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Pla de treball COV 2022
LA REPRESA POST COVID
Les activitats presencials de caràcter societari
-

L’Assemblea es farà el 26 de maig a la seu de la COV i també les comissions de socis es faran
presencials, previstes pels dies 17 de març, 19 de maig (prèvia a l’Assemblea) 16 de juny i 20
d’octubre.

Lles activitats presencials de caràcter social
-

Es tornen a organitzar 4 excursions l’any, obertes a socis i sòcies més una persona acompanyant,
en les que la cooperativa aporta el 50% del cost de cada plaça.
Es torna a organitzar la Festa del cooperativisme. Enguany el 29 de maig, diumenge, amb
activitats familiars, música i paella.

Les Activitats impulsades per socis i sòcies
-

Excursió a Benidorm. Un grup de socis ha impulsat una excursió a Benidorm a l’abril de 2022, les
inscripcions ens fan a la COV.
S’obre la possibilitat de tornar a organitzar activitats socials als Casal com tornejos d’escacs o
altres, a proposta dels propis usuaris i usuàries.

La gestió de tots els serveis amb normalitat i nou impuls
-

Seguiment de tots els contractes de pagament escalonat dels lloguers comercials 2020 i 2021
Projecte d’impuls a la gestió de comunitats de propietaris, amb subvenció de la DG Cooperatives
Col·laboració amb Suara per a la definició d’un nou model d’atenció a domicili amb visió
comunitària

EL FUTUR
Nou Pla Estratègic i canvis en els Estatuts
-

Elaboració del Pla estratègic 2022-2026 amb participació dels socis i sòcies i aprovació de
l’Assemblea.
Elaboració de nous Estatuts per la COV que recullin els canvis legislatius darrers, i la realitat dels
socis i dels serveis actuals de la cooperativa.

Avenços cap a la transició energètica i la digitalització
-

Formació de socis i sòcies en digitalització
Pla d’economia circular i impuls a la reutilització
Participació en un projecte de creació de comunitat energètica local
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L’ACCIÓ COOPERATIVA
Comunitat i cooperativisme
-

Projecte de La Obrera barri cooperatiu en marxa
Activitats de promoció de l’economia social i el cooperativisme: Programa del Prat Ràdio,
Jornades d’habitatge, assessorament...

L’HABITATGE
Cooperatiu i accessible
-

Inici obres, definició jurídica del model i gestions dels nous habitatges
Proposta pel solar de C/ Prat 25
Pla social habitatges COV per acompanyar les persones sòcies i inquilines

LA COMUNICACIÓ
Interna i externa
-

Nova circular amb sortida periòdica 4 vegades l’any
Nova web amb espai reservat per a persones sòcies
Revista CooPrat
Edició del llibre de l’Escola Ramon i Cajal

Després de dos anys complicats per a tothom, l’any
2022 ha de ser el moment de retornar, però sobretot el
moment de reinventar-nos cara el futur per seguir sent
útils a les persones sòcies i al barri.
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