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L’Economia Social com a resposta als interessos i necessitats de la societat actual



I tot va començar… l'any 1972

Fa 45 anys que des del Col·lectiu Ronda ens

dediquem a l'assessorament jurídic, laboral,

econòmic i social, defensant els drets

individuals i col·lectius de la ciutadania i

fomentant el desenvolupament de models

econòmics més justos i solidaris.

La nostra història va començar l'any 1972,

amb la idea que l'arribada de la democràcia

suposaria també una millora per a la seguretat

de treballadors i treballadores.

Al no ser així, al Col·lectiu vam continuar

treballant, ampliant els serveis.



I han passat 45 anys

Avui som més de 100 professionals dedicats al dret, assessorant jurídicament i laboralment i

amb una important àrea dedicada a l'economia social i solidària. Som una cooperativa amb 45

anys d'història.



Dels inicis als anys vuitanta

En els seus inicis, el Col·lectiu Ronda es dedicava fonamentalment a l’assessorament laboral i

antirepressiu durant la dictadura i mica en mica, els serveis van anar ampliant-se (dret de

família, mediambiental, fiscal, administratiu), essent un punt de referència per a les classes

populars.

A partir dels anys 80, és quan es comença a incorporar l’assessorament en el camp del

cooperativisme. D'aquell assessorament incipient avui hi ha una àrea d'actuació dedicada al

cooperativisme i altres entitats d’economia social (associacions, fundacions i col·lectius).



De despatx laboralista a despatx global

L'any 1980, el Col·lectiu Ronda pren la forma de cooperativa catalana de treball associat, que és

la que respon més properament a la nostra realitat i manera de funcionar i organitzar-nos com a

despatx. Funcionem de manera assembleària i autogestionada.

Avui, entre socis, sòcies i treballadors som més de 100 professionals de totes les edats i perfils.

La dècada dels noranta va ser d'expansió. Progressivament, i a banda del despatx de Barcelona

i Mataró es van obrir despatxos a Mollet, Cerdanyola, Rubí, Tarragona, Granollers i Madrid.



Apuntalant valors per a un assessorament jurídic compromès

Amb tota aquesta evolució, Col·lectiu Ronda arriba a l'any 2018 amb el foment continu de la

democràcia directa, assembleària i participativa. Creiem en l’autogestió i la cooperació com a

forma d’exterioritzar el treball i l’activitat social. Això ens dóna una visió global dels problemes

que tenen les persones i la societat, sense establir divisions entre allò polític i allò sindical, entre

personal i col·lectiu, entre local i general. Una visió universal basada en el respecte, la dignitat i

la cooperació.



L'àrea d'economia social

Col·lectiu Ronda som una cooperativa i creiem en el model cooperativista com a instrument de

gestió col·lectiva i participativa. Per principis i per eficiència.

L'àrea d'Economia Social està formada per professionals especialitzats que ofereixen gestió i

suport a l'administració d'empreses cooperatives, fundacions i organitzacions sense ànim de

lucre en l'àmbit laboral, comptable, fiscal, econòmic i de consultoria.



L'àrea d'economia social

A banda d'oferir aquests serveis relacionats amb la gestió de cooperatives i entitats, l'equip

d'Economia Social també desenvolupa una intensa activitat de foment i difusió del model

cooperativista per tal de donar-lo a conèixer al conjunt de la societat i mostrar les seves virtuts

com a fórmula d'organització econòmica i productiva.

També realitzem cursos i formacions en cooperació amb altres col·lectius i entitats que fomenten

les altres economies (Barcelona Activa, Coopolis, Ateneus Cooperatius). I participem activament

i amb recursos a grans esdeveniments del sector, com la FESC.



La importancia dels projectes cooperatius

- El cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària posen al nostre abast

formes d’organització i producció que són perfectament viables i solvents sense

necessitat de fonamentar la seva pràctica en la precarietat laboral.

- El model cooperatiu ha permès que alguns dels projectes d'emprenedoria que no

haguessin tingut encaix en el model clàssic empresarial, siguin avui referents en el

sector i puntals per al desenvolupament de noves xarxes de cooperació i impulsors de

moltes iniciatives que alhora també van creant teixit cooperatiu.

- Els projectes cooperatius mostren que la participació, l’autogestió i els mecanismes de

democràcia interna que apliquen com a projectes empresarials generen opcions sòlides

i eficients.



Projectes i experiències a destacar

Habitatges la Borda, SCCL - Una de les inciatives piones en crear un Model d’habitatge cooperatiu 

en règim de cessió d’ús, en el que la propietat de l’immoble és col·lectiva i recau sempre en la 

cooperativa.

DIOMCOOP, sccl  - Cooperativa de iniciativa social, que es constitueix amb l’objectiu de donar 

resposta de forma sostenible i permanente, a les necessitats d’inclusión social i laboral de persones 

migrades en especial situació de vulnerabilitat.

Mensakas, sccl – Cooperativa de treball associat en l’àmbit de l’eco-missatgeria. Neix com a reposta 

a la sitaució de precarietat laboral d’aques sector. 

Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària – Acompanyament a la constitución de 

l’associació, el passat maig de 2017, amb la finalitat de promoure, reforçar i consolidar l’àmbit de 

l’economia social i solidària, fixant objectius i estratègies comunes entre els municipis, com també 

fomentant la cooperació i l’acció conjunta entre els seus membres.



Economia Social


