) No crec que es tracte només d’ajudes públiques,
és més un tema de conscienciació. Potser que des de
l’administració es podrien subvencionar seminaris en
els quals es tracten aquests assumptes, i condicionar
alguna ajuda al fet que els directius i treballadors de
les empreses assistisquen.
No obstant això, crec que les quotes han funcionat,
perquè han sigut un revulsiu i sens dubte han fet que
augmente la presència de dones en els òrgans de decisió.
Continuar donant suport a mesures en el marc de
la Llei d’igualtat, més enllà de les empreses cotitzades. Els plans d’igualtat ampliats a empreses de més
de treballadors són una bona mesura en la qual cal
incidir.
No crec que siga bo subvencionar la contractació
femenina, perquè pot induir a la idea que es puguen
contractar dones menys qualificades que homes per
l’ajuda. No obstant això, crec que cal posar en pràctica
mesures d’incentivació d’una major paritat laboral en
les empreses, especialment als àmbits directius.
6) En les cooperatives agroalimentàries, amb les
quals tinc molta relació pel meu treball, es identifiquen casos de bretxa de gènere a tots els nivells:
- En els Consells Rectors (no sol haver-hi en general
presència de dones en els Consells, i si les es sol reduir

a una o com a màxim dues, sent molt poc freqüent que
ocupen la presidència de la cooperativa)
- En els equips directius (és estranya l’existència
de directores generals, i la presència de dones es sol
concentrar en la responsabilitat dels serveis administratius)
- En els òrgans de participació (assemblees), ja que
la seua assistència a les mateixes és reduïda, i quan
assisteixen, solen manifestar les seues opinions en
menor proporció que el col·lectiu d’homes..
Hi ha moltes raons:
- En el món agrari encara hi ha situacions masclistes, en part derivades de l’elevat envelliment del sector, que arrossega una cultura més conservadora.
- Al no estar presents les dones en els Consells Rectors, estan fora dels cercles entre els quals es trien els
nous membres. És molt difícil traspassar aquest límit.
Però moltes vegades no per imposició del col·lectiu
masculí, sinó que haurien de ser les pròpies dones
les que demandaren la seua incorporació, la qual cosa
suposaria un punt d’inflexió, ja que l’experiència demostra que una vegada entra una dona en un Consell,
després segueixen més.
- En les Assemblees opinen menys. Novament és
també un tema que les dones es consciencien que la
seua opinió val tant com la de els homes i perden la
por d’expressar-se.

“En el món de l’administració pública la bretxa no existeix o és molt
reduïda. En les universitats, no obstant això, sí que sembla existir
una menor activitat de transferència de les dones, probablement
derivada d’un tema d’autoexclusió, per comptar amb menys temps
per a conciliar la vida personal i familiar”.
“En les cooperatives agroalimentàries, amb les quals tinc molta
relació pel meu treball, s’identifiquen casos de bretxa de gènere
a tots els nivells: Consells Rectors, equips directius i òrgans de
participació (assemblees). En el món agrari encara hi ha
situacions masclistes, en part derivades de l’elevat envelliment del
sector”.
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Paloma Tarazona
Directora de la Federació Valenciana de
Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA)

“Hi ha dos valors nuclears de l’economia social
que, segons la meua experiència, tenen una
influència determinant en què la igualtat de
gènere i la no discriminació ocupen un lloc
central en les seues organitzacions. Un és la
transparència i un altre la participació”.

1) El fet de ser dona ha tingut una influència tant
en les experiències que he tingut com professional
com en la forma en la qual he conduït la meua carrera professional. No crec que em haja ajudat especialment, i tampoc que m’ha perjudicat d’una forma clara
i directa, però sí ha condicionat algunes de les decisions que he pres sobre la meua carrera professional.
Diverses d’aquestes decisions podria dir-se que, a
curt termini, van resultar perjudicials professionalment parlant, però, curiosament, algunes d’elles, en
el llarg termini, van fructificar en avanços professionals inesperats.

2) Hi ha dos valors nuclears de l’economia social
que, segons la meua experiència, tenen una influència determinant en què la igualtat de gènere i en general la no discriminació per qualsevol raó ocupen un
lloc central en les organitzacions d’economia social.
Un és la transparència i un altre, la participació. La
combinació de tots dos crea un ecosistema especialment favorable a la igualtat de gènere en de les entitats de l’economia social. D’una banda, la transparència ajuda a identificar les situacions de discriminació
que en una altra mena d’entorns més opacs passen
desapercebudes o, directament, s’oculten. Per un altre, la participació dona veu a grups de persones que
habitualment són exclosos dels fòrums de decisió i
debat en una altra mena d’organitzacions. Aquestes
persones, gràcies a la informació de què disposen
per treballar en organitzacions transparents, poden
fer arribar la seua visió i les seues experiències als
centres de decisió de les organitzacions, afavorint
l’adopció de polítiques d’empresa més favorables a la
integració i la igualtat.
3) L’assumpte de la bretxa salarial és molt complex
i transcendeix àmpliament la qüestió de la formació.
Sense ànim de ser exhaustiva, la bretxa salarial està
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relacionada amb qüestions com la discriminació horitzontal de treball, el fet que la taxa de activitat de la
dona entre les cohorts més madures del mercat laboral continue estant bastant per davall de la dels home
i, per descomptat, amb les expectatives socials que
existeixen sobre la dona, i, en especial, sobre la dona
que és mare. Alguns d’aquests assumptes s’aniran
solucionant amb el temps, uns altres tenen més difícil solució. La taxa d’activitat de les dones madures
anirà ampliant-se a mesura que les dones més joves
que sí que estan incorporades massivament al mercat
laboral vagen complint anys, avançant en les seues
carreres professionals i les seues remuneracions vagen creixent. La qüestió de la discriminació horitzontal caldrà treballar-la en molts fronts: Per a començar
en l’educatiu, promovent vocacions tècniques i científiques entre les xiquetes, alguna cosa en el que, per
cert portem treballant des de fa temps amb poc èxit.
També caldrà canviar moltes mentalitats en àmbits
com el de la industria, la informàtica, l’energia, les comunicacions, etc. i, per descomptat, caldrà treballar
a nivell social per a derrocar estereotips de gènere
que indiquen què és una activitat laboral adequada
per a una dona i què no ho és. Pel que respecta a la
qüestió dels rols de gènere en la família i especialment pel que fa a la maternitat i la paternitat, com a
dona i mare que porta 25 anys ininterrompudament
treballant, em consta que s’ha avançat molt en el pla
normatiu, però encara queda treball per fer, especialment pel que fa a les actituds i expectatives socials
respecte d’aquests rols de gènere.

4) La crisi de la COVID afecta més a les dones que
als homes per diversos motius. Entre els més evidents està el fet que l’ocupació femenina es concentra principalment en el sector serveis i, en concret, bé
en serveis essencials, especialment exposats al risc
de contagi, bé en serveis especialment afectats per
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les mesures de contenció adoptades per a combatre
l’extensió de la pandèmia (comerç, hostaleria, etc..).
Un altre motiu evident és que la situació laboral de
les dones sol ser prou més precària que la dels homes
i com en totes les crisis, les primeres persones a eixir
del mercat laboral, sempre són aquelles que els seus
contractes són temporals. No hi ha manera d’atallar
aquests dos problemes en el curt termini, però qualsevol mesura que ajude a corregir la precarietat de
la dona en el mercat laboral i la discriminació horitzontal del treball, ajudarà al fet que en el futur, les
dones no patisquen de manera desproporcionada els
efectes d’aquestes calamitats.
5) Personalment crec en el potencial de els plans
d’igualtat per a introduir dinàmiques positives en
les empreses, també en les d’economia social. Seria
interessant estendre la seua implantació a les xicotetes organitzacions d’economia social. No obstant
això, hauria si es fes a base d’incentius (fiscals, ajudes per a cobrir despeses o posar en marxa mesures
que es derivaren d’aquests, etc..) abans que a través
de l’obligatorietat legal. A més caldria simplificar els
continguts i abast dels plans en aquests casos. També
seria útil promoure una major presència de dones en
els consells rectors de les cooperatives. Per a això és
imprescindible avançar en el moviment de racionalització de els horaris de treball. Com anècdota contaré

que, poc després de accedir al lloc de responsabilitat
que ara ocupe, algú (una altra dona) em va dir que la
millor manera de conciliar és ocupar un lloc de responsabilitat, perquè ningú et posarà una reunió a les
19.00, ja que l’agenda que dicta els horaris de les reunions és la teua. Hi ha molt de cert en això. La racionalitat dels horaris de treball, des del meu punt de vista
és una de les millors polítiques per a millorar la situació de les dones en l’àmbit laboral. Un programa públic
d’incentius potents perquè les empreses adoptaren la
jornada intensiva tindria un impacte molt positiu en
aquest sentit, també en les d’economia social.

6) En FEVECTA tenim un pla d’igualtat des de fa
més de 10 anys. A través d’aquest instrument treballem de forma sostinguda en la identificació de
qualsevol situació, pràctica o decisió que puga facilitar l’aparició de bretxes de gènere en l’organització.
Els sistemes de vigilància, transparència i participació que incorpora el pla d’igualtat ens van permetre
primer corregir situacions que s’havien normalitzat
en l’organització al llarg dels anys, però que no suportaven una anàlisi seriosa des d’una perspectiva
de gènere. Amb posterioritat hem treballat per a
analitzar tots els canvis en les polítiques de personal
de l’organització des d’una perspectiva de gènere, de
manera que puguem previndre l’aparició de situacions de discriminació.

“Personalment crec en el potencial dels plans d’igualtat per a
introduir dinàmiques positives en les empreses, també en les
d’economia social. Seria interessant estendre la seua implantació
a les xicotetes organitzacions d’economia social. No obstant això,
hauria de fer-se a base d’incentius”.
“En FEVECTA tenim un pla d’igualtat des de fa més de 10 anys.
A través d’aquest instrument treballem de forma sostinguda en
la identificació de qualsevol situació, pràctica o decisió que puga
facilitar l’aparició de bretxes de gènere en l’organització”.
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Cati Corell
Directora de Producte i Agroturisme en la Cooperativa de Viver

“Mai he considerat que el fet de ser dona fora un
problema. No obstant això, si les dones es veuen
obligades a prendre mitja jornada per a atendre
els seus fills o persones majors és clar que on cal
actuar és en aqueix punt”.

1) Ni ajudat ni perjudicat, mai he considerat que
el fet de ser dona fora un problema, de manera que
aqueixa ha sigut la meua actitud.

2) Pot ser que se senten més obligats a tindre-ho
en compte o més aviat que quan algú li ho planteja li
escolten més però no deixen de ser reactius en comptades ocasions són proactius.

3) Si aqueix salari mig es veu influenciat perquè
les dones es veuen obligades a prendre mitja jornada
per a atendre els seus fills o persones majors és clar
que on cal actuar és en aqueix punt, en què no siga
necessari que elles siguen les que adopten aqueixes
mesures.
Guarderies en centres de treball, atenció de persones majors en domicili, obligació de paritat a l’hora de
prendre descansos o permisos per paternitat/maternitat, possibilitat de teletreball.
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Campanyes d’educació cal sembrar per al futur. Visibilització d’aquelles empreses que estan sensibilitzades que condisca l’exemple.
4) Que el teletreball puga ser una opció real amb
l’atenció de xiquets i persones dependents.

5) A mateixos mèrits es podria premiar la contractació de dones amb fills al seu càrrec, racionalització
del presentisme, adequació d’horaris laborals, facilitar el treball per objectius. Creació de guarderies
en centres de treball i fins i tot punts d’atenció de
persones majors destinant part de la cotització que
l’empresari paga a aquest servei.
6) No es donen bretxes de gènere, que jo sàpia.
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María Benítez
Directora de Màrqueting de Robotnik

“En la meua empresa hi ha dones en tots
els departaments i els llocs de treball i els
càrrecs estan instaurats en funció de la vàlua
professional”.
1) En el meu cas en particular, no crec que hi haja
influït absolutament en res. Els últims nou anys he
sigut la Directora de Màrqueting de l’empresa i em
consta que no he patit cap tracte especial, ni en positiu ni el contrari, per la meua condició de gènere.
2) Robotnik és una empresa d’economia social,
concretament una Societat Laboral Limitada. El concepte d’igualtat és inherent a aquesta. Considere que
aquesta visió està molt més present a vegades en
aquest tipus d’empreses que en unes altres, ja que
està en l’origen mateix de la companyia, de la mateixa
manera que ho estan altres valors, com la primacia de
les persones i de la fi social sobre el capital, una gestió democràtica i participativa o el compromís per la
creació d’ocupació estable, per citar alguns.

3) És evident que les carreres professionals de les
dones moltes vegades es veuen minvades per les interrupcions pròpies de la maternitat o responsabilitats familiars, com puguen ser la cura de persones
dependents. Desgraciadament, el fet que existisquen
aqueixes diferències salarials fa que, davant un moment d’elecció de qui ha d’encarregar-se d’alguna
cosa (amb la corresponent renúncia), recaiga habitualment en la dona, que és qui, moltes vegades, té
un sou menor.
La qüestió per a mi és si aqueix sou és el que deuria, és a dir, si respon a uns criteris objectius o si està
per davall del que cobraria el seu homòleg masculí, que és el que sol passar segons les estadístiques.
Crec que “l’engany” és ací, a acceptar que la renúncia és perquè la dona econòmicament aporta menys
i per tant el seu treball és més prescindible, en lloc
d’analitzar si el salari es correspon amb el valor que
aporta en una empresa, a la societat, i si és equivalent
al dels seus companys masculins.
A més d’una qüestió de justícia, les estimacions del
propi Parlament Europeu mostren que una reducció
de un punt percentual en la reducció de la bretxa salarial de gènere donaria com a resultat un augment
en el producte interior brut del 0,1%.

Això vol dir que aconseguir una societat igualitària
no sols és èticament desitjable, també té avantatges
en plans com l’econòmic.
Crec que ajudaria a aconseguir aquesta igual implementar mesures com la flexibilitat laboral (per a tots
independentment de el seu gènere) i transparència
salarial.

4) Aquesta situació de pandèmia ha tret a la llum
els avantatges del teletreball. En el nostre cas, és una
fórmula que ja teníem instaurada.
De tota manera, qui ho haja viscut, sabrà que el
teletreball és treball igualment, només que sense
desplaçament físic al centre de treball. És a dir, té
l’avantatge de poder estalviar-se un temps en dita
desplaçament i organitzar amb flexibilitat els temps
de treball, però perquè funcione, també ho han de fer
els centres educatius. Treballar a casa atenent alhora
els xiquets no permet treballar de manera eficient.
El que és imprescindible és que les mesures de conciliació no s’enfoquen únicament a les dones. Han de
ser aplicables a tots dos gèneres, de manera que tots
dos es beneficien d’aqueixes mesures.
5) Crec que com amb altres col·lectius que necessiten un reforç positiu per a aconseguir la igualtat,
potser es podrien articular ajudes de faciliten la contractació. Si aquesta societat funcionara d’acord amb
una igualtat real, no seria necessari, però potser ara
mateix sí que ho és fins que l’aconseguim. No soc partidària de general de la discriminació positiva, però és
evident que continuem tenint un problema en aquesta societat i potser cal forçar certs mecanismes fins
que funcionen de manera natural.
6) En la meua empresa hi ha dones en tots els departaments i els llocs de treball i els càrrecs estan
instaurats en funció de la vàlua professional. Sí que
és cert que durant molt de temps no teníem tants
perfils femenins entre els quals triar (entenc que això
varia en funció del sector). És un fet objectiu que no
ens arribaven tants CVs de dones, especialment per a
certs llocs. Ara afortunadament cada dia passa menys.
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Katia Bataller
Gerent en la Cooperativa de Bolbaite

“Ser dona no m’ha ajudat en absolut, al contrari,
m’ha perjudicat perquè he hagut de demostrar
moltíssim més la meua vàlua per al lloc”.
1) No m’ha ajudat en absolut, al contrari m’ha perjudicat perquè he hagut de demostrar moltíssim més
la meua vàlua per al lloc.
2) Encara queda un llarg camí per recórrer per
a aconseguir aqueixa igualtat. S’està avançant però
molt poc a poc. Cal valorar el talent de les dones perquè formen part dels governs de direcció de les empreses.

3) La principal causa és la discriminació.
I algunes de les mesures que es podrien proposar
serien:
• Proposar una Llei d’Igual salarial.
• Sancionar a les empreses que discriminen a dones
per raó del seu sexe.
• Fomentar mesures perquè les dones puguen ocupar tots els llocs i promocionar igual que els homes.
• Mesures per a la conciliació familiar i laboral.
• I l’educació, basada en valors d’igualtat i respecte.
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4) La dona ha sigut la gran damnificada d’aquesta
pandèmia perquè ha impactat de ple en els sectors en
què la dona té major presència, suportant la càrrega
extra que han assumit per la cura de la llar i la família
per el tancament de col·legis, cura de majors, etc.
Alguna mesura que s’hauria d’adoptar serien ajudes econòmiques, incentius per a compaginar el treball amb la cura familiar, suport a petites empreses i
autònoms en què les dones estan al capdavant, etc.

5) Ajudes públiques per a equiparar el salari i
unes altres perquè quan arriben a l’edat de jubilar-se
s’equipare a la dels homes.
Crèdits a interessos molt baixos o zero, per a donar
suport al muntatge de la seua pròpia empresa.
Baixes remunerades quan els fills estiguen malalts
o necessiten cures especials.
Subvencions per a guarderies.
6) En aquesta empresa per sort està dirigida per
dones, la Gerent és dona i la Presidenta també és
dona, per tant, estem molt conscienciades amb aquest
tema, però fins a arribar ací ha sigut un llarg camí.
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Regina Campos
Presidenta en la Federació d’Associacions de Dones Rurals del
País Valencià (FADEMUR PV)

“La meua experiència em diu que la igualtat no és
efectiva en la vida real. Hi ha molt treball per fer”.
1) En el meu cas no ha tingut cap incidència, atés
que la federació que presidisc és de dones.

2) Entenc que influeixen en positiu, atés que
un dels principis que es tenen és el de la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones. No obstant això,
la meua experiència em diu que aquesta igualtat no és
efectiva en la vida real. Hi ha molta faena per fer.

3) Els homes tradicionalment han tingut més opcions d’ascendir que les dones, per aquest motiu
existisquen diferències salarials. A més, es premia a
aquells entorns socials pròxims als òrgans de poder,
per la qual cosa això retroalimenta la situació. Els homes s’envolten d’homes en les seues estones lliures i
això fa que els promocionen i premien a ells. Les dones sempre han tingut majors càrregues familiars, i
la coresponsabilitat encara no és un concepte estés
per a la societat. Per això, sempre han pogut dedicar
menys hores a fomentar aqueixos cercles socials professionals.

Com a mesura, jo imposaria a les organitzacions
un mínim d’igualtat en els llocs (polítiques de quotes)
i per descomptat, fixaria que els sous foren els mateixos per a un mateix lloc de treball.
4) No sabria dir.

5) Com a mesura, jo imposaria a les organitzacions
un mínim d’igualtat en els llocs (polítiques de quotes)
i per descomptat, fixaria que els sous siguen els mateixos per a un mateix lloc de treball.

6) En el nostre cas totes les components són dones.
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Natividad García
Subdirectora General Financera en Divina Pastora Seguros

“No és només que la meua entitat siga una entitat
d’economia social, sinó que a més va nàixer i va
créixer en els seus primers anys com una entitat
formada per dones guerreres amb coratge”.

1) He ocupat llocs de responsabilitat des que tinc
27 anys, vaig començar en el món de la auditoria externa en una de les big five i als 27 anys em van nomenar gerent de l’oficina de València. Mai he sentit
que el fet de ser dona em beneficie o perjudique en la
meua carrera professional, ni en aquella ocasió ni en
la meua trajectòria posterior en la meua Entitat on ja
em vaig incorporar amb un lloc de direcció.

2) Jo crec que no és un tema del sector en el qual et
trobes, sinó de les persones que dirigeixen les companyies d’aquest. En el meu cas, no és només que la
meua entitat siga una entitat d’economia social, sinó
que a més va nàixer i va créixer en els seus primers
anys com una entitat formada per dones guerreres
amb coratge. He conegut altres entitats d’aquest sector de economia social on les posicions dels homes
són molt majoritàries.
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3) Per a analitzar correctament aqueixa bretxa salarial caldria fer l’estudi per sectors i fins i tot per categories. Persones que ocupen els mateixos llocs amb
les mateixes antiguitats no poden tindre bretxa salarial possible depenent de el seu gènere. En la meua
opinió, la bretxa salarial procedeix de dos factors:
- Els sectors on naturalment trien desenvolupar
la seua carrera els homes i les dones, és a dir, part ja
del món universitari. Continuen sent majoritaris els
homes en carreres universitàries de ciències i majoritàries les dones en carreres universitàries de lletres. Les eixides professionals en la majoria de casos
d’aquestes dues branques són diferents i els seus salaris també.
- L’elecció quant a conciliació familiar d’homes i
dones. Moltes dones segueixen abandonant les seues
carreres professionals o renuncien a progressar en
elles per a assistir a les seues famílies, els seus fills bàsicament. Si traiem l’estudi de quants homes i quantes
dones sol•liciten mesures de conciliació familiar a les
empreses, el percentatge d’homes és molt baix, estic
segura, en comparació amb el de dones. La societat
continua lligant a la dona a la casa, a la seua família,
es continua veient encara malament que una dona renuncia a la seua baixa per maternitat perquè es troba

bé, o que siga capaç de viatjar per treball deixant al
seu bebé a cura d’altres persones.
Si de debò volem avançar, hi ha moltes coses encara
que canviar en la societat.

4) Tornem al tema de la conciliació familiar i
l’elecció social i personal que són les dones les que
han d’encarregar-se dels fills mentre els homes continuen amb el seu treball.
Les mesures parteixen de la pròpia consciència de
la societat i les empreses són les úniques que poden
guiar d’alguna manera les mateixes, però per a això es
necessita suport de la legislació. Obligatorietat de repartir aqueixa conciliació familiar, per exemple, seria
una de les mesures. No crec que les mesures actuals
d’igualtat on s’estableix poc més que davant igualtat
de CV una empresa ha de seleccionar a la dona siguen
correctes, crec que cal buscar altres mesures menys
intrusives i de més llarg termini que facen canviar a la
societat i la consciència d’homes i dones.
5) Es necessiten més suports en temes de conciliació familiar, guarderies gratuïtes, exigència de mesures de conciliació en igualtat de condicions per a homes i dones, i sobretot labor de conscienciació des de
xicotets.

6) Es donen bretxes en el sentit contrari, en alguns
comités hem hagut de dir que per favor s’incremente
el nombre d’homes.
La meua Entitat està formada majoritàriament per
dones i amb el canvi generacional que vivim fa uns
14 anys això continua sent així, les noves incorporacions han sigut majoritàriament dones i a més en
els llocs de direcció som majoria de dones. Això pot
tindre la seua explicació en el sector, precisament en
el que comentava en les primeres preguntes sobre
què estudia cada gènere. Hi ha departaments, com el
d’informàtica, on aconseguir que entre una dona continua sent tremendament complicat.
Quant a bretxes salarials, aquestes no existeixen.
Quan es publica una oferta de treball i es reben els CV
aquests s’analitzen de manera cega, el seleccionador
no sap si és home o dona.

Juan Antonio Pedreño. Foto autoria de Juanchi López.
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ENTREVISTA AMB JUAN ANTONIO
PEDREÑO, PRESIDENT DE CEPES Y DE
SOCIAL ECONOMY EUROPE
Juan Antonio Pedreño (Los Garres, Múrcia - 1957) és des de 2008 president de
la patronal de l’economia social espanyola, CEPES, i des de 2015 també de la
patronal europea ’Social Economy Europe’. Llicenciat en Ciències Químiques en
l’especialitat de Química Industrial per la Universitat de Granada, va ser soci fundador de la Cooperativa d’Ensenyament Severo Ochoa, en la seua localitat natal,
Los Garres, i és també el representant de les cooperatives de treball associat a la
Regió de Múrcia, presidint actualment la Unió de Cooperatives de treball Associat
(Ucomur), i les cooperatives d’ensenyament (Ucoerm). En aquesta entrevista, Pedreño ens parla dels temes més importants que afecten l’economia social espanyola i europea, en particular el nivell de reconeixement aconseguit, les noves mesures
de foment del sector, l’accés als fons del Pla ’Next Generation’, i el paper dels investigadors en Economia Social.
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“Cepes és reconeguda com l’entitat representativa a Espanya, un
referent a Europa, on presideix l’Economia Social Europea i també
en el món, amb una interlocució directa amb el Govern Estatal i amb
les diferents Comunitats Autònomes, a través dels seus membres.
Diria que estem en un moment de reconeixement de l’entitat en les
institucions més rellevants”.
-Estimat Juan Antonio Pedreño, felicitats per la
seua trajectòria al capdavant de les patronals espanyola i europea de l’Economia Social. Si li sembla comencem per l’àmbit estatal. Acaba de ser
reelegit president de CEPES, màxima organització
representativa de l’economia social a Espanya,
que vosté mateix lidera des de 2008. Quina ha sigut l’evolució que ha experimentat CEPES durant
aquests anys? I com diria vosté que es troba CEPES
en l’actualitat?
-Moltes gràcies per la seua felicitació. He de dir que
per a mi és un orgull representar a l’economia social
espanyola, al capdavant de Cepes, la seua entitat representativa a Espanya; però he d’assenyalar dues
qüestions especialment: en primer lloc, que hi ha un
extraordinari equip de treball institucional i tècnic, la
qual cosa fa molt més fàcil el treball i, en segon lloc,
que hem arribat fins ací per la suma de treball i esforços d’altres presidents i altres Juntes Directives, les
quals cadascuna en el seu moment va impulsar el que
necessitava l’economia social i Cepes en aqueix moment. No hauria sigut possible arribar fins ací si no
haguera sigut per això.
I és veritat que l’evolució ha sigut creixent per a una
institució que a penes té trenta anys de vida i que ha
crescut a base de consensos permanents i de basar els
seus objectius en aquelles qüestions comunes al conjunt de les famílies de l’economia social, alguna cosa
que no és gens fàcil però que ha suposat que hui, Cepes siga reconeguda com l’entitat representativa a Espanya, un referent a Europa, on presideix l’Economia
Social Europea i també en el món, amb una interlocució directa amb el Govern Estatal i amb les diferents
Comunitats Autònomes, a través dels seus membres.
Diria que estem en un moment de reconeixement de
l’entitat en les institucions més rellevants.

-Ens trobem en una conjuntura molt delicada
amb la crisi del COVID-19, on una vegada més les
empreses de l’economia social s’han significat
per la seua capacitat de resposta, adaptació i solidaritat amb els més necessitats. Creu vosté que
l’acompliment de l’economia social en aquests
moments de pandèmia està tenint el reconeixement adequat per part de les administracions públiques?
-És cert que l’economia social ha demostrat durant
aquesta crisi, que encara persisteix amb força, ser un
actor clau del sistema econòmic i social. Han sigut
nombroses les iniciatives adoptades per les empreses
d’economia social per a atenuar els efectes d’aquesta
crisi i ha posat en relleu el compromís amb les persones i el seu paper en els diferents sectors: Agricultura,
Pesca, Transport, Sanitari, Neteja, Hostaleria, Consum… i si mesurem el reconeixement per la interlocució permanent i les mesures adoptades, encara que
sempre ens agradaria que es fera un pas més, crec
que ha sigut adequat. Tant pel president del Govern,
-així ens el va traslladar especialment en la reunió celebrada en Moncloa amb la Junta Directiva- com per
les seues vicepresidentes, per la ministra de Treball i
Economia Social, el ministre Escrivá i altres representants polítics, igualment com per altres representants
de diferents partits polítics.
-A l’inici del 2020 el Govern espanyol ens va
sorprendre molt gratament amb la creació del Ministeri de Treball i Economia Social. Per primera
vegada el concepte d’Economia Social apareixia
en la nomenclatura d’un Ministeri. Com s’està traduint aqueixa nominació en mesures concretes
addicionals per al foment de l’economia social espanyola?
-Va ser una agradable sorpresa que al costat de
Ministeri de Treball apareguera Economia Social. Cal
agrair-li-ho especialment al President del Govern,
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“El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assenyalat el compromís
que hi haguera fons del Pla ’Next Generation’ destinats a projectes
d’empreses d’Economia Social i als presentats per organitzacions o
comunitats autònomes per al foment i la millora de la competitivitat
d’aquestes empreses. L’Economia Social es contempla pel Govern
com un dels aliats més importants per a eixir d’aquesta crisi”.
Pedro Sánchez, i al meu judici ve a constatar un reconeixement a un sector empresarial que proposa un
model d’empresa diferent, que prioritza a les persones, que aposta per la reducció de les desigualtats,
resilient, especialment en els moments de crisis, i al
temps generador d’ocupació estable i de qualitat. Generador de Cohesió Social i Territorial.
I això ha servit per a aqueixa denominació i per al
compromís que la ministra Yolanda Díaz i tot el seu
equip està demostrant amb l’Economia Social i que,
com a vegades compten els números, ha servit perquè el pressupost de 2021 tinga un increment molt
considerable sobre el de 2020, la qual cosa permetrà
realitzar accions per al foment i desenvolupament
d’aquestes empreses.
Comencem a desenvolupar l’Estratègia 2021-2027,
així com la Presidència europea del grup de monitoratge, i la col·laboració en la generació del Pla d’Acció
Europeu per a l’Economia Social. Tot això unit a un
major grau d’interlocució.
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-Com acaba d’esmentar, entre les mesures
anunciades, el propi Ministeri de Treball i Economia Social està impulsant les Estratègies de
l’Economia Social, el Treball Autònom i la RSE,
amb un horitzó fins a 2027. Quines principals novetats podrien avançar-se respecte a aquestes estratègies, sobretot l’Estratègia d’Economia Social?
-Bé, realment els treballs començaran en els
pròxims dies. Els treballs tant de l’Estratègia
d’Economia Social com la de RSE i, per a després començarà la d’Autònoms. Això va ser el que es va traslladar en la reunió de presentació de les diferents estratègies amb presència de la ministra Yolanda Díaz.
En els pressupostos per a 2021 figura una partida
de 3 milions d’euros que encara que considerem insuficient, unida a l’augment de la partida de Foment

i d’organitzacions, és un bon pas per a començar a
treballar. Si a això unim els projectes que la Direcció
General i el propi Ministeri presentaran al NEXT Generation per a l’economia social, podem trobar un escenari bastant propici per a l’any 2021 i posteriors.
En tot cas, des de Cepes ja estem començant a preparar les propostes per a aqueixa futura estratègia i
fer-li-les arribar al Ministeri.
-En efecte, la UE ha reaccionat a la crisi de la
pandèmia amb un molt ambiciós pla de recuperació, el ‘Next Generation’, dotat amb 750.000
milions d’euros per a eixir reforçats de la crisi,
impulsant la inversió privada i reforçant els programes clau de la UE, entre ells la doble transició
ecològica i digital. Com contempla el Govern i les
Comunitats Autònomes el paper que pot exercir
l’economia social i les seues organitzacions representatives en la recuperació del país a partir
d’aquests Fons?
-Doncs, he de dir-li que la resposta ha sigut excepcional, tant des del Govern Central com des de les diferents Comunitats Autònomes. En la citada reunió amb
el president, Sánchez va assenyalar el compromís
que hi haguera fons destinats a projectes d’empreses
d’economia social i als presentats per organitzacions
o comunitats autònomes per al foment i la millora de
la competitivitat de les empreses d’economia social.
Hem mantingut diverses reunions amb l’oficina econòmica de la Presidència per a intentar tindre la màxima
informació a l’hora de presentar els projectes. En tot
cas, dir-li que efectivament es contempla a l’economia
social com un dels aliats més importants per a eixir
d’aquesta crisi amb un altre model d’empresa, amb
les característiques que he assenyalat anteriorment.
Perquè si creiem que una altra economia és possible,
ha de ser amb un altre model d’empresa.
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Recepció el mes de setembre passat del president del Govern, Pedro Sánchez, a Cepes, presidit per Juan Antonio Pedreño, amb la presència també de la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.

-Com ja ha comentat en un parell d’ocasions, a la
fi de setembre CEPES va ser rebuda pel president
del Govern, Pedro Sánchez. És la primera vegada
que un president del Govern d’Espanya rep en la
seua seu a la màxima organització representativa
de l’Economia Social del país. Quina valoració realitza d’aquesta reunió?
-La valoració general va ser molt positiva. Li vam
poder plantejar les necessitats actuals i futures de
Cepes i de l’economia social tant al president del Govern com a la ministra Yolanda Díaz, que també va estar present. Li traslladarem el nostre compromís en
aquesta crisi, alguna cosa que va valorar molt positivament. Posteriorment, els diferents representants de
les entitats associades a Cepes van intervindre per a
posar en valor el treball conjunt d’aquesta organització i també donar la visió des de la seua organització
amb els objectius que pretenen aconseguir-se. Com
he assenyalat, Pedro Sánchez va assumir el compromís que l’economia social estaria present en els Fons
de Recuperació de manera destacada, perquè el país
necessita a aquestes empreses.
-Espanya es troba entre els països capdavanters
en la investigació en Economia Social, amb insti-

tucions i experts espanyols liderant moltes dels
principals estudis i investigacions sobre el sector.
Com valora vosté el paper dels investigadors en
Economia Social a Espanya?
-Espanya té uns investigadors en Economia Social
d’una qualitat i professionalitat impressionant. CIRIEC
és l’exemple més evident del conjunt d’excepcionals
investigadors sobre l’Economia Social, que són reconeguts a tot el món.
Segurament no s’entendria el desenvolupament de
l’economia social sense les seues permanents publicacions i estudis. A Europa, amb comptes satèl·lit, en
el món a través de Congressos, Seminaris i a través
de les nombroses Càtedres d’Economia Social que ja
figuren en les Universitats, s’han convertit en un aliat
necessari de les organitzacions representatives de
l’economia social.
Vull aprofitar aquesta entrevista per a felicitar-los
i reconéixer-los una vegada més el seu treball. Són
moltes les persones, però citaré en nom del conjunt
a José Luis Monzón, Rafael Chaves, Adoración Mozas,
Carmen Marcuello, Rosalía Alfonso, Narciso Arcas, Federico Martínez-Carrasco... I tants altres que han fet
gran l’economia social amb els seus treballs.
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“Espanya té uns investigadors en Economia Social d’una qualitat i
professionalitat impressionant. CIRIEC és l’exemple més evident
del conjunt d’excepcionals investigadors sobre l’Economia social,
que són reconeguts a tot el món. Segurament no s’entendria el
desenvolupament de l’Economia Social sense les seues permanents
publicacions i estudis”.
-Des de 2015 vosté presideix també la patronal de l’economia social europea ‘Social Economy
Europe’, a la qual ha donat un important impuls.
Quins són els objectius i el nivell de representativitat que ha aconseguit Social Economy Europe en
aquests últims anys?
-És cert que en els últims anys el nivell de representativitat d’aquesta organització, però també el de
l’economia social europea ha tingut un important
creixement. Crec que hem sigut, entre tots, capaços
de posar davant els ulls dels representants de les
diferents institucions europees –Comissió Europea,
Parlament Europeu, Comité Econòmic i Social, i als
diferents directors generals d’Ocupació i Economia
Social, entre altres, el valor i els valors d’un model
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que representa a més de 3 milions d’empreses i més
de 14 milions de treballadors, que suposen el 8%
del PIB i el 6% de l’ocupació i que anteposa el valor
de la persona, humanitza la globalització i és capaç
de generar un món més sostenible. Crec que hem
contribuït a canviar l’escala de reconeixement de la
Unió Europea cap a l’economia social, (hi ha un Grup
d’Experts d’Economia Social i existeix un Intergrup
d’Economia Social en el Parlament) i comencem a
tindre certa capacitat d’influir en les polítiques que
es poden posar en marxa, com per exemple el Pla
d’acció europeu, que la mateixa presidenta Ursula
Von der Layen va anunciar, en la seua primera intervenció, que estaria en marxa cap a setembre de
2021.
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Hi ha un Grup de Governs -19 en aquest moment-,
que tenen com a prioritat l’economia social. Un grup
que ha presidit el Govern d’Espanya i que ha fet Toledo Capital Europea de l’Economia Social. Crec que
estem en uns moments molt importants perquè
cristal·litze tot això en el reconeixement definitiu
cap a l’Economia Social. S’està incrementant el nombre d’organitzacions de diferents països que volen
pertànyer a Social Economy Europe (SEE), i el nivell
d’accés i presència dels nostres representants cada
vegada és major. L’última audició de l’Intergrup Europeu -que coordina SEE- va reunir a més de 400 persones interessades en l’evolució del Green Deal.

-El comissari europeu d’Ocupació, Nicolas
Schmit, ha anunciat l’elaboració, a petició de
la presidenta de la Comissió Europea, del tan
demandat Pla d’Acció Europeu per a l’Economia
Social, previst per a 2021, per què és tan important
aquest Pla d’Acció?
-El Pla d’Acció Europeu és una gran esperança per
a fomentar la visibilitat de l’economia social, per la
possibilitat de dotar pressupostàriament i de manera directa mesures i accions a favor de l’economia
social. És important i necessari un treball de pedagogia i de suport a les administracions que plantegen
posar en marxa lleis o realitzar polítiques a favor de
l’Economia Social. Necessitem treballar en un concepte comú d’economia social -encara sabent les dificultats-. Igualment hem d’abordar a través d’aquest
Pla qüestiones com la millora en l’accés de les nostres
empreses i entitats als fons i instruments financers
europeus en els quals estem infrarepresentats. És important desenvolupar un Pla d’Acció Europeu, com ho
és que cada país tinga un Pla o una Estratègia i al seu
torn cada Regió també el tinga i si és possible cada
municipi. Si comptem amb lleis d’economia social i
amb plans d’acció a diferents nivells, estic convençut
que la societat coneixerà en profunditat el que aporten aquestes empreses.
L’Economia Social és el futur i bona part d’aqueix
futur ens la juguem en els pròxims mesos. Aprofitem
l’oportunitat i treballem junts a nivell local, estatal i
europeu per a jugar el paper al qual estem anomenats
en la construcció d’una economia més justa, participativa i democràtica, respectuosa amb el planeta en
el qual vivim i generadora d’equitat i cohesió social.

-En particular, en temps de COVID, està sent la
Comissió Europea sensible amb les necessitats de
l’Economia Social?
-Bé, de manera particular no tenim constància que
res haja sigut diferent. Però sí que és cert que tant en
les seues declaracions com en els seus documents, fins
i tot els referits als Fons d’Inversió, es marquen criteris i característiques que són pròpies de l’Economia
Social, com la resiliència, treballar per un món més
sostenible, l’aposta per l’ecologia, i sobretot que són
empreses generadores de cohesió social i territorial.
Alguna cosa sembla que està calant o almenys que no
passen ja desapercebudes les característiques que defineixen a aquestes empreses i que marquen el camí
del model d’empresa del futur. Comencen a ser tingudes en compte.

-Passen els anys i a nivell internacional sovint
continua debatent-se el concepte d’economia social, sent que ja ha sigut prou delimitat per diferents estudis del CIRIEC i del Comité Econòmic i
Social Europeu (CESE). Què opina sobre el debat conceptual actual, així com sobre l’aparició
de nombrosos nous conceptes en paral·lel al
d’economia social, conceptes com el d’empreses
socials, responsabilitat social, economia solidària?
-Crec que són els mateixos conceptes amb diferents
cares. L’economia social engloba les característiques
representatives de cadascun d’aqueixos conceptes o
d’uns altres més que pogueren aparéixer, empresa
circular, be comú, empresa blava… El valor i la primacia de la persona, el compromís i la preocupació
per l’entorn, el treball per a un món més sostenible i
compromés amb les noves generacions, treballar per
la cohesió social, la destinació dels excedents…
La pròpia Comissió Europea, en 2011 va introduir
el concepte d’empresa social en la seua comunicació
sobre l’Emprenedoria social, definint a les empreses
socials com un agent de l’economia social. Aquest és
tan sols un exemple del que em referisc.
Crec que la nostra major preocupació ha de ser treballar conjuntament sobre un concepte que unifique,
amb els seus matisos i excepcions. No pot haver-hi
multitud de models d’empresa diferents en la seua
concepció. Empreses on mana el capital i unes altres
on el capital és subordinat i prima el valor de la persona. Això és economia social i hem de treballar perquè aquest concepte englobe a la resta, sense perdre
cadascuna la seua identitat. Aquest és un altre dels
grans reptes que tenim per davant, però si fem exercici de la nostra teoria de col·laboració, no hauríem de
tindre major dificultat.
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ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE FUNDACIONS,
PROMOVENT EL SECTOR FUNDACIONAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
• C/Dr. Romagosa, 1, 3ª, 46002-Valencia
• Tel: 96 316 28 70
• Any de constitució: 2016
• E-mail: secretaria@avcf.com
• Web: http://avfcv.com/
• Linkedin:
http://www.linkedin.com/in/asociaci%C3%B3n-valenciana-de-fundaciones-67548017b/
L’Associació Valenciana de Fundacions (AVF) és una entitat sense ànim de lucre impulsada per diverses Fundacions, per a representar i defensar els interessos de les entitats associades i del conjunt del
sector fundacional de la Comunitat Valenciana, així com per a impulsar professionalització del sector
i facilitar el seu accés a noves fonts de finançament perquè puguen complir amb les seues finalitats
fundacionals.
La AVF pretén sumar esforços amb la finalitat que el
sector fundacional de la Comunitat Valenciana siga visible, tant per a les institucions públiques com per a la
societat en general, atés que les fundacions a les quals
representa, per la seua naturalesa, persegueixen la
satisfacció d’interessos generals, és a dir, compleixen
una funció social que, per diferents motius, l’Estat
no pot desenvolupar. Les entitats que conformen el
sector fundacional estan exercint un paper cada vegada més destacat en les societats desenvolupades,
perquè poden atendre les necessitats de determinats
col·lectius d’una forma més pròxima i eficient que el
Sector Públic. Una labor d’interés general que en alguns casos s’ha posat de manifest especialment durant la pandèmia.
En l’actualitat, malgrat la seua joventut, l’Associació
compta ja amb una trentena d’entitats associades, que
treballen en diferents àmbits com l’educació, la salut,
l’assistència social, la investigació científica, l’impuls
de l’emprenedoria, creació d’ocupació, la conservació
del patrimoni, la promoció de la cultura i l’art, la protecció del medi ambient o el foment de l’esport.
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El paper de l’Associació Valenciana de Fundacions
L’Associació Valenciana de Fundacions naix per a sumar esforços i aconseguir que les fundacions siguen
més visibles, tant per a les institucions públiques com
per a la societat en general. L’objectiu és estructurar
les organitzacions com a entitats professionalitzades,
capaces de generar recursos per si mateixes. És una
prioritat que requereix d’unió, tant per a desenvolupar projectes comuns, com perquè les institucions
públiques atenguen les necessitats de les fundacions
d’una forma pròxima.
Per això, des de la AVF es demana a l’Administració
una legislació clara, senzilla, operativa i moderna, que
facilite a aquests operadors socials poder complir
les finalitats d’interés general per als quals van ser
creats. En el Registre de Fundacions de la Comunitat
Valenciana hi ha més de 800 fundacions censades, si
bé el número de les quals romanen actives pot ser
sensiblement inferior. Falten dades completament
fiables, perquè una de les assignatures pendents de
l’Administració és precisament la seua digitalització.
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L’Associació Valenciana de Fundacions naix per a sumar esforços
i aconseguir que les fundacions siguen més visibles, tant per a les
institucions públiques com per a la societat en general. L’objectiu és
estructurar les organitzacions com a entitats professionalitzades,
capaces de generar recursos per si mateixes.
La idiosincràsia de les fundacions al nostre país
és molt heterogènia, tant com el pot ser la del nostre
teixit empresarial. A vegades es tracta de fundacions
creades per col·lectius que detecten manques assistencials, educatives, culturals o de qualsevol altra índole, però en altres ocasions són projectes impulsats
per persones amb una sensibilitat especial, que en
certa manera pretenen retornar a la societat parteix
de la força i sort que ells han tingut.
Els reptes de les fundacions són molts; professionalitzar les seues estructures, aconseguir un finançament adequat a les finalitats que persegueixen, ser
visibles per a la societat i els poders públics, comunicar adequadament la funció social que compleixen,
que és la seua raó de ser, però sobretot continuar
col·laborant per a intentar aconseguir una societat
més justa i equitativa, cobrint aquelles necessitats
socials que les Administracions Públiques no aconseguir satisfer.
En definitiva, el principal repte de les fundacions,
en les seues paraules, és ”aconseguir que ens deixen
ajudar, i per a això necessitem eines útils i efectives,
que han de ser-nos facilitades a través d’una legislació
moderna i amb clara vocació social”.
La AVF assumeix un paper de representació i defensa de les Fundacions associades i del conjunt del

sector fundacional de la Comunitat Valenciana. Són
interlocutors amb els poders públics per a aconseguir aquests objectius, perquè desitgen contribuir a
la seua professionalització, promoure la millora del
seu finançament i també la seua transparència i bon
govern. Per a això presta als seus membres un assessorament jurídic, fiscal i comptable especialitzat.
Reivindicar una legislació adequada

Segons s’afirma també des de la AVF, ”tant en l’era
pre-covid com en l’actual, les fundacions, d’entre tots
els operadors jurídics, han sigut i són les grans oblidades pels governants, siguen del signe polític que
siguen. Els poders públics tenen absolutament abandonat al sector fundacional, i solament s’acosten a ell
quan els interessa en períodes electorals o a la recerca del vot de determinats col·lectius”. Això és així, segons AVF, ”no sols perquè manquem d’una legislació
eficient, que hauria de dotar de major agilitat de funcionament i adequats mitjans als òrgans de govern,
sinó perquè al seu torn, en el pla purament fiscal, hi
ha una preocupant escassetat d’idees mínimament
imaginatives, que puguen solucionar els problemes
d’aquestes entitats, i en particular, les dificultats de finançament per al compliment de les seues finalitats”.
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Els reptes de les fundacions són molts: professionalitzar les seues
estructures, aconseguir un finançament adequat a les finalitats
que persegueixen, ser visibles per a la societat i els poders públics,
comunicar adequadament la funció social que compleixen, que és la
seua raó de ser, però sobretot continuar col·laborant per a intentar
aconseguir una societat més justa i equitativa.
En la difícil situació actual, en la qual el coronavirus
ha provocat una crisi de la qual encara es desconeix
el seu abast, seria un moment especialment adequat
perquè es permetera a aquestes entitats tindre un paper més actiu. No hem d’oblidar que les fundacions,
per la seua pròpia naturalesa i per imperatiu legal,
naixen per a complir finalitats d’interés general de
la societat, i cobreixen moltes manques que el tan
esmentat estat del benestar no aconsegueix satisfer.
La labor de la majoria de les fundacions és una labor
silenciosa, en la rereguarda de la societat, però cobreixen una sèrie de necessitats d’obligat compliment
per a intentar cada dia aconseguir una societat més
justa i equitativa.
Un dels principals problemes de les Fundacions és
l’absència d’estructures professionalitzades. Moltes
entitats estan integrades o dirigides per persones
que, robant temps a les seues famílies o al seu oci,
aporten el seu esforç i dedicació de manera altruista a
impulsar projectes socials, sense esperar res a canvi.
No obstant això, la complexitat normativa de la societat actual no és aliena al món fundacional, i per això,
totes necessiten d’un acompanyament legal en les
seues activitats que els dote de la màxima seguretat
jurídica possible: necessiten tindre la tranquil·litat
que el que fan l’estan fent bé.
La necessitat d’estructurar les organitzacions com
a entitats professionalitzades capaces de generar recursos per si mateixes, és una realitat hui dia, i això
requereix que estiguem units i cohesionats, tant per
al desenvolupament de projectes comuns, com perquè les institucions públiques atenguen les necessitats del sector, d’una forma pròxima, donat que una de
les principals finalitats de l’associació és precisament
representar i defensar els interessos de les entitats
associades i del conjunt del sector fundacional de la
Comunitat Valenciana.
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Activitats de l’Associació Valenciana de
Fundacions
La AVF realitza cursos i activitats formatives per
als associats i els seus directius: trobades, seminaris
i col·loquis sobre matèries d’actualitat. També edita
publicacions i manuals útils per al sector fundacional,
participa en programes de cooperació amb altres entitats nacionals i internacionals i fomenta la coordinació amb altres associacions i fundacions amb les quals
es compartisquen objectius.
Durant el 2019 i 2020 s’han mantingut diverses reunions de treball per a detectar les necessitats més
immediates de les entitats associades i estructurar les
comissions de l’associació. S’han celebrat diverses reunions amb la Conselleria de Justícia, amb la finalitat
d’establir una relació més fluida entre l’Administració
i les fundacions, així com traslladar suggeriments de
millora.
S’han prestat serveis d’assessorament a les entitats associades que ho han sol·licitat i s’han remés
circulars informatives sobre temes d’interés. Actualment s’està treballant en la preparació de diverses
jornades formatives sobre temes d’interés de les associades i s’està en vies de subscriure un conveni de
col·laboració per a millorar el finançament de les entitats associades.
Dins del pla d’Actuació 2020 s’ha treballat en la major implantació autonòmica de la AVF, incrementant
el nombre d’associats i intensificant la col·laboració
amb l’administració pública per a mantindre un canal
de comunicació àgil i efectiu. El treball en comissions
s’ha centrat en: Comunicació i captació de nous associats; serveis als associats, i qüestions econòmiques.
Quant a les prestacions per a les entitats associades,
s’ha treballat en l’augment i millora tant de les activitats formatives com del servei d’assessorament.
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L’ECONOMIA SOCIAL EN ACCIÓ · LES NOSTRES EMPRESES

DISMUNTEL, SOCIETAT ANÒNIMA LABORAL,
L’ECONOMIA SOCIAL VALENCIANA EN EL SECTOR
DEL DISSENY I MUNTATGES ELECTRÒNICS
• Carrer dels Aiguaders, 15 - 46680 Polígon Industrial
de Cotes, Algemesí, Valencia
• Tel: +34 96 248 12 17; +34 686 85 19 46
• Any de constitució: 1997
• Web: http:/www.dismuntel.com
• E-mail: info@dismuntel.com
• RRSS: https://www.linkedin.com/company/dismuntel-s-a-l
Dismuntel naix com una empresa proveïdora de solucions tecnològiques, a fi de desenvolupar i fabricar
sistemes fiables, que aporten un alt valor afegit, satisfent, al seu torn, les necessitats del mercat. Des dels
seus inicis ha sigut una empresa que ofereix els seus serveis a fabricants d’equipament amb productes
ad hoc.
L’empresa es funda al juny del 1997 com un projecte de vida per Brigitte i Miguel amb ajuda de la prestació per desocupació que rep en el seu moment Miguel,
actual gerent de l’empresa, titulat en Enginyeria Tècnica Industrial després d’una dilatada experiència en
el sector de l’electrònica.
Des d’un principi s’enfoca com una empresa de serveis i atenció a fabricants de maquinària de diferents
sectors als que ajudar a ser més competitius i exclusius. Durant tota la trajectòria s’han afrontat reptes
tecnològics amb un alt component d’I+D que amb
moltíssim esforç van forjant i consolidant aqueix esperit, una mescla entre atreviment i innovació.
Després de la posada en marxa de noves idees, i la
transformació d’alguns projectes, l’empresa ha anat
creixent i arribant al desenvolupament d’un producte
final. Des de fa cinc anys s’està complementant l’oferta
amb productes innovadors pertanyents als camps de
Smart, IoT, indústria 4.0, aplicacions de gestió de dades i d’intel·ligència aplicada.
Multisectorial
El compromís de Dismuntel va dirigit als seus partners, s’enfoca en el desenvolupament i la fabricació de
productes exclusius i altament rendibles per als seus
clients, ja que optimitzen les seues necessitats i els
aporten exclusivitat augmentant els seus marges.

Enginyeria Multidisciplinària
L’alta qualificació de l’equip tècnic, amb un
perfil d’alt nivell formatiu en diferents àrees de
l’Enginyeria, unit a l’experiència en el desenvolupament i la implementació de multitud de projectes,
permet a la societat laboral afrontar reptes cada vegada més exigents en un mercat de constant actualització tecnològica, que obliga a estar al corrent de les
últimes tecnologies.
Producció
Disposa compta amb una planta productiva de més
de 1.900 m² equipada amb dues línies de muntatge
SMD, amb màquines d’inspecció òptica SPI i AOI, que
d’una banda garanteixen la qualitat del producte, i per
un altre permeten afrontar reptes productius amb un
alt nivell d’integració.
El personal productiu combina l’experiència amb la
joventut i permet oferir productes i assemblatges clau
en mà amb una qualitat concorde als mercats més exigents.
L’adopció del Sistema Integrat de Gestió forma part
de la decisió estratègica de l’empresa, pel qual aconsegueix millorar el seu acompliment global i proporcionar una base sòlida per a les iniciatives de desenvolupament sostenible.
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Entre aquestes iniciatives i assoliments estan:

• L’ISO 9001, que permet aconseguir la gestió eficaç
de la qualitat de l’empresa.
• ISO 14001, per a aconseguir l’equilibri entre el
medi ambient, la societat i l’economia.
• ISO 50001, que estableix sistemes i processos per
a millorar contínuament l’acompliment energètic, incloent l’eficiència energètica, ús de l’energia i el seu
consum.
• I l’ISO 13485, que permet que participe en les etapes del cicle de vida d’un producte sanitari.
Consultoria
Dismuntel ha aconseguit executar amb èxit nombrosos projectes finançats per Organismes Oficials
que li han ajudat en aquest creixement. Al principi
amb les línies d’I+D de l’IMPIVA (Institut de la Mitjana
i Petita empresa de València) i des del 2006 gràcies
a les ajudes en inversió de la Conselleria d’Economia
Sostenible per a la promoció de l’Economia Social,
permetent incrementar la competitivitat, afrontar
cada vegada majors reptes i adequar les instal·lacions
i l’equipament a les necessitats del mercat, la qual
cosa redunda a oferir serveis i productes d’alt valor
i complexitat.
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Gràcies, entre altres, al finançament obtingut en el
2006, amb el primer CDTI d’I+D aconsegueixen desenvolupar el projecte i comercialitzar a nivell mundial
els dispositius electrònics i sistemes d’alt nivell per al
futur i el dels seus clients.
En 2018 fan el salt al mercat dels EUA, després de
desenvolupar un projecte finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI).
Aquest ’KnowHow’ permet oferir un servei
d’assessorament tecnològic de gran potencial per als
clients, amb el qual els ajuda a aconseguir un finançament en condicions privilegiades.
En creixement
Dismuntel és una societat laboral en creixement.
Al llarg d’aquests 23 anys, l’equip humà ha anat creixent fins a aconseguir les 52 persones, de les quals
43 són accionistes laborals, integrant-se cada any
diversos empleats nous, fent créixer d’aquesta forma
l’economia social.
Producte Propi
Dismuntel ha anat complementat des de 2016 la
seua oferta amb el desenvolupament i comercialit-
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zació de producte propietari que cobreix diferents
sectors del mercat amb la finalitat de complementar
i millorar l’oferta de productes existents. Destaquen
entre ells:
• Els productes de la família Energy,
• BIES, equips per a la implantació de sistemes
d’eficiència energètica i Smart que ofereixen gran facilitat amb l’instal·lador, i versatilitat en la gestió de
les instal·lacions tant solars com convencionals.
• Control d’enllumenat, sistemes sense fils per al
control i regulació de l’enllumenat, tant públic com
industrial.
• Plataforma de gestió d’instal·lació, que permet la
gestió dels diferents escenaris, la supervisió dels actius productius i l’automatització de funcionalitats, a
més de la gestió dels costos i estalvis energètics.
• Generadors intel·ligents d’Ozó, amb funcionalitat
de Desinfecció i higienització. Disposen d’un sensor
de presència PIR i un sensor de concentració d’O3 per
a garantir la seguretat del tractament.
• Dispositius IoT i sistemes que, utilitzant diferents
tecnologies de comunicació, permeten la integració
de sensors i actuadors en plataformes comercials o
propietàries per a la recopilació d’informació i el seu
tractament mitjançant el processament de la informació envers la fi d’automatitzar la presa de decisions.
• Solucions a mesura o integracions amb un extens

ventall de dispositius IoT a les quals podem dotar de
compatibilitat amb Alexa o Google Home
Futur Immediat
En aquests moments Dismuntel està desenvolupant dos importants projectes:
• ’Recerca i desenvolupament d’algorismes de Machine Learning en màquines d’agrupació per pes per
a envasament de productes hortofructícoles’ projecte
d’I+D finançat per CDTI i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa
Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020.
• ’Desenvolupament de dispositius electrònics que
milloren la connectivitat’, projecte d’inversió que contribueix a la transformació del model econòmic de la
Comunitat Valenciana, comptant amb el finançament
de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.
Sumat tot això, Dismuntel es constitueix en el
Partner idoni en sistemes tecnològics, que ajuda a
créixer.
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L’ECONOMIA SOCIAL EN LES LLEIS

L’ECONOMIA SOCIAL EN LA LEGISLACIÓ
ESPANYOLA. PRINCIPALS NOVETATS
(DE JULIOL A SETEMBRE DE 2020)
per Gemma Fajardo
Professora de la Universitat de València
Directora del Butlletí Jurídic de l’Observatori Espanyol de l’Economia Social
El 21 de juny va cessar l’estat d’alarma declarat
pel Govern espanyol en ocasió de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19. Durant els mesos següent s’han adoptat nombroses mesures dirigides
a fer costat a les empreses i als treballadors per a
assegurar el manteniment dels llocs de treball i evitar el tancament de les empreses. Les empreses de
l’economia social també s’han beneficiat de diverses
mesures de suport i sobretot, aquelles que centren la
seua activitat a ajudar a les persones més necessitades. En l’Observatori Jurídic de l’Economia Social del
CIRIEC, s’ha donat complit compte de totes aqueixes
mesures.
En aquesta crònica volem destacar tres disposicions que han sigut aprovades durant aquest període: la Llei 6/2020, de 15 de juliol de Fundacions de
Cantàbria; l’Acord de 28 de juliol de 2020 del Consell de Govern, pel qual s’aprova la formulació del
Pla d’Impuls i Modernització de l’Economia Social
Andalusa 2021-2021, i la Resolució de 30 de juliol
de 2020 per la qual convoca ajudes a Plans de reconversió i reestructuració col·lectius en el marc del
Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana.
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En primer lloc, Cantàbria ha regulat les Fundacions amb la Llei 6/2020, de 15 de juliol. Cantàbria va assumir en el seu Estatut d’Autonomia competència exclusiva en matèria de fundacions que
desenvolupen principalment les seues funcions en la
Comunitat Autònoma (art. 24.29). No obstant això,
fins al moment s’havia limitat a crear i regular el
Protectorat i el Registre de Fundacions per Decret
26/1997, d’11 d’abril, mentre continuava aplicant la
Llei estatal de Fundacions 50/2002, de 26 de desembre.
En aquests moments el Parlament de Cantàbria
considera necessari establir una regulació pròpia
i actualitzada en la matèria, davant la creixent importància del fenomen fundacional, amb la finalitat
de facilitar la promoció, constitució i funcionament
de les fundacions que realitzen les seues activitats
a Cantàbria.
Segons es reconeix en l’exposició de motius de la
Llei, s’ha apostat per impulsar la iniciativa privada
en la realització d’activitats d’interés general a través de les fundacions, mitjançant un marc poc intervencionista, flexibilitzant el seu règim jurídic, simplificant actes administratius i reduint els actes de

En aquesta crònica volem destacar tres disposicions que han sigut
aprovades durant aquest període, d’una banda, la Llei 6/2020,
de 15 de juliol de Fundacions de Cantàbria; el Pla d’Impuls i
Modernització de l’Economia Social Andalusa 2021-2021, i els Plans
de reconversió i reestructuració col·lectius en el marc del Programa
de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana.
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control del Protectorat. La llei introdueix el silenci
administratiu negatiu davant la falta de resolució
expressa amb la finalitat d’oferir major seguretat jurídica.
En segon lloc, mereix destacar-se l’Acord de 28
de juliol de 2020 del Consell de Govern d’Andalusia
pel qual s’aprova la formulació del Pla d’Impuls i
Modernització de l’Economia Social Andalusa
2021-2025. L’Estatut d’Autonomia per a Andalusia
estableix d’una banda, que seran objecte d’atenció
preferent en les polítiques públiques, les cooperatives i altres entitats de l’economia social (art. 172.2),
i per una altra que la Comunitat Andalusa assumeix
les competències exclusives sobre el foment, ordenació i organització de cooperatives i d’entitats
d’economia social. Com a resultat d’aquests compromisos a més d’aprovar-se la Llei 14/2011, de 23
de desembre de Societats Cooperatives Andaluses, i
el seu Reglament per Decret 123/2014, de 2 de setembre, Andalusia ha impulsat l’Economia Social a
través de successius instruments i de la creació del
Consell Andalús d’Entitats d’Economia Social.
El Consell Andalús d’Entitats d’Economia Social
va ser creat per Decret 3/2018, de 16 de gener, com
a màxim òrgan de coordinació i participació en matèria d’economia social entre l’Administració de la
Junta d’Andalusia i les entitats més representatives
de les empreses d’aquest sector. En representació
de les entitats de l’economia social es reserven huit
vocalies a les cooperatives, dues a les societats laborals, quatre a les persones treballadores per compte
d’altri en el sector de l’economia social andalusa, i
una en representació de cadascuna de les altres entitats que integren l’economia social (mutualitats,
fundacions, associacions, empreses d’inserció, centres especials d’ocupació, confraries de pescadors i
societats agràries de transformació).
Els instruments a través dels quals la Junta
d’Andalusia ha vingut impulsant l’Economia Social
en aquests anys han sigut els anomenats Pactes An-

dalusos per l’Economia Social, aprovats en 2002 (I),
2006 (II) i 2011 (III); l’acord per l’Economia Social
Andalusa de 2013, integrat en el Pacte pel Progrés
Econòmic i Social d’Andalusia, i el Programa de Rellançament de l’Economia Social d’Andalusia de
2018.
Amb aquest Acord de 28 de juliol de 2020, s’opta
per un Pla d’Impuls i Modernització de l’Economia
Social Andalusa amb la finalitat de promoure les
entitats de l’economia social andalusa i, especialment, mitjançant l’augment de la seua visibilitat i la
difusió de la seua activitat en la societat; el suport
a l’emprenedoria i a l’ocupació en aquest àmbit;
l’impuls a la consolidació, el desenvolupament sostenible i la competitivitat de les empreses d’economia
social; el foment de la responsabilitat social empresarial de la citades societats; la promoció de formes
específiques i innovadores en l’economia social i el
suport a la vertebració associativa del sector.
L’acord, que s’adopta per al període 2021-2025
i preveu una possible pròrroga per dos anys més,
recull com ha de ser el contingut del Pla i el procediment de la seua elaboració i aprovació. En aquest
procés es garanteix la participació dels representants de les entitats de l’Economia Social, tècnics de
les organitzacions, personal funcionari amb experiència o competència en economia social i persones
expertes en la matèria. Emplenats tots els tràmits
previstos, la Conselleria d’Ocupació, Formació i Treball Autònom formularà una proposta definitiva del
Pla, que el seu titular elevarà al Consell de Govern
per a la seua aprovació definitiva.
Finalment, volem fer referència a la Resolució
de 30 de juliol de 2020 per la qual es convoquen
ajudes a Plans de reconversió i reestructuració
col·lectius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana. Les
bases reguladores d’aquestes ajudes s’havien aprovat per Ordre 4/2020 de 25 de febrer de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emer-

El Pla d’Impuls i Modernització de l’Economia Social Andalusa desitja
promoure el creixement del sector mitjançant l’augment de la seua
visibilitat; el suport a l’emprenedoria i a l’ocupació; l’impuls a la
consolidació, el desenvolupament sostenible i la competitivitat de
les empreses d’economia social; la promoció de formes específiques
i innovadores en l’economia social, i el suport a la vertebració
associativa del sector.
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Els Plans de reconversió i reestructuració col·lectius en el marc del
Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana
tenen com a objecte la convocatòria d’ajudes a inversions per a
pal·liar la feblesa estructural del sector agrari de la Comunitat
Valenciana, sector tradicionalment minifundista i atomitzat.

gència Climàtica i Transició Ecològica. L’objecte de la
resolució és la convocatòria d’ajudes a inversions a
Planes de reconversió i reestructuració col·lectius,
en el marc del Programa de Desenvolupament Rural
de la Comunitat Valenciana 2014-2020, com a mesura que contribuïsca a pal·liar la feblesa estructural
del sector agrari de la Comunitat Valenciana, sector
tradicionalment minifundista i atomitzat.
La finalitat de les ajudes és incentivar la realització d’actuacions sobre un conjunt de parcel·les,
amb la intenció de la reconversió i/o reestructuració
col·lectiva de les mateixes per a la seua gestió conjunta, i ús racional i en comú, dels mitjans necessaris
per a la realització d’activitats agràries, o un altre tipus d’iniciatives, que afigen valor al conjunt de les
parcel·les i produccions afectades pel pla de gestió.
Aquesta finalitat ha d’aconseguir-se través d’un o
més, dels següents objectius particulars:
a) Consecució d’explotacions agràries d’una estructura adequada i viables des d’un punt de vista
agronòmic i econòmic.
b) Millora de l’eficiència hídrica i energètica dels
sistemes de reg, reducció dels costos de producció
i del consum d’inputs, augmentant la competitivitat
de l’explotació en el seu conjunt.
c) Adaptació de la producció a les demandes del
mercat. Millora de la qualitat dels productes.
d) Millora de la conservació de l’entorn natural, en
evitar l’abandó de les parcel·les.
Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les cooperatives, les societats agràries de transformació o
qualsevol altra entitat associativa amb personalitat
jurídica, que agrupe persones físiques o jurídiques,
sempre que entre els seus objectius figure la gestió
conjunta de l’explotació, amb la finalitat de millorar
la seua adaptació al mercat, així com incrementar els
rendiments i per consegüent, la viabilitat econòmica
d’aquestes.
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Aquestes entitats han de tindre entre les seues
activitats l’activitat agrària, estar constituïdes per
un mínim de 10 socis i complir els requisits necessaris per a ser qualificades com a microempreses o pimes segons la definició de la Recomanació
2003/361/CE de la Comissió. Han de presentar un
pla de reconversió i reestructuració, juntament amb
un pla col·lectiu d’inversions; han d’acreditar la propietat de les parcel·les agrícoles incloses en el pla
col·lectiu o, document que els faculte com a titular
de l’explotació d’aquestes parcel·les, en aquest cas
haurà d’acompanyar-se de l’autorització o compromís del propietari de mantindre la parcel·la dins del
pla, durant un període mínim de tres anys a comptar
des del pagament de l’ajuda. Així mateix, l’entitat beneficiària es compromet a exercir l’activitat agrària
en les parcel·les objecte de l’ajuda i mantindre les
inversions durant almenys tres anys comptats des
d’aquesta data.
L’ajuda es destinarà a aquells plans que tinguen un
import mínim de 50.000 euros i màxim de 2.000.000
euros, i consistirà en una subvenció directa que es
destinarà a sufragar el 40% de les despeses i inversions subvencionables. Aquestes poden consistir en:
compra de terres agrícoles; implantació i reestructuració de cultius permanents; inversions comunitàries encaminades a facilitar la gestió en comú de
les parcel·les; a millorar l’eficiència hídrica i energètica en l’ús de l’aigua de reg o la implantació de
mètodes de cultiu tecnològicament avançats; adquisició de patents, llicències, marques, drets d’autor,
i costos generals vinculats a les despeses anteriors
(honoraris d’enginyers, estudis de viabilitat, etc.).
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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa,
nº 100, novembre de 2020
La col·lecció de revistes de ‘CIRIEC-Espanya, revista d’economia pública,
social i cooperativa’ ha arribat aquest mes de novembre de 2020 al seu
número 100. Aquest número inclou articles que realitzen un balanç de la
investigació en diversos camps de l’economia social. Al costat d’aquests
articles s’inclou un monogràfic sobre ‘Comptabilitat social: monetitzant
l’impacte social de les empreses i organitzacions’, que recull una selecció
de les investigacions més interessants que s’estan realitzant sobre la matèria. Segons explica el coordinador del monogràfic sobre ‘Comptabilitat
Social’, professor José Luis Retolaza, des de la gran recessió del 2008 tant
la ciutadania com l’administració pública s’interessen en major mesura
pel valor global que les organitzacions, de tota mena, generen o lleven a
la Societat, i no sols pel valor financer o de mercat. Això ha portat a una
demanda de mètriques socials i a una reactualización de la Comptabilitat
Social. En efecte, durant els últims anys nombroses empreses, ONG i ens
de l’administració pública han implementat una comptabilitat social de
caràcter monetari en les seues organitzacions, la qual cosa obri interessants línies d’investigació. El número es pot descarregar en la Web de la
revista: http://ciriec-revistaeconomia.es.

MONZÓN, J.L., GALÁN, J. & GONZÁLEZ, A: Libro Blanco de la Economía
Social en España. Delimitación de objetivos y cuentas satélite de Cooperativas, Sociedades Laborales y Entidades de Base Asociativa. Año
2017 , CIRIEC-España editorial, 2020
El present estudi està centrat en l’àmbit de les cooperatives, societats laborals, centres especials d’ocupació i empreses de base associativa (EBAs).
Per a l’any 2017 l’estudi aborda els indicadors monetaris de les cooperatives no financeres i societats laborals en l’àmbit territorial espanyol, així
com les entitats de base associativa de Catalunya. També es presenten altres indicadors no monetaris com l’ocupació total i el sexe i s’actualitzen
dades d’ús dels Centres Especials d’Ocupació. Per a realitzar l’estudi dels
indicadors de les cooperatives no financeres, societats laborals i entitats
de base associativa s’utilitza la metodologia dels comptes satèl·lit. Els
comptes satèl·lit mantenen tots els conceptes i classificacions bàsiques del
marc central de la comptabilitat nacional i s’elaboren de conformitat amb
la metodologia del Sistema Europeu de Comptes (SEC-2010) i del Manual
per a l’elaboració dels comptes satèl·lit de les empreses de l’economia
social, publicat per la Comissió Europea. Els comptes satèl·lit s’elaboren
per a tot l’estat espanyol i per a totes i cadascuna de les 17 Comunitats
Autònomes que ho integren, presentant-se també desagregades en quatre
grans branques d’activitat: agricultura, construcció, indústria i serveis. Per
primera vegada es presenten les expliques satèl·lit de les Entitats de Base
Associativa (EBAs), de Catalunya, empreses de l’economia social innovadores, autogestionades per professionals sanitaris, que presten el Servei
d’Atenció Primària i estan integrades en el Sistema Públic de Salut.
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CHAVES, Rafael y MONZÓN, José Luis (Dirs.), Libro Blanco
de la Economía Social y del Tercer Sector en la Comunitat
Valenciana, CIRIEC-España editorial, 2020
El Llibre blanc del cooperativisme i de l’economia social de la Comunitat
Valenciana, va revelar que l’economia social integra, al costat de les empreses productores de mercat, un teixit molt ampli d’entitats productores
no de mercat: les associacions, fundacions i tres entitats singulars com són
Càritas, Creu Roja i ONCE, conjunt més conegut com a Tercer Sector. El
Llibre blanc va revelar que el 90,2% de les 34.914 entitats i empreses de
l’economia social valenciana, el 56,4% dels 9 milions dels seus socis, el
37,9% dels seus 12.975,1 milions de € d’ingressos i el 57’4% dels seus
172.444 treballadors remunerats, corresponen a aquest Tercer Sector.
Sorprenentment, malgrat la seua importància socioeconòmica, fins al present són escassos els estudis científics que han abordat al conjunt d’aquest
Tercer Sector, així com a les diferents famílies que l’integren. Aquest llibre
realitza avanços en la delimitació conceptual i en la perimetración externa
i interna d’aquesta part de l’economia social. Ofereix una panoràmica de
les dimensions quantitatives i de les grans famílies que integra el tercer
sector valencià, i ofereix una caracterització de les principals famílies del
tercer sector, amb especial atenció als àmbits social, cultural, esportiu, de
cooperació al desenvolupament, fundacional, voluntariat i entitats singulars. El llibre, finalment, identifica el marc institucional, jurídic i de polítiques públiques que incideix sobre el tercer sector valencià. Aquest Llibre
blanc ha sigut elaborat per un potent i experimentat equip investigador
del CIRIEC-España, la Universitat de València i la seua realització ha sigut
possible gràcies al patrocini de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana.

CATALÀ ESTADA, Belén: Las políticas públicas de economía
social desplegadas por los ayuntamientos de la Comunitat
Valenciana, IUDESCOOP y CIRIEC-España editorial, 2020
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Fins a hui eren escassos els estudis que han abordat el grau i la manera
d’implicació de les administracions locals en el foment del cooperativisme i de l’economia social. Per això, des de l’Institut IUDESCOOP i del CIRIEC s’ha obert una línia de treball centrada en el local, en el terreny més
pròxim al ciutadà. Aquesta línia de treball ha sigut afavorida també per
l’interés d’administracions regionals, com la mateixa Generalitat Valenciana, de propiciar la implicació de nous actors, especialment els governs
locals, en el camp del foment de l’economia social. És aquest el context en
el qual s’ha gestat aquest estudi, el principal repte del qual ha sigut precisament documentar aqueix nivell d’implicació i valorar en quins tipus de
polítiques han sigut i són les administracions locals més actives. El treball ha sigut dut a terme per Belén Català Estada, economista experta en
economia social i cooperativisme. Català va obtindre en 2019 el 1r Premi
CIRIEC al millor Treball de Fi de Grau versat sobre un tema d’economia social, com era la Banca Ètica. Enguany, el seu Treball de Fi de Màster (TFM)
ha obtingut la qualificació màxima i acaba de ser guardonat també amb
el 1r Premi CIRIEC al millor TFM versat sobre economia social defensat
en les universitats valencianes. La present publicació recull el contingut
principal d’aquest treball.
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ALBA, N. et al: Fent Cooperatives, Pla de suport y foment del COOPERATIVISME de
la Comunitat Valenciana 2021-2022, Ed. Confederació de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana (Concoval), 2020
La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval), com a
part integrant del Consell Valencià del Cooperativisme, va assumir la responsabilitat de redactar una proposta per al segon Pla ’Fent Cooperatives’, amb el suport
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de
la Generalitat Valenciana. Aqueixa proposta és la que ha servit de base per al nou
Pla, aprovat per la unanimitat del Ple del Consell Valencià del Cooperativisme en la
sessió del 2 de novembre de 2020. Aquest llibre recull i desgrana el ’Fent Cooperatives’ II en la seua estructura, línies estratègiques i 50 mesures concretes. Analitza
l’impacte del Pla en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i detalla
els indicadors d’execució i seguiment del Pla. El llibre conclou amb la Memòria
Econòmica per al Desenvolupament del ’Fent Cooperatives’ II, que inclou les necessitats d’inversió per al desenvolupament del cooperativisme valencià, i les ajudes públiques previstes per la Generalitat Valenciana.

DICAPUA, Mª de los Ángeles; SENENT, Mª José y FAJARDO, Gemma (Coords.): Economía
Social y Solidaria y Género, Tirant lo Blanch, 2020
Des de tots dos costats de l’Atlàntic, des de diferents marcs teòrics i diferents
realitats nacionals, 39 especialistes d’Amèrica Llatina i Europa, tant de l’àmbit
acadèmic com dels moviments socials, aporten mirades caleidoscòpiques sobre
la situació de les dones en les entitats de l’Economia social, i ens faciliten eines
metodològiques per a l’aplicació de la perspectiva de gènere en aquest àmbit. El
llibre recull 21 treballs sobre aquesta temàtica, de països i regions d’Espanya,
Grècia, Portugal, l’Argentina, Colòmbia, el Brasil, Paraguai, Veneçuela i l’Uruguai.
Es tracta amb això d’aportar línies de treball per a futures investigacions i propostes que permeten anar avançant en l’apoderament de les dones que integren
l’Economia social. El llibre forma part del projecte Ecosocial2020, promogut pel
IUDESCOOP, de la Universitat de València, i finançat pel Ministeri de Ciència del
Govern d’Espanya, l’Agència Estatal d’Investigació i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

MARCUELLO, Carmen y BRETOS, Ignacio (Eds.): Informe sobre la Economía Social en
Aragón 2019, Cátedra Cooperativas y Economía Social - Caja Rural de Teruel
Està disponible l’Informe de l’Economia Social a Aragó 2019. Per cinqué any consecutiu, l’informe ha sigut elaborat des de la Càtedra Cooperatives i Economia SocialCaixa Rural de Terol, nascuda a l’abril de 2016 de la col·laboració entre Caixa Rural de Terol i la Universitat de Saragossa. L’estudi destaca el paper fonamental del
sector de l’Economia Social a Aragó, format per prop de 5.000 entitats, que representen prop del 6% del total d’empreses existents en aquesta comunitat autònoma.
El document proporciona una anàlisi detallada sobre la situació, característiques i
evolució durant els últims anys de les principals famílies que conformen el sector.
Aquestes entitats donen ocupació directa a al voltant de 20.000 persones, el 3,4%
de l’ocupació total aragonés; van facturar més de 2.500 milions euros en 2019, i
van contribuir al desenvolupament econòmic d’Aragó, generant un valor afegit brut
xifrat en més de 400 milions d’euros, la qual cosa suposa el 1,2% del total territorial.
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MARTÍNEZ, Mª Isabel; CASTRO, Belén; SANTERO, Rosa y RODRÍGUEZ, Leila: Mapa de
situación de los jóvenes en el mercado de trabajo de la Economía Social, Abbay Analistas,
CEPES, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
La situació de la població jove a Espanya dins del mercat laboral és el reflex d’un
problema estructural d’elevades taxes de desocupació i condicions inestables
en la seua contractació, que comporta problemes personals i socials de primer
ordre. L’Economia Social (ES), malgrat la seua importància en nombrosos termes, és encara una realitat desconeguda per una gran part de la societat, entre
els quals s’inclouen els joves. L’ocupació jove dins del total d’empreses i entitats
de l’Economia Social no havia sigut analitzada detalladament fins ara. L’objectiu
general d’aquest treball és elaborar un mapa de situació dels joves en el mercat
de treball de l’Economia Social, a partir de l’anàlisi de dades estadístiques de la
Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL). L’anàlisi descriptiva es complementa
amb una anàlisi comparativa amb la situació dels joves en el total de l’economia
(que no és ES), la qual cosa permet identificar el valor afegit de l’ús de l’ES per
al col·lectiu de joves a Espanya, i les potencialitats de l’Economia Social per a
l’ocupació jove en funció de diferents característiques, com la regió, el sector
d’activitat o el nivell educatiu.

GIZAEKOA - Revista Vasca de Economía Social, núm. 17 (2020)

GEZKI, l’Institut de Dret Cooperatiu i Economia Social de la UPV/EHU, ha publicat
el número 17 de la seua revista, que recull articles científic-acadèmics i comentaris
de laudes i sentències sobre el sector. Es pot accedir al mateix en l’enllaç: https://
ojs.ehu.eus/index.php/Gezki. Enguany, la revista incorpora importants novetats, ja
que d’una banda ha renovat el seu nom, passant a denominar-se ’GIZAEKOA. Revista Basca d’Economia Social’ i, d’altra banda, ha modificat el seu disseny, especialment el de la seua portada i contraportada. En aquesta última apareix l’índex
abreujat del contingut de la revista. El número 17 de GIZAEKOA conté 8 articles, 4
d’ells en basc, 3 en castellà i 1 en anglés, sobre temes com la situació de l’empresa
social a Espanya; Economia Ecològica i Economia Social; la lluita contra la pobresa
energètica; la funció social de les cooperatives, o les mutualitats a Euskadi com a
entitats de l’Economia Social.

ESTIVILL, Jordi i MIRÓ, Ivan: L’Economia Social i Solidària a Catalunya. Fonaments teòrics i
reptes estratègics, Barcelona, Icaria Editorial, 2020
Si l’economia social històrica, a Catalunya, nasqué al bell mig d’un segle XIX caracteritzat per l’emergència del capitalisme industrial i l’antagonisme del moviment obrer, a les primeres dècades del segle XXI l’Economia Social i Solidària
catalana suma nous reptes i aliances. Al seu costat, una majoria social que estima
l’autoorganització col·lectiva, expressada a nivell local i municipalista; que promou l’autodeterminació política, social i econòmica. Per davant, unes generacions
que empenyen la transformació feminista i la transició ecològica de l’economia;
i unes comunitats migrades que aixequen una nova economia popular, diversa i
antiracista. A l’horitzó, el projecte històric i present de l’Economia Social i Solidària: afrontar quotidianament les necessitats i aspiracions col·lectives bastint un
futur amb justícia social, democràcia política, equitat econòmica i sostenibilitat
ambiental. És a dir, la construcció -diferenciada del capitalisme i de l’Estat- d’un
àmbit econòmic per la transformació social.
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BORZAGA, Carlo; NOGALES, Rocío, et al: Las empresas sociales y sus ecosistemas en Europa.
Informe comparativo, Comisión Europea y EMES International Research Network, 2020
La Xarxa EMES ha publicat la versió en espanyol de l’estudi ’Les empreses socials
i els seus ecosistemes a Europa’, que ofereix una visió general del panorama de les
empreses socials en 28 Estats membres, així com en 7 països veïns analitzats, a
partir de la informació disponible a gener de 2020. La publicació és el resultat d’un
treball finançat íntegrament pel Programa de la Unió Europea per a l’Ocupació i
la Innovació Social ”EaSI” (2014-2020). La traducció a l’espanyol ha sigut possible
gràcies al suport del Ministeri de Treball i Economia Social del Govern d’Espanya.
En la publicació s’acaren i interpreten les principals conclusions de 35 informes
de països diferents, i es dibuixa un panorama europeu de les empreses socials i els
entorns en els quals operen: els “ecosistemes”. En l’informe es reflecteix un esforç
comparatiu específic, que va més enllà de l’observació de l’empresa social en cada
país, per a identificar les tendències transnacionals amb la finalitat de generar un
coneixement que servisca de base per a les polítiques comunitàries, nacionals i
locals i per a les pròpies empreses socials.

PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR: El Papel del Tercer Sector y su impacto social:
análisis y propuestas para la profundización solidaria del Estado Social, Madrid, 2020
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha editat un document que analitza el paper
de les ONG i el seu impacte social. Concretament, es posa l’accent en la intervenció
realitzada durant la crisi financera i econòmica viscuda del 2008 al 2013, el període post-crisi (2014-2018) i la resposta del Tercer Sector davant la situació crítica
actual provocada per la COVID-19. A més, l’informe ofereix claus per a defensar
l’Estat del Benestar. El document es divideix en tres grans blocs. En el primer es realitza una introducció en la qual es presenta al Tercer Sector d’Acció Social com la
part més rellevant, quantitativa i qualitativament, de la societat civil organitzada.
El segon apartat analitza el finançament del Tercer Sector i la seua sostenibilitat
futura, i s’exposen els problemes que planteja l’actual model de subvencions, relacionat amb l’IRPF i amb l’Impost de Societats. L’últim punt del document recull
una sèrie de proposades post-pandèmia de la PTS per a l’aprofundiment solidari
de l’Estat Social.

BOUCHARD, Marie J. et al: Statistics on Cooperatives. Concepts, classification,
work and economic contribution measurement, International Labour Office, Geneva, 2020
En la XIX Conferència Internacional d’Estadístiques del Treball, celebrada a
l’octubre de 2013, representants governamentals, dels treballadors i empresaris
van reafirmar la importància d’obtindre estadístiques sobre cooperatives més
completes, fiables i internacionalment comparables, mitjançant l’adopció d’una
Resolució sobre Estadístiques de Cooperatives. Sobre aquest tema, el Departament d’Estadístiques de la OIT i la seua Unitat de Cooperatives, els membres del
Comité per a la Promoció i Avanç de les Cooperatives (COPAC) i CIRIEC van unir
forces per a desenvolupar una sèrie de recursos clau sobre aquesta temàtica. Com
a resultat, aquest llibre reuneix una sèrie de directrius, que ajudaran els estadístics a recopilar més informació sobre les tendències i els desafiaments en el món
de les cooperatives i l’economia social, en particular sobre el número i les característiques d’aquestes, els seus socis i valor afegit. La generació i compilació de
tals estadístiques comparables permetrà als responsables públics avaluar millor
el resultat de les seues polítiques relacionades amb el sector. El llibre s’ha posat a
la disposició del públic com una forma també de commemorar el centenari de la
Unitat de Cooperatives de la OIT.

73

NOTÍCIES DE L’ECONOMIA PÚBLICA, SOCIAL I COOPERATIVA Nº65 · 2020

SILVA, A.M. y OREJUELA, F. (Eds.): Anuario CIRIEC-Colombia 2019. Incidencia de la
Economía Social y Solidaria a partir de prácticas de ética, responsabilidad social y buen
gobierno, Editorial CIRIEC-Colombia, 2020
Aquest llibre compila els principals resultats del II Col·loqui Anual de CIRIEC-Colòmbia, celebrat sobre la mateixa temàtica a l’octubre de 2019 en Cali. En aquesta trobada es van treballar temes investigatius sobre el desenvolupament rural i
acords de pau a Colòmbia; economia social i solidària des de la perspectiva del
bon viure; la cooperació instrumental per al canvi social; un tema ’compliance’ en
les cooperatives; referències a la cultura organitzacional manejant el concepte de
reputació; pràctiques innovadores d’un cas d’un fons d’empleats, i experiències
urbanes d’autogestió i desenvolupament territorial. Aquestes aportacions tenen
com a objectiu enfortir les organitzacions de l’economia social i solidària i el seu
impacte a les regions, a través d’anàlisis que contribueixen a la millora de la gestió
i a la implementació de polítiques públiques concordes. El llibre es pot descarregar en la web de CIRIEC-Colòmbia: www.ciriec-colombia.org.

IGLESIAS WEBERING, Susana: Autogestão e Cooperação, Appris editora, 2020
Aquest treball es basa en una crítica de les teories organitzacionals i la cerca
d’alternatives al model dominant d’organització del treball capitalista. L’objecte
d’estudi és l’empresa autogestionada que representa la cooperativa, abordant el
problema de mantindre la cooperació amb l’augment del nombre de socis i el creixement econòmic. El llibre és de Susana Webering, primera alumna del IUDESCOOP a obtindre un doble doctorat en Economia Social amb esmena internacional.
La conclusió més important a la qual arriba aquesta investigació és que la cooperació és essencial per a la vida en societat, la qual cosa explica el fet que les cooperatives continuen emergint fins i tot en un ambient hostil, que paradoxalment
està dominat per bases utilitaristes, competitives i individualistes. Les cooperatives poden ser viables, amb la possibilitat de desenvolupar-se mantenint la seua
identitat, ja que es basen en un tipus més sofisticat de cooperació, on un projecte
col·lectiu compartit i construït pels membres permet que exercisquen la seua autonomia mitjançant el desenvolupament de l’autogestió.

DEMOUSTIER, Danièle (Dir.): L’ESS entre développement social et développement durable.
L’exemple de la métropole grenobloise, PUG, 2020
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Aquest llibre mostra com en els últims cinquanta anys la ESS s’ha desenvolupat
a partir de les seues ja fortes arrels, a través de diverses organitzacions: grans
mútues i centres de salut, establiments mèdic-socials i accions solidàries, associacions d’educació popular i acció cultural, nous canals de distribució i restauració
d’aliments, cooperatives de producció i d’interés col·lectiu, etc. Desenvolupada en
àrees tan diverses com el suport a les persones més vulnerables o la innovació en
la transició ecològica, aquesta economia ofereix maneres de produir, distribuir,
intercanviar, consumir, ajudar i protegir que involucren als ciutadans en una altra
modalitat empresarial, sense ànim de lucre, col·lectiva i democràtica. En fer-ho,
construeix una resposta als principals desafiaments econòmics, socials i ecològics
actuals. La crisi sanitària de 2020, malgrat la incertesa que genera, reactiva els
valors i comportaments d’ajuda mútua, solidaritat, proximitat. En aquest context,
la ESS pot portar esperança per a un món més just i sostenible.

