


Què vol dir 
reemprendre?
• Agafar el relleu, continuar una 

activitat que ja s’està duent a 
terme, però que per la jubilació 
de l’empresari o per una situa-
ció de crisi tècnica amenaça de 
desaparèixer. 

• Reemprendre en clau cooperativa 
és donar continuïtat a aquest 
negoci, però a partir d’una coo-
perativa de treball. 

• L’objectiu principal del procés 
de transformació o reconversió 
d’empresa a cooperativa és el 
manteniment dels llocs de feina.

A qui s’adreça el 
projecte?
• Empresàries amb ganes de ju-

bilar-se o traspassar el negoci.
• Treballadores que vulguin 

conservar la seva feina i orga-
nitzar-se en una cooperativa de 
treball.

• Prescriptores d’administracions 
públiques.

• Gestories, consultories i asses-
sories.

Per què una 
cooperativa?
• És una molt bona fórmula per 

a potenciar, repensar o donar 
continuïtat a un projecte que ja 
existeix amb model d’autònoms, 
societats limitades, SCP o asso-
ciacions.

• Representen un model d’empresa 
en què els objectius econòmics 
i empresarials s’integren amb 
altres de caràcter social.

• Es tracta d’un model de gestió 
diferent, basat en la participa-
ció, l’equitat i la governança 
democràtica (1 sòcia, 1 vot).

• Les decisions es prenen de for-
ma consensuada i els riscos i les 
responsabilitats s’afronten de 
manera compartida.

• Capacitat d’autorregulació.

Coopsetània, el 
millor aliat per a 
reemprendre 
• Assessorament.

• Formació.

• Acompanyament.

• A l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt 
Penedès-Garraf assessorem gra-
tuïtament en la promoció de la 
fórmula cooperativa per a la con-
tinuïtat d’empreses i/o entitats 
properes al tancament d’activitat.

• Més informació:  
www.coopsetania.cat/recursos



El cas de La Fura
La Fura va néixer l’any 1982 i des-

prés de 33 anys distribuint-se de for-
ma ininterrompuda cada divendres a 
les fleques del Penedès, va deixar de 
sortir al carrer el maig del 2015 com 
a conseqüència de la crisi econòmi-
ca.  Cinc mesos després es tornava a 
editar de la mà de La Fura Continguts 
SCCL, una cooperativa de treball 
formada per quatre ex-treballadors. 

De fet, mesos abans que la di-
recció de l’empresa comuniqués la 
decisió de cessar l’activitat, els tre-
balladors ja valoraven la possibilitat 
de continuar editant el setmanari i 
fer-ho amb clau cooperativa. Venien 
d’un model vertical i molt jerarquitzat 
i eren conscients que la manera que 
més còmodes se sentirien treballant 
seria en una cooperativa de treball en 
la qual poguessin establir un model 
de gestió assembleari, igualitari, basat 
en la participació i en la governança 
democràtica. Creien que era el millor 
model per garantir que les decisions 
es prenien de forma consensuada, mi-
tjançant l’escolta de tots els socis tre-
balladors, de la mateixa manera que 
els riscos i responsabilitats s’assumien 
de manera compartida; valoraven la  

capacitat d’autoregulació que ofereix 
el model cooperatiu on els mateixos 
socis poden decidir el funcionament 
de l’empresa (condicions laborals, 
organització, funcionament intern...).

Quan al maig la direcció de l’em-
presa els va comunicar que presen-
tava un concurs de creditors, quatre 
dels treballadors, conscients que el 
negoci encara era viable, decideixen 
tirar endavant el projecte que tenien 
pensat. Així, mentre negocien amb 
l’antic propietari les condicions de 
lloguer de la marca de la capçalera, 
van avançant en la constitució de la 
cooperativa i en la represa de l’acti-
vitat econòmica. 

“El model cooperatiu ens ha per-
mès emprendre un projecte col·lec-
tiu en què les decisions es prenen 
de manera compartida i a la vegada 
apostar per un model que posa en 
el centre la satisfacció de les neces-
sitats dels treballadors”, expliquen 
els seus socis. 

Quatre anys després, La Fura 
Continguts és un projecte en fase 
de consolidació. Amb 23.500 exem-
plars distribuïts setmanalment a tots 
els municipis de l’Alt i Baix Penedès i 
en bona part dels del Garraf, compta 
amb 48.000 lectors setmanals i en-
capçala el rànking dels setmanaris 
en català més llegits de Catalunya, 
tant en el sector dels mitjans de pa-
gament com dels gratuïts. A més, la 
web www.lafurapenedes.cat és un 
dels informatius on line de referència 
de la vegueria. 

En un sentit més ampli, l’empresa 
aposta per divulgar i eixamplar l’Eco-
nomia Social i Solidària al territori, per 
això forma part del grup impulsor de 
Coopsetània, l’Ateneu Cooperatiu 
de l’Alt Penedès i Garraf. “El fet de 
treballar en xarxa amb altres coo-
peratives encara que no siguin del 
mateix sector d’activitat que el teu, 
et permet teixir un seguit d’aliances 
que t’acaben aportant noves expe-
riències i valors que t’enriqueixen i 
t’acaben fent gran en el millor sentit 
de la paraula: com a empresa però 
també, i molt important, com a so-
cietat”, expliquen. 
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