
 

 

 

Missió 
 Coodin treballa per a la transformació social, afavorint les dinàmiques 

de cooperació i d’empoderament del teixit econòmic i social del 
territori, desenvolupant i donant suport a accions de millora i 
sostenibilitat del comerç de proximitat. 

 Desenvolupem una gestió de qualitat conjugant un equip 
multidisciplinari on tothom aporta en funció del seu bagatge 
professional i personal, en un entorn de treball agradable i democràtic, 
generant ocupació de qualitat. 

 Enfortim les relacions entre els agents econòmics d’un territori, analitzant, 
orientant i gestionant-los, per contribuir a millorar la qualitat de vida de 
les persones que hi habiten. 

Visió 
 Som una cooperativa generadora d’ocupació que es vol consolidar 

oferint els nostres serveis de qualitat, personalitzats i propers.   
 Aspirem a augmentar les línies d’activitats d’anàlisi, esdevenint un 

referent en el nostre sector professional, ampliant experiències fora de 
Catalunya i creant aliances estratègiques i cercant sinèrgies amb 
d’altres entitats de comerç i/o socials. 

Valors 
 Orgull de pertinença i compromís amb el projecte i amb el seu ideari. 
 Proactivitat i implicació de les persones treballadores. 
 Afavorir el desenvolupament personal i professional. 
 Treball digne, amb prevalença de les persones i de la comunitat. 
 Responsabilitat sòciocorporativa i retorn social. 
 Foment de la igualtat de gènere a nivell comercial i empresarial. 

Perspectiva de gènere en totes les nostres actuacions. 
 Democràcia interna i equivalència: totes les persones sòcies som iguals 

davant la cooperativa amb els mateixos drets i obligacions. 
 Treball per la millora de les relacions entre productores a gran escala, 

artesans i petits productors. 
 Foment del comerç just i redistribució de la riquesa. 
 Suport al canvi de filosofia comercial i empresarial per dirigir-la a entitats 

de gestió democràtica. 
 Impuls de la inclusió del bé comú a entitats i empreses. 
 Foment i respecte de la sostenibilitat mediambiental. 
 Foment de la conciliació laboral i familiar.  
 Eficiència, professionalitat, responsabilitat i compromís. 


