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El Govern de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció General 
d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives fa una aposta clara per 
una economia d’oportunitats amb empreses democràtiques que generen 
feina estable i de qualitat, arrelada al territori i cohesionadora, a través dels 
programes d’economia social, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, els projectes 
singulars i el suport a les entitats representatives. 

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius, formada per 14 ateneus i més de 360 entitats 
col·laboradores, té per objectiu dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques 
col·lectives, democràtiques, justes i solidàries per als territoris de referència, 
contribuir a l’enfortiment i el creixement de l’activitat econòmica, així com a la 
creació de llocs de treball de qualitat. 

Els més de 250 projectes singulars cooperatius que han rebut el suport en 
els darrers anys tenen un fort impacte territorial i sectorial i s’han convertit 
en mecanismes necessaris per consolidar projectes innovadors i generadors 
d’ocupació arreu del territori. 

I les activitats de representació, promoció i coneixement que s’impulsen 
des de les entitats representatives de l’economia social i el cooperativisme, 
a través de l’impuls de projectes d’interès comú, consoliden un ecosistema 
de l’economia social que ens farà avançar en la construcció d’un nou model 
econòmic i social. 

Una estratègia transversal que garanteix la presència de l’economia social 
arreu del territori i permet progressar des d’una concepció global, col·lectiva i 
participativa. 

Aquest recull mostra la contribució del Govern a la construcció d’un model 
econòmic social, democràtic i inclusiu a Catalunya. Hi podeu trobar la 
informació d’algunes de les principals iniciatives i entitats que actualment 
formen part de l’ecosistema de suport a l’economia social i cooperativa.

CONTACTE
Josep Vidal, director general

  direcciogeneraleconomiasocial.Tsf@gencat.cat

  www.treball.gencat.cat

  @econ_socialcat
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ATENEU COOPERATIU ALT PIRINEU I ARAN

 ■ IDAPA
 ■ Delegació territorial 

del govern a l’Alt 
Pirineu i Aran

 ■ Corroncui, SCCL
 ■ Cadí, SCCL
 ■ Cooperativa agrària 

i ramadera dels 
Pallars, SCCL

 ■ La Gavassenca, SCCL
 ■ Associació Coop 

d’Era
 ■ Associació d’Amics 

del Projecte Boscos 
de Muntanya

 ■ Associació de 
comerciants i 
empresaris del Pont 
de Suert

 ■ Fundació Privada 
Integra Pirineus

 ■ Associació Salut 
Mental

 ■ La Mengala, SLL
 ■ Pirineus Gestió, SL
 ■ Associació artistes e 

Artesons val d’Aran
 ■ Associació de 

Voluntaris de la 
Generalitat

 ■ Associació Cultural 
Recreativa

 ■ Agrupació deth 

Parc de Pompiers 
Voluntaris

 ■ Piro Negawatt, SCCL
 ■ Associació Deth 

Casu Deth Jubilat de 
Vuelha

 ■ Associación Es 
Paums

 ■ Aula Universitaria 
Dera Gent Dera Val 
d’Aran

 ■ Es Pumpiers Dera 
d’Aran SC

 ■ Associació de 
Voluntaris Val d’Aran

 ■ Alba Jussà, SCCL
 ■ Escola de futbol 

Pont
 ■ Fundació Pirvada 

ADIS
 ■ Associacions Colha 

Santa Maria de Mt 
Jaran

 ■ Valles Pallars, SL
 ■ Associació Esportiva 

Pallars
 ■ Associació Alba
 ■ Bosques y Praderas, 

SCCL

 ■ Consell Comarcal 
Pallars Jussà

 ■ Consell Comarcal 
Pallars Subirà

 ■ Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell

 ■ Consell Comarcal de 
l’Alta Ribagorça

 ■ Consell Comarcal de 
la Cerdanya

 ■ Conselh Generau 
d’Aran

ENTITATS COL·LABORADORESENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.

 ■ Acompanyament a la creació i 
creixement.

 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 
a les associacions i altres empreses i per 
a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.

 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 
gestories

 ■ Agroalimentació

 ■ Turisme

 ■ Tercer Sector

 ■ Habitatge

CONTACTE
Coordinador/a: Dolors Engo Mollà

  973 650 187

  dengo@pallarsjussa.cat
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ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT

 ■ Ajuntament d’Abrera
 ■ Ajuntament de Begues
 ■ Ajuntament de 

Castelldefels
 ■ Ajuntament de Castellví 

de Rosanes
 ■ Ajuntament de Cervelló
 ■ Ajuntament de Collbató
 ■ Ajuntament de Corbera 

de Llobregat
 ■ Ajuntament de la Palma 

de Cervelló
 ■ Ajuntament de Pallejà
 ■ Ajuntament del Papiol 
 ■ Ajuntament de Sant 

Andreu de la Barca
 ■ Ajuntament de Sant 

Climent de Llobregat
 ■ Ajuntament de Sant 

Esteve Sesrovires
 ■ Ajuntament de Sant 

Joan Despí
 ■ Ajuntament de Sant 

Just Desvern
 ■ Ajuntament Sant Feliu - 

DEP Emprenedoria 
 ■ Ajuntament de Sant 

Vicenç dels Horts
 ■ Ajuntament de Santa 

Coloma de Cervelló
 ■ Ajuntament de Torrelles
 ■ Ajuntament 

d’Esplugues
 ■ Ajuntament de 

Martorell 
 ■ Procornellà - empresa 

municipal de promoció 
social, urbana i 
econòmica de cornellà

 ■ Ajuntament de Sant Boi
 ■ Entitats
 ■ Associació Massís de 

Montserrat
 ■ Inmenta, Empresa 

d’Inserció de Joves
 ■ Empresa d’Inserció 

SaoPrat, SLU
 ■ Fundació Espigoladors
 ■ Associació 

Tecnopedagòcia Binomi
 ■ CCOO
 ■ Central Parc del Baix 

Llobregat, SCCL
 ■ Cooperativa MANS
 ■ Donavol
 ■ FACTO

 ■ Circula cultura SCCL
 ■ Cooperativa integral El 

Roser, SCCL
 ■ Federació de 

cooperatives de treball 
de Catalunya

 ■ CPS Francesc Palau
 ■ Drecera, SCCL
 ■ Fundació ECOM
 ■ Eines Serveis Socio-

Educatius SCCL
 ■ Espai Garbuix, SCCL
 ■ Esperit Empresarial 
 ■ Fem escala SCCL
 ■ Fundació Cívica 

Esperanzah
 ■ Fundació contra la Fam
 ■ Fundació Cassià Just - 

Cuina Justa
 ■ Fundació Escola 

Municipal d’Arts i Oficis 
d’Olesa de Montserrat

 ■ Fundació Pimec
 ■ Pimec Baix Llobregat
 ■ 4Fundació Rubricatus
 ■ Fundació Nou Xamfrá
 ■ Recibaix Empresa de 

inserció
 ■ Innovació i Economia 

social en la Mediterrània 
SCEL (IESMED)

 ■ La Confederació, 
Patronal del tercer 
sector social de 
Catalunya

 ■ SOLIDANÇA TREBALL 
EI, SL

 ■ Som Energia Baix 
Llobregat

 ■ SomBici
 ■ Suara serveis SCCL
 ■ TRES65, SCCL
 ■ UGT
 ■ UIKÚ, coworking el prat, 

SCCL
 ■ E.I. Xarxa agrosocial, 

SCCL
 ■ CORDIBAIX - 

Federació d’entitats 
de les persones 
amb discapacitat i/o 
transtorn mental del 
Baix Llobregat

 ■ Consell comarcal del 
Baix Llobregat

 ■ SBCB
 ■ Ajuntament Prat
 ■ Crearsa SCCL
 ■ Associació Innobaix
 ■ Daina Isard SCCL
 ■ Ajuntament Molins de Rei
 ■ Calidoscoop SCCL
 ■ Ajuntament Vallirana
 ■ Ajuntament Olesa
 ■ Cooperativa oberta de 

vivenda

 ■ Heres
 ■ Gats
 ■ AT2
 ■ Sustainlabour
 ■ Som gestió
 ■ Ajuntament 

Esparraguera
 ■ Plegats
 ■ Ajuntament Gavà
 ■ Delta coop
 ■ Etic Habitat
 ■ Espai Orgànic
 ■ Faga

ENTITATS COL·LABORADORES
ENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.
 ■ Acompanyament a la creació i creixement.
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per a 

les associacions i altres empreses i per a la 
continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.
 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 

gestories
 ■ Diagnosi i mapeig de l’economia social i 

cooperativa al territori
 ■ Acompanyament a la creació i consolidació 

de projectes cooperatius
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per a 

associacions i altres empreses
 ■ Divulgació, sensibilització i formació en ESS i 

cooperativisme
 ■ Facilitació de la intercooperació, 

enxarxament i dinamització territorial

CONTACTE
Coordinador/a: Eugenia Garcia

  936 852 400 Ext. 660

   egarcia@elbaixllobregat.cat

 ■ Ecosistema ESS  
Baix Llobregat Sud

 ■ Ecosistema ESS  

Baix Llobregat Nord
 ■ Barri Cooperatiu
 ■ Unió de cooperadors

CERCLES DE L’ATENEU
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ATENEU COOPERATIU DEL BARCELONÈS NORD

 ■ Aemifesa
 ■ Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs
 ■ Can Cet
 ■ Consorci Badalona 

Sud
 ■ Coop 57 SCCL
 ■ Federació de 

Cooperatives de 
Treball de Catalunya

 ■ Fundación laboral 
de la construcción

 ■ Agrupació de 
comerç i Indústria 
de Santa Coloma 
de Gramenet 
(L’Agrupació)

 ■ Òmnium cultura 
Barcelonès Nord

 ■ Pimec Badalona
 ■ Xarxa d’Economia 

Alternativa i solidària 
de Catalunya XES

 ■ La Page SL
 ■ Fundació Surt
 ■ Associació cultural 

l’independent de 
Badalona

 ■ Som mobilitat SCCL
 ■ Associació Baix 

Besòs Cooperatiu
 ■ Gramagraf SCCL
 ■ DIP SCCL

 ■ Cervesa capfoguer 
SCCL

 ■ Aberdeen 
Cooperativa SCCL

 ■ Grameimpuls SA
 ■ Ajuntament de 

Badalona/ IMPO
 ■ La Sargantana SCCL

ENTITATS COL·LABORADORESENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.
 ■ Acompanyament a la creació i 

creixement.
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 

a les associacions i altres empreses i per 
a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.
 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 

gestories
 ■ Economia feminista
 ■ Sostenibilitat
 ■ La realitat metropolitana 
 ■ Ciutats cooperatives
 ■ Migracions
 ■ Desenvolupament local
 ■ Ciutats cuidadores
 ■ Cooperativisme, mercat social, noves 

formes de consum

CONTACTE
Coordinador/a: Anna Abellán

  934 64 2216

  lasargantanabadalonina@gmail.com 
       coordinacio@ateneubnord.cat
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ATENEU COOPERATIU DE LA CATALUNYA CENTRAL

ENT I TATS

AGRUPADES  I

COL · LABORADORES

Dies d ’Agost , Frescoop SCCL , l ’Arada SCCL ,

Sambucus SCCL , Set-C SCCL , Tres

Branques SCCL . , Agència de

desenvolupament local Berguedà ,

Ajuntament de Calaf , Ajuntament de

Callús , Ajuntament de Cardona ,

Ajuntament de Manlleu , Ajuntament de

Manresa , Ajuntament de Navàs ,

Ajuntament de Prats de Lluçanès ,

Ajuntament de Sallent , Ajuntament de

Sobremunt , Ajuntament de Solsona ,

Associació Camins del Món , Associació per

la promoció de la masoveria urbana

Vidàlia , Confederació de Cooperatives de

Catalunya , Consell Comarcal del Bages ,

Consorci del Moianès , Coop57 ,

Cooperativa el Montserratí SCCL , Creacció ,

Cultura del Bé Comú SCCL , Delegació del

Govern de la Catalunya Central , El

Serradet de Barneres SCCL , Emelcat ,

Federació de Cooperatives de Catalunya ,

Institut Lacetània , La Fabrika espai creatiu

SCCL , l ’Agla SCCL , Mancomunitat La Plana ,

Mas Corcó pagesos forners SCCL , Massa

mare , Partee SCCL , Riuverd SCCL , Som

Mobilitat , Taller Auria , Txarango SCCL ,

Universitat UVic .

ATENEU COOPERATIU DE LA CATALUNYA CENTRAL

 

ENT I TAT  PROMOTORA

Gedi Gestió i Disseny SCCL

X A R X A  D ' A T E N E U S  C O O P E R A T I U S

E IXOS  ESTRATÈG ICS

Sobiranies

Comunitat i economia de les

cures

 

*FALTA AFEGIR EIXOS COMUNS

CONTACTE

935 24 16 24

ateneucooperatiucc@gedi.org

www.coopcatcentral.cat

@CoopCatCentral

/AteneuCooperatiudelaCatalunya

Central/

 Coordinador/a : Alba Rojas

 ■ Coop 57
 ■ Federació de 

Cooperatives de 
Treball de Catalunya

 ■ Agència de 
Desenvolupament 
del Berguedà

 ■ Ajuntament d’Artés
 ■ Ajuntament d’El Bruc
 ■ Ajuntament de Callús
 ■ Ajuntament de 

Manlleu
 ■ Ajuntament de 

Manresa
 ■ Ajuntament de Navàs
 ■ Ajuntament de 

Sallent
 ■ Ajuntament de 

Sobremunt
 ■ Ajuntament d’Olvan
 ■ Associació Amisol
 ■ Associació Camins 

del Món (Weli weli)
 ■ Associació 

d’iniciatives rurals 
(ARCA)

 ■ Associació La Crica
 ■ Associació Sol del 

Solsonès
 ■ Can Cases, SCCL
 ■ Col·lectiu Eixarcolant
 ■ Compartint 

Consciència, SCCL
 ■ Confederació de 

cooperatives de 
Catalunya

 ■ Consell Comarcal de 
l’Anoia

 ■ Consell Comarcal del 
Bages

 ■ Consell Comarcal del 
Solsonès

 ■ Consorci del 
Lluçanès

 ■ Creacció, agència 
d’emprenedoria, 
innovació i 
coneixement

 ■ Cuidem Lluçanès, 
SCCL

 ■ Cultura del Bé 
Comú, SCCL

 ■ Cultura 21, SCCL
 ■ Delegació del 

Govern a la 
Catalunya Central

 ■ Ecoxarxa del Bages
 ■ El Serradet de 

Barneres, SCCL
 ■ Emelcat, SCCL
 ■ Escola Agrària de 

Manresa
 ■ Federació catalana 

d’associacions de 
propietaris forestals 
– BOSCAT

 ■ Fundació Volem 
Feina

 ■ Institut Lacetània
 ■ Jaç Roig, SCCL
 ■ La Boqueria, SCCL
 ■ La Fàbrika espai 

creatiu, SCCL
 ■ La Fera Ferotge, SCCL
 ■ L’Aglà, SCCL
 ■ Les Refardes, SCCL
 ■ Mas Corcó Pagesos 

Forners, SCCL
 ■ Ninkasi, SCCL
 ■ Opciona Baix 

Berguedà, SCCL
 ■ Partee SCCL
 ■ PM Postal, SCCL
 ■ Pocacoop, SCCL
 ■ Propaganda pel fet! 

SCCL
 ■ Riuverd, SCCL
 ■ Taller Àuria, SCCL
 ■ Txarango SCCL
 ■ Universitat de Vic

 ■ Frescoop SCCL
 ■ Sambucus SCCL
 ■ Dies d’Agost SCCL

 ■ L’Arada SCCL
 ■ SetC SCCL
 ■ Gedi SCCL

ENTITATS COL·LABORADORESENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.

 ■ Acompanyament a la creació i 
creixement.

 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 
a les associacions i altres empreses i per 
a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.

 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 
gestories

 ■ Agroecologia

 ■ Habitatge

 ■ Cures

 ■ Emergència climàtica

 ■ Compra pública responsable i mercat 
social

 ■ Memòria històrica

CONTACTE
Coordinador/a: Alba Rojas

  935 241 624

  ateneucooperatiucc@gedi.org
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ATENEU COOPERATIU LA COL·LECTIVA DE L’HOSPITALET

 ■ Institut Escola 
Gornal

 ■ Associació JIS
 ■ XES
 ■ Associació de Veïns i 

Veïnes de La Florida
 ■ Memorial 

Democràtric de 
SEAT

 ■ COOP57
 ■ ARA Associació de 

Serveis i Formació 
Socioeducativa

 ■ Trama SCCL
 ■ Akwaba
 ■ Institut Eduard 

Fontserè
 ■ Escola Lliure el Sol
 ■ Escola Prat de la 

Manta
 ■ APOSS Tallers 

Bellvitge
 ■ Cal Bielet el Garro
 ■ Associació de Veïns 

i Veïnes Som Santa 
Eulàlia

 ■ Assamblea de 
Cooperación por la 
Paz

 ■ Espai Brotes 
 ■ Mujeres Pa’lante
 ■ Cooperativa Tarpuna
 ■ ABD

 ■ Escola Popular Keras 
Buti

 ■ Associació Cultural i 
Educativa Méliès

 ■ Associació Keras 
Buti

 ■ La Saboga
 ■ La Fundició SCCL

ENTITATS COL·LABORADORESENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.
 ■ Acompanyament a la creació i 

creixement.
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 

a les associacions i altres empreses i per 
a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.
 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 

gestories
 ■ Economia feminista
 ■ Agroecologia
 ■ Habitatge 
 ■ Migracions i cures 
 ■ Memòria i cultura cooperativa

CONTACTE
Coordinador/a: Laia Ramos

  605 329 746

  laia@lafundicio.net
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ATENEU COOPERATIU DEL CAMP DE TARRAGONA

 ■ XES
 ■ Fundació URV
 ■ Roca i Galés
 ■ Cambrils Emprèn 

Ajuntament 
Cambrils

 ■ Concactiva
 ■ Tarragona Impulsa
 ■ FCTC
 ■ CC Priorat
 ■ Leader del Camp
 ■ Ajuntament de 

Salou
 ■ VallsGenera
 ■ Conf. Empresarial 3r 

Sector
 ■ CC Baix Penedès
 ■ Ajuntament de 

Calafell
 ■ IDETSA
 ■ Mas Carandell
 ■ La Dinamo
 ■ Vinícola del Priorat
 ■ La Titaranya SCCL
 ■ Combinats
 ■ Handytech
 ■ Arqueovitis
 ■ Eina Ajuntament 

Vendrell
 ■ Quèviure 

Distribuïdora de 
mercat social

 ■ Redessa
 ■ Entra
 ■ Aprodisca
 ■ Xarxa Incorpora
 ■ Som Energia
 ■ Punt d’Accés
 ■ Saurines
 ■ Caseta de l’Arbre

 ■ Eina Activa
 ■ Som Mobilitiat
 ■ “Transició 

Energètica” Emelcat 
SCCL

 ■ Estudi de Música de 
TGN

 ■ Sostre Cívic
 ■ Fet a la Conca
 ■ Trescatorze
 ■ Arrels d’aigua
 ■ Diputació de 

Tarragona
 ■ Consell Comarcal 

Tarragonès
 ■ Ginac
 ■ Ajuntament de 

Cunit
 ■ Gentis
 ■ Terra i Taula
 ■ Assoc. Músics Baix 

Penedès
 ■ LexCoop
 ■ Cal llauner
 ■ Dignidart
 ■ Agrícola de Barberà
 ■ Remhalik
 ■ Intermedia
 ■ MVR
 ■ Towanda
 ■ Kaikunker
 ■ lalquimista
 ■ Enernou
 ■ Chapter
 ■ Òrbita
 ■ Vives i Roig
 ■ Ecom
 ■ L’Eixam SCCL
 ■ Col·lectiu El Puig
 ■ Vinícola de Nulles

 ■ Aresta
 ■ L’Economat
 ■ Col·lectiu Ronda
 ■ Conca 5.1
 ■ Prioritat
 ■ Actua
 ■ El Brot

 ■ Formació i Treball
 ■ L’Escac
 ■ Icària
 ■ Contrapunt
 ■ Cellers Domenys
 ■ El Far

 ■ Tarragonès  ■ Baix Penedès

ENTITATS 
COL·LABORADORES:

CERCLES DE L’ATENEU:

ENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.
 ■ Acompanyament a la creació i creixement.
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 

a les associacions i altres empreses i per 
a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.
 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 

gestories
 ■ Agroecologia
 ■ Ocupabilitat de col·lectius amb 

vulnerabilitats socials
 ■ Consum ètic, responsable i cooperatiu
 ■ Habitatge cooperatiu
 ■ Micropobles i ruralitat
 ■ Pols cooperatius locals

CONTACTE
Coordinador/a: Gerard Nogués

  681 623 454

  gerard.nogues@coopcamp.cat
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ATENEU COOPERATIU COÒPOLIS- BARCELONA

 ■ Associació Cultural 
Casa Orlandai

 ■ Confederació de 
cooperatives de 
Catalunya

 ■ Coop57, SCCL
 ■ Associació educativa 

i cultural Formes
 ■ Associació 

Barceloneta Alerta
 ■ Associació 

Cooperasec
 ■ L’Economat Social
 ■ “Fundació privada 

Pere Closa”
 ■ Coophalal, SCCL
 ■ TICTAC, SCCL
 ■ TRAMA, SCCL
 ■ Espai Ambiental, 

SCCL
 ■ Servei Solidari
 ■ Xarxa d’Economia 

Solidària
 ■ Món Banyoles

 ■ Rezero
 ■ Som Energia
 ■ El Rissell
 ■ Mensakas
 ■ Som Connexió
 ■ “Fundació Acció 

Solidària Contra 
l’Atur”

 ■ Connectats
 ■ La Tremenda
 ■ Crearsa
 ■ Escola lliure El Sol
 ■ Impulsem, SCCL
 ■ Taula Eix Pere IV
 ■ Katuma, SCCL
 ■ Sectorial d’habitatge 

cooperatiu i 
transformador de la 
XES

 ■ Associació cultural 
Makeatuvida

 ■ Omplim els buits, 
SCCL

 ■ La Ciutat Invisible, 
SCCL

 ■ Lacol, SCCL
 ■ Ass. per Impuls 

Econ. Cooper. i 
Comunitària de 
Sants Montjuïc

 ■ Col·lectiu Ronda, 
SCCL

 ■ L’Esguard, SCCL
 ■ La Pera, SCCL
 ■ Associació Migració 

i Economia Social i 
Solidària

 ■ Col·lectivitat, SCCL
 ■ Reflexes, SCCL

 ■ Cercle de Migracions

ENTITATS COL·LABORADORES

CERCLES DE L’ATENEU:

ENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.
 ■ Acompanyament a la creació i creixement.
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 

a les associacions i altres empreses i per 
a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.
 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 

gestories
 ■ Cultura Cooperativa
 ■ Migracions i economia solidària
 ■ Economia feminista i de les cures
 ■ Consum conscient basat en pràctiques 

col·lectives
 ■ Transició energètica
 ■ Mobilitat i logística sostenible
 ■ Economia circular
 ■ Habitatge cooperatiu

CONTACTE
Coordinador/a: Hernán Cordoba

  934 320 063

  hernan@bcn.coop
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ATENEU COOPERATIU ALT PENEDÈS-GARRAF

 ■ Mancomunitat 
Penedès Garraf

 ■ Ajuntament de 
Santa Margarida i els 
Monjos

 ■ Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès

 ■ Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

 ■ Ajuntament de 
Sitges

 ■ Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes

 ■ Ajuntament de 
Mediona

 ■ Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona

 ■ Ajuntament de 
Torrelavit

 ■ Fundació ENT
 ■ Fundació Pinnae
 ■ Fundació Pro- 

Penedès
 ■ Federació de 

Cooperatives de 
Treball de Catalunya

 ■ Covides
 ■ La Dinamo
 ■ Opcions de Consum 

Responsable, SCCL
 ■ El Tros d’Ordal
 ■ Quatre Passes 

Serveis 
Mediambientals

 ■ Iesmed
 ■ La Llibreteria, SCCL
 ■ FEGP

 ■ Associació Entrem-hi
 ■ Actua, SCCL
 ■ Facto, SCCL

 ■ La Fura, SCCL
 ■ Nou Set SCCL
 ■ Nou Verd SCCL

ENTITATS COL·LABORADORESENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.
 ■ Acompanyament a la creació i 

creixement.
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa  

per a les associacions i altres empreses  
i per a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.
 ■ Suport per a prescriptores d’assessories  

i gestories
 ■ Diagnosi i mapeig de l’economia social  

i cooperativa al territori
 ■ Acompanyament a la creació i 

consolidació de projectes cooperatius
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 

a associacions i altres empreses
 ■ Divulgació, sensibilització i formació en 

ESS i cooperativisme
 ■ Facilitació de la intercooperació, 

enxarxament i dinamització territorial

CONTACTE
Coordinador/a: Laura Rafecas

  687 611 356

  coordinacio@coopsetania.cat
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ATENEU COOPERATIU COOPMARESME

 ■ Agència Talaia
 ■ Ajuntament 

d’Arenys de Mar
 ■ Ajuntament 

d’Arenys de Munt
 ■ Ajuntament 

d’Argentona
 ■ Ajuntament de 

Dosrius
 ■ Ajuntament de 

Mataró
 ■ Ajuntament de 

Montgat
 ■ Ajuntament de 

Palafolls
 ■ Ajuntament de 

Pineda
 ■ Ajuntament de 

Santa Susanna
 ■ Ajuntament de 

Tordera
 ■ Ajuntament del 

Masnou
 ■ Artijoc

 ■ Càtedra d’Economia 
Social del 
Tecnocampus

 ■ Consell Comarcal del 
Maresme

 ■ Coop de Pedal
 ■ Federació de 

Cooperatives de 
Treball

 ■ Moviment educatiu 
del Maresme

 ■ Unió de 
Cooperadors de 
Mataró

 ■ XES Mataró
 ■ Fundació Privada 

del Maresme Pro 
Persones amb 
Discapacitat 
intel·lectual

 ■ Fundació CEO del 
Maresme

 ■ Ajuntament de 
Cabrils

 ■ Clack Audiovisual
 ■ Facto Assessors
 ■ Fundació Unió de 

Cooperadors de 
Mataró

 ■ L’Esberla
 ■ Musicop

ENTITATS COL·LABORADORESENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.
 ■ Acompanyament a la creació i 

creixement.
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 

a les associacions i altres empreses i per 
a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.
 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 

gestories
 ■ Mercat social
 ■ Economia feminista
 ■ Cultura cooperativa

CONTACTE
Coordinador/a: Ariadna Mendieta Simó  
i Berta Mundó

  935 768 739

  amendieta@esberla.cat
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ATENEU COOPERATIU PONENT-COOPERA

 ■ Consell Comarcal de 
la Segarra

 ■ John Fil SCCL
 ■ Cuina del Comú 

SCCL
 ■ Som Energia Lleida
 ■ Actua SCCL
 ■ XES
 ■ Federació de 

Cooperatives de 
Treball

 ■ Coordinadora 
d’ONGD i aMS de  
Lleida

 ■ Universitat de Lleida
 ■ Lo Fato Grup de 

consu

 ■ Tres Cadires SCCL
 ■ L’Olivera SCCL
 ■ Grup Alba
 ■ Les Obagues Eines 

Educatives SCCL

 ■ El Risell SCCL
 ■ Btactic SCCL

ENTITATS COL·LABORADORESENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.
 ■ Acompanyament a la creació i 

creixement.
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa  

per a les associacions i altres empreses 
i per a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.
 ■ Suport per a prescriptores d’assessories  

i gestories
 ■ Diagnosi i mapeig de l’economia social  

i cooperativa al territori
 ■ Acompanyament a la creació i 

consolidació de projectes cooperatius
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 

a associacions i altres empreses
 ■ Divulgació, sensibilització i formació en 

ESS i cooperativisme
 ■ Facilitació de la intercooperació, 

enxarxament i dinamització territorial

CONTACTE
Coordinador/a: Anna Maria Capdevila

  664 265 664

  acapdevila@ponentcoopera.cat
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ATENEU COOPERATIU DE TERRES DE L’EBRE

 ■ Ajuntament 
d’Alcanar

 ■ Ajuntament de Flix
 ■ Ajuntament de Mora 

d’Ebre
 ■ Ajuntament de 

Gandesa
 ■ CIS Terra Alta Ribera 

Ebre
 ■ Consell Comarcal de 

la Terra Alta

 ■ Consell Comarcal del 
Baix Ebre

 ■ Consell Comarcal del 
Montsià

 ■ Cooperativa l’Aldea
 ■ Fundació Montsià
 ■ Consell Comarcal de 

la Ribera d’Ebre

 ■ Fundació Astres
 ■ Ajuntament 

d’Amposta
 ■ Ajuntament 

d’Ulldecona
 ■ Ateneu Informàtic, 

SCCL
 ■ Fundació privada 

Gentis

 ■ ALC Assessors, SCCL
 ■ Surtdecasa, SCCL
 ■ Epi, energia per a la 

igualtat, SCCL
 ■ Fundació Ulldecona 
 ■ Ajuntament de 

Tortosa

ENTITATS COL·LABORADORESENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.
 ■ Acompanyament a la creació i 

creixement.
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 

a les associacions i altres empreses i per 
a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.
 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 

gestories
 ■ Habitatge cooperatiu
 ■ Creixement i consolidació d’entitats de 

l’ESS i les cooperatives, en especial les 
agràries

 ■ Cooperativisme en el món educatiu

CONTACTE
Coordinador/a: Carlos Lamote de Grignon 
Aranda

  679 427 800

  tecnic@ateneucoopte.org
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ATENEU COOPERATIU DE TERRES GIRONINES

 ■ Ajuntament de 
Vilablareix

 ■ Ajuntament de Salt

 ■ Fundació per 
l’Autoocupació

 ■ Idària

 ■ Fundació Gentis
 ■ Ajuntament de 

Sarrià
 ■ Ajuntament de Celrà
 ■ Emprengi 

(Associació)
 ■ Avancem Santa 

Clara SCCL
 ■ Eina Activa 

(Fundació)
 ■ Ajuntament de 

Calonge
 ■ Associació GALP

 ■ Núria Social 
(Associació)

 ■ Suara Cooperativa
 ■ Arran de Terra 

(Cooperativa)
 ■ La Formigueta 

(Cooperativa)
 ■ Plataforma 

Educativa 
(Fundació)

 ■ Consell Comarcal de 
la Selva

 ■ Divertus Cooperativa  ■ Garrotxa-Ripollès
 ■ Empordà 

 ■ La Selva

ENTITATS COL·LABORADORES

CERCLES DE L’ATENEU

ENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.
 ■ Acompanyament a la creació i creixement.
 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 

a les associacions i altres empreses i per 
a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.
 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 

gestories
 ■ Participació, governança i democràcia
 ■ Atenció a persones (perspectiva de 

gènere, cures i persones migrades)
 ■ Comercialització agroecològica
 ■ Producció agrícola, pesca i ramaderia
 ■ Turisme
 ■ Habitatge cooperatiu
 ■ Enxarxament i intercooperació
 ■ Engendrar actituds transformadores i 

crítiques en l’àmbit de l’educació

CONTACTE
Coordinador/a: Sandra Teixidor

  972 405 455

  consulta@ateneucoopgi.org
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ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL

 ■ Ajuntament de 
Sabadell

 ■ Ajuntament de 
Castellar de Vallès

 ■ Ajuntament de 
Palau-Solità i 
Plegamans

 ■ Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès

 ■ Ajuntament de 
Santa Perpetua de la 
Mogoda

 ■ Casal Can 
Capablanca

 ■ CIPO, SCCL
 ■ El Rodal, SCCL
 ■ El teixit de la terra
 ■ Associació juvenil 

l’Esquitx
 ■ Associació l’Escaig
 ■ La flama roja, SCCL
 ■ Luika, SCCL
 ■ La Ruda
 ■ Som Confort Solar, 

SCCL
 ■ Tracta’m, SCCL
 ■ TUS, SCCL
 ■ Viver Tres Turons, 

SCCL
 ■ Arqbag, SCCL
 ■ Coop57
 ■ Federació de 

cooperatives de 
Treball de Catalunya

 ■ Federació de 
cooperatives 
d’Ensenyament de 
Catalunya

 ■ Fundació Seira
 ■ Associació XES 

Catalunya
 ■ 4 pins, Associació 

d’habitatge

 ■ La Coopmunitat, 
SCCL

 ■ Departament de 
Geografia de la UAB

 ■ L’Ortiga coop, SCCL
 ■ Cevagraf, SCCL
 ■ Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès
 ■ Associació el Cabàs
 ■ Associació Cal 

Temerari
 ■ Ajuntament de 

Matadepera
 ■ Associació Plantem-

nos
 ■ Fundació privada 

terrassenca Prodis
 ■ Fundació Fupar
 ■ Associació Espai 

Sacra
 ■ Alternativa3, SCCL
 ■ Associació Eco 

Inserció
 ■ Associació pel 

consum responsable 
i la sostenibilitat

 ■ Federació 
d’associacions de 
veïns de Terrassa

 ■ La terrassenca, SCCL
 ■ Magroc, SCCL
 ■ Associació la Oka
 ■ Ajuntament de 

Castellbisbal
 ■ Fiare Catalunya
 ■ Club Gimnàstic 

Terrassa
 ■ Ajuntament de 

Terrassa
 ■ Som Mobilitat
 ■ Communia, SCCL
 ■ Ajuntament de 

Vacarisses

 ■ Associació Teler 
Cooperatiu

 ■ Filigrana 
Produccions 360

 ■ Doble Via
 ■ L’Eina

ENTITATS COL·LABORADORESENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.

 ■ Acompanyament a la creació i 
creixement.

 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 
a les associacions i altres empreses i per 
a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.

 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 
gestories

 ■ Perspectiva feminista

 ■ Transició ecològica 

 ■ Béns productius comuns

 ■ Sobirania alimentària

 ■ Pols cooperatius

 ■ Habitatge

CONTACTE
Coordinador/a: Bet Tena Blanch

  937 430 981

  bet@telercooperatiu.org
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ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS ORIENTAL

 ■ Llibreria Els 4 Gats, 
SCCL

 ■ Ajuntament 
Santa Maria de 
Palautordera

 ■ Amaris Natural
 ■ Apindep Ronçana
 ■ AREA
 ■ Artijoc
 ■ Ateneu L’Aliança
 ■ Cardedeu 

Autosuficient
 ■ Coop57
 ■ Cooperativa 70
 ■ El Centre – Ateneu 

Democràtic i 
Progressista

 ■ Escola Ginebró
 ■ Federació de 

Cooperatives de 
Treball de Catalunya

 ■ Federació de 
Cooperatives 
d’Ensenyament de 
Catalunya

 ■ Fundació La Dinamo
 ■ Fundació Seira
 ■ Ajuntament de 

Granollers
 ■ Grupdem, SCCL
 ■ L’Avern, SCCL
 ■ La Magrana 

Vallesana
 ■ El Rave Negre
 ■ Ticae Telecom
 ■ Watchit Films
 ■ Xarxa d’Economia 

Solidària

 ■ Doble Via, SCCL
 ■ Facto Assessors, 

SCCL

 ■ Ensó, SCCL
 ■ Som, SCCL
 ■ Escola Sant Gervasi

ENTITATS COL·LABORADORESENTITATS AGRUPADES

EIXOS ESTRATÈGICS

 ■ Diagnosi visibilitació de l’ESS.

 ■ Acompanyament a la creació i 
creixement.

 ■ Promoció de la fórmula cooperativa per 
a les associacions i altres empreses i per 
a la continuïtat empresarial.

 ■ Donar a conèixer l’ESS a les escoles.

 ■ Suport per a prescriptores d’assessories i 
gestories

 ■ Agroecologia

 ■ Mobilitat sostenible

 ■ Perspectiva feminista

 ■ Educació amb professorat

CONTACTE
Coordinador/a: Albert Grifell

  693 827 752

  albert@ateneucoopvor.org 
  info@ateneucoopvor.org
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PROJECTES 
SINGULARS  
DE PAÍS
PROJECTES QUE GENEREN OCUPACIÓ DE 
QUALITAT AMB ABAST A TOT EL TERRITORI 
CATALÀ
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INCORPORACIÓ DELS VALORS COOPERATIUS A LA CULTURA 
DIGITAL PER AFAVORIR UN CONSUM RESPONSABLE

Abacus Cooperativa

Traslladar a l’entorn digital la informació de la 
nostra oferta i la interacció amb el públic per 
donar suport a la comercialització i l’orientació 
cap a un consum responsable de la nostra 
comunitat de socis. La tecnologia esdevé un 
mitjà per promoure un canvi profund que 
tendeixi a un desenvolupament sostenible, per 
potenciar els valors que humanitzen aquest 
nou paradigma en què les persones i els models 
econòmics responsables se situen en el lloc 
primordial de la iniciativa.

El projecte persegueix augmentar la 
sensibilització de la ciutadania sobre els hàbits 
de consum responsable per generar canvis en 
la cadena de valor del sector detallista orientats 
a valors associats als productes educatius, 
culturals i de lleure.

 ■ Integrar una nova base de dades de productes 
i serveis de consum al comerç electrònic i a les 
botigues, que proporcioni informació molt més 
detallada dels nostres productes i una millor 
usabilitat per potenciar la compra responsable. 

 ■ Crear una nova app que permeti informar 
l’usuari i interactuar-hi amb la finalitat 
d’acompanyar-lo en la presa de decisions de 
compra responsable. 

 ■ Fomentar la participació de l’usuari en la 
realització d’estudis i publicacions impulsades 
per Abacus en col·laboració amb altres entitats.

Generació de 17 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Comerç, tecnologia

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya (excepte les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran)

CONTACTE
Antonio Naranjo

  932 178 166

  antonio.naranjo@abacus.coop

  www.abacus.coop

  https://twitter.com/AbacusCoop

  www.instagram.com/abacuscoop

   www.linkedin.com/company/abacus-
cooperativa/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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XARXA SOSTENIBLE DE BIOCARBÓ

Carbón Vivo, SCCL;Idaria, Empresa d’Inserció, SCCL; Teb Verd, SCCL

A Catalunya hi ha cooperatives d’inserció laboral 
que desenvolupen, entre les seves activitats, 
tasques de gestió forestal i ofereixen serveis 
de jardineria. Aquestes activitats generen una 
important quantitat de biomassa, que té un 
valor econòmic reduït o nul al mercat i diferents 
impactes negatius, tant per la seva activitat 
empresarial com pel medi ambient. El projecte 
respon a la demanda d’aquestes cooperatives de 
tenir més recursos per dur a terme la seva missió 
social.

Aquest projecte proposa generar una xarxa de 
cooperatives productores i comercialitzadores 
de biocarbó a fi de potenciar-ne l’activitat i, 
alhora, la inserció laboral, especialment de 
col·lectius en situació vulnerable. Per altra 
banda, pretén crear i desenvolupar una 
estratègia de màrqueting i comercialització 
sostenible de biocarbó, generar coneixement 
sobre el biocarbó i les seves aplicacions i generar 
demanda de biocarbó al mercat.

El projecte vol eliminar els costos de tractament 
de la biomassa que produeixen les cooperatives, 
potenciar la creació de nous llocs de treball, 
lluitar contra el canvi climàtic i ajudar a reduir les 
emissions de gas amb efecte d’hivernacle (GEH) 
del sector agrícola i forestal, oferir al sector un 
producte que en millora la sostenibilitat i reduir 
els riscos d’incendis generats per l’acumulació 
de branques als boscos i la crema de rostolls.

 ■ Dinamitzar i millorar la sostenibilitat 
econòmica, social i mediambiental del 
món cooperatiu i les empreses socials i, 
especialment, les que tenen per missió la 
inserció laboral de col·lectius vulnerables 
mitjançant la gestió de tot tipus de biomassa. 

 ■ Millorar la sostenibilitat del món rural i, 
especialment, del sector agrícola.

 ■ Potenciar una economia social, circular i verda 
que permeti lluitar contra el canvi climàtic.

 ■ Generació de 8 llocs de treball, dels quals 3 
d’inserció, com a mínim.

 ■ Creació de 2 noves cooperatives de treball (1 
de treballadors associats i 1 de segon grau).

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Agricultura i ramaderia, medi ambient

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya

CONTACTE
Abel Zahinos

  info@carbonvivo.com

   www.carbonvivo.com

  @carbonvivo

  @carbonvivo

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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ACCÉS AL SÒL PER A LES COOPERATIVES D’HABITATGE

Celobert. Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme SCCL, Perviure SCCL, Jamgo 
SCCL, Fil a l’agulla SCCL

El projecte neix a partir de la identificació 
de diferents necessitats: d’una banda, la 
dificultat que tenen els col·lectius interessats 
en l’habitatge de cessió d’ús per identificar 
sòls aptes per portar a terme el seu projecte 
de cooperativa d’habitatge i, d’altra banda, 
la necessitat que tenen els ajuntaments de 
disposar de suport per definir els criteris i les 
eines que facin possible la cessió de sòls o 
els mecanismes per impulsar aquest model 
d’habitatge al seu municipi.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats, 
el projecte es proposa desenvolupar una 
sèrie d’eines que facilitarà la cerca de solars 
i patrimoni a aquells col·lectiu interessats 
en desenvolupar un projecte d’habitatge 
cooperatiu, així com l’avaluació de la viabilitat 
d’una promoció i també oferirà suport a les 
Administracions locals per a gestionar la cessió 
de sòl públic, adquirir sòls privats i realitzar 
modificacions de planejament urbanístic.

L’impacte esperat del projecte és millorar 
l’accessibilitat a projectes d’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús per a persones que 
així ho desitgin així com generar ocupació de 
qualitat a través de la posada en marxa de dues 
cooperatives d’habitatge.

 ■ Facilitar a grups de persones organitzades la 
cerca de sòls adequats perquè estableixin el 
seu projecte cooperatiu i n’avaluïn la viabilitat.

 ■ Facilitar als ens locals eines per poder 
destinar sòls públics a la provisió d’habitatges 
assequibles que porten a terme les 
cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

16 llocs de treball

2 cooperatives (d’habitatge)

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Habitatge

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya

CONTACTE
Maria Josep

  info@celobert.coop

  http://celobert.coop/

  https://twitter.com/celobert_coop

  www.facebook.com/CelobertCooperativa/

  www.instagram.com/celobert_coop/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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OBSERVATORI DE SISTEMES DE PAGAMENTS PER AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL I COMUNITARI

Coodin, SCCL; La Coopmunitat, SCCL; Learning by doing, SL

L’Observatori de Sistemes de Pagament neix com 
un projecte amb voluntat transformadora a partir 
de detectar que cada vegada la societat és més 
conscient del valor social lligat a l’acció econòmica, 
i això fa que sigui fonamental dotar les entitats 
d’economia social, les administracions locals i els 
agents en la dinamització de l’economia local, de 
les eines i coneixements necessaris per gestionar el 
seu sistema financer. Calen formes de pagament 
complementàries, canals de recirculació de la 
inversió pública dins del municipi, accions de treball 
en xarxa de les entitats d’ESS, etc.

En aquest sentit, l’Observatori facilitarà l’accés 
a sistemes financers propis de l’ESS a través de 
monedes complementàries, socials o sistemes 
d’intercanvi.

L’objectiu és reforçar, mitjançant el suport tècnic 
a entitats i col·lectius de l’Observatori, la generació 
d’una activitat econòmica basada en la proximitat, el 
desenvolupament sostenible, el consum responsable 
i la presa democràtica de decisions. Perquè tot això 
funcioni, és fonamental que, allà on sigui viable i fins 
i tot recomanable, es disposi d’un mitjà de pagament 
alternatiu, controlat democràticament pels mateixos 
usuaris i no pas per entitats supraestatals de caràcter 
democràtic dubtós i amb voluntat especulativa.

Pensem que l’enfortiment de les xarxes d’ESS i la 
generació de nous vincles entre el petit comerç i 
l’ESS han de ser la base per a futures accions de 
transformació econòmica de la nostra societat, 
en què el treball ben fet, el servei al ciutadà i 
l’enfocament social en la presa de decisions 
democràtiques estan cridats a tenir un paper 
fonamental.

 ■ Recollir i compilar coneixement i posar a 
l’abast de la ciutadania les diferents monedes 
complementàries.

 ■ Dinamitzar l’ocupació mitjançant la creació 
d’una cooperativa gestora de l’Observatori.

 ■ Donar a conèixer l’economia social i 
cooperativa a través d’altres plataformes de 
servei de declaracions i pagaments (SDP) 
complementàries.

 ■ Promocionar l’Observatori com a 
oficina tècnica per a l’acompanyament, 
l’assessorament o la gestió inicial de l’estudi 
de la idoneïtat de crear una nova moneda 
local o social.

5 llocs de treball. 1 cooperativa

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Comerç

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya

CONTACTE
Pedro Imaz

  consell@coodin.cat

  www.coodin.cat 

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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ESPÈCIES SILVESTRES COMESTIBLES I VARIETATS 
TRADICIONALS COM A EINA DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL

Cooperativa Eixarcolant, SCCL

El projecte neix com a resposta als fenòmens de 
la intensificació de l’agricultura, la globalització i 
la pèrdua del coneixement i usos de les plantes 
silvestres (cultivades o no cultivades), que han 
provocat una pèrdua de la diversitat alimentària, 
l’empobriment rural i l’homogeneïtzació del 
mosaic agroforestal. Per això cal desenvolupar 
l’ús sostenible d’aquestes plantes com a base de 
la seguretat alimentària. La idea neix partint de 
la tesi doctoral de Marc Talavera Roma.

El projecte consisteix en una proposta de 
dinamització territorial que treballa per a la 
recuperació de varietats tradicionals i espècies 
silvestres comestibles, del seu cultiu i consum, 
com una de les eines més poderoses que tenim 
per transformar el sistema agroalimentari. 
Engloba projectes de formació i divulgació, 
recerca aplicada, dinamització territorial, 
conscienciació i incidència política, perquè totes 
i tots decidim, amb el nostre consum, com és el 
territori que ens envolta i quin llegat deixem a 
les generacions futures. 

L’impacte esperat del projecte al llarg teminir 
és una societat conscient que existeix un model 
agroalimentari més sostenible i sa, per afavorir 
que les varietats tradicionals i espècies silvestres 
passin a formar part de la dieta de tothom, 
i contribueixin així a un model agrari més 
sostenible i just.

 ■ Promoure el coneixement, el cultiu, la 
comercialització i el consum d’espècies 
silvestres comestibles i varietats agrícoles 
tradicionals com a elements clau per 
avançar vers la dinamització territorial, 
el desenvolupament rural sostenible, la 
resiliència al canvi climàtic, la sobirania 
alimentària i l’alimentació de qualitat.

6 llocs de treball

2 cooperatives

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Alimentació, medi ambient

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya (totes les regions)

CONTACTE
Marc Talavera

  info@eixarcolant.cat

  www.eixarcolant.cat

  www.facebook.com/eixarcolant/

   www.instagram.com/eixarcolant/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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TURISCOOP

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Agrícola Falset Marçà i S.C., 
AFALMA, SCCL, SAT LTDA. Apícola el Perello 1363-CAT, Empordàlia SCCL

Cada vegada el turisme va més enfocat a la 
venda d’experiències, generar sentiments, 
passió, etc. En aquest projecte es volen vincular 
les cooperatives agràries amb experiències 
turístiques, a través de l’aprofitament dels 
recursos del territori, la suma amb proveïdors 
locals, i l’aportació d’innovació i creativitat amb 
la finalitat de crear un producte diferencial, que 
cridi l’atenció i serveixi de reclam, per dinamitzar 
les cooperatives i paral·lelament el territori i 
difondre, mitjançant experiències cooperatives, 
els valors del cooperativisme a la societat.

A través d’aquest projecte volem donar a 
conèixer el model social i democràtic de les 
cooperatives mitjançant activitats turístiques 
i donar a conèixer el valor afegit en l’àmbit 
de patrimoni i cultural que suposen les 
cooperatives agràries repartides per tot el 
territori català. També dinamitzar les activitats 
de les cooperatives agràries i promoure el 
cooperativisme agrari a través d’experiències.

Per fer-ho dissenyarem rutes turístiques atenent 
a criteris definits prèviament segons el sector de 
producció i el territori, crearem paquets turístics 
amb experiències creatives i singulars i crearem 
un mapa-xarxa interactiu de cooperatives amb 
activitats turístiques

 ■ Desenvolupar un projecte que dona resposta 
a una oportunitat aprofitant una actuació 
estratègica sectorial que estimula i reforça 
l’ocupació en les cooperatives agràries 
mitjançant l’agroturisme. 

 ■ Fomentar la reactivació econòmica i promoci-
onar l’economia social mitjançant la suma dels 
valors inherents a les cooperatives agràries: cul-
tura, patrimoni, natura, producció, alimentació. 

 ■ Dissenyar i comercialitzar actuacions dirigides 
a desenvolupar un nou ús del patrimoni 
inactiu o altres espais o recursos infrautilitzats 
de les cooperatives agràries obrint una nova 
línia de negoci.

Generació de 4 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Hosteleria i turisme

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya

CONTACTE
Ester Aguirre

  932 260 369

  ester.aguirre@fcac.coop

  https://issuu.com/agroactivitat

  https://es-la.facebook.com/
cooperativesagrariesCAT/

  www.youtube.com/user/coopagrariescat

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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BARRES I BIRRES, INFRAESTRUCTURES,  
BEGUDES I SERVEIS COOPERATIUS

Fundació Cívica Esperanzah, Frescoop SCCL, Txarango SCCL, Dies d’agost SCCL, Relab Studio SL

El projecte neix de l’estratègia que impulsa la 
plataforma Cultura amb Causa per convertir 
els festivals de música i les festes populars o 
alternatives en eines de suport, difusió i creació 
d’iniciatives d’economia social, solidària i 
cooperativa.

El projecte proposa crear, fomentar, acompanyar 
i estendre una xarxa cooperativa de productors 
cervesers i esdeveniments a tot el territori que 
permeti satisfer les necessitats de consum 
de begudes i infraestructures de grans 
esdeveniments amb productes cooperatius i 
coherents amb els valors de les seves activitats.

Diversos agents ja han mostrat disposició a 
participar en aquesta proposta d’ESS i s’espera 
que se n’incorporin de nous i que generin un 
impacte econòmic directe al territori.

 ■ Desenvolupar una marca de cervesa 
assequible per al gran públic. 

 ■ Generar una infraestructura de barres, 
neveres, etc. que permeti entrar en els grans 
esdeveniments petites iniciatives cooperatives 
arrelades a cada territori on es desenvolupin.

 ■ Crear productes complementaris d’impacte 
conscient que tinguin impacte sobre 
l’economia local.

 ■ Desenvolupar una estructura cooperativa 
que vertebri tot aquest projecte i en coordini 
tots els actors amb criteri polític: teixir discurs 
per mitjà de l’acció i generar traçabilitat en la 
proposta.

Generació de 12 llocs de treball

Creació de 2 cooperatives de treball (una per al 
sistema de pagament als esdeveniments i una 
altra per oferir els productes i serveis)

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Indústria i producció, serveis

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya

CONTACTE
  933 795 637

  www.fundacioesperanzah.org 

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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ENFORTIM ES IM-PERFECT®: UN MODEL D’ECONOMIA SOCIAL, 
VERDA I CIRCULAR A CATALUNYA

Fundació Espigoladors 

Enfortim es im-perfect® busca el creixement 
i la replicació de la marca es im-perfect®, la 
primera marca de l’Estat espanyol que elabora 
i comercialitza productes alimentaris d’alta 
qualitat a partir d’excedents o fruita i verdura 
descartada per raons estètiques. Alhora, la 
cooperativa ofereix oportunitats laborals i 
formatives a persones en situació de risc 
d’exclusió social.

El projecte identifica diverses oportunitats de 
creixement de l’economia social per mitjà de la 
marca es im-perfect®. D’una banda, es planteja 
enfortir l’estratègia de comercialització per 
situar-se com a model de l’ES de referència en 
l’àmbit català i a l’exterior. De l’altra, es proposa 
sistematitzar coneixements amb un alt potencial 
de replicabilitat i transferibilitat de know-how.

L’impacte social que generarà el projecte és la 
dinamització i la reactivació de l’economia social 
en el sector alimentari de sis demarcacions 
catalanes, la creació de xarxa entre els diferents 
agents i la generació de 8 llocs de treball.

 ■ Enfortir el model per establir les bases fermes 
d’escalabilitat i replicabilitat en altres territoris.

 ■ Millorar empresarialment amb l’adaptació 
de les TIC i la implementació d’accions de 
comunicació.

Generació de 8 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Alimentació, medi ambient

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Penedès, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de 
l’Ebre i Alt Pirineu i Aran

CONTACTE
  93 525 62 14 

  info@espigoladors.com

  www.espigoladors.com 

  www.facebook.com/Espigoladors

  www.instagram.com/esimperfect

  https://twitter.com/espigoladors

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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CROWDCOOP: MULTIPLIQUEM LES POSSIBILITATS  
DEL FINANÇAMENT COOPERATIU

Fundació Goteo; Heres Social, SCCL, Facto Assessors, SCCL

La idea neix de constatar la necessitat de posar 
eines de finançament i de suport per constituir 
noves cooperatives o consolidar projectes 
de l’economia social en el territori català, així 
com la necessitat de dissenyar i implementar 
programes de formació integral a iniciatives per 
a la seva transformació en cooperatives.

El projecte cerca el disseny i la implementació 
d’una plataforma digital amb codi obert 
especialitzada en cooperatives per donar 
suport al finançament de manera col·laborativa, 
a la constitució de noves cooperatives i a la 
consolidació de les existents. Disposarà d’una 
sèrie de recursos i eines, formació especialitzada 
i acompanyaments, realització i distribució de 
recursos formatius dirigits a iniciatives així com 
a ateneus cooperatius i la implementació d’un 
itinerari complet de formació. Això permetrà 
crear capacitats a llarg termini i recursos en les 
persones tècniques dels ateneus cooperatius. 

 ■ Crear la plataforma digital de codi obert 
CrowdCOOP.

 ■ Construir un ecosistema de suport al 
cooperativisme a Catalunya.

 ■ Fomentar la creació, la formació, el 
finançament i la consolidació de cooperatives 
a través de CrowdCOOP.

Generació de 2 llocs de treball

Creació de 2 cooperatives

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Tecnologia

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Penedès, Camp de Tarragona, Girona, Catalunya Central 
Lleida/Ponent, Terres de l’Ebre

CONTACTE
  93 525 62 14 

  info@goteo.org

  www.goteo.org  
  www.facto.cat 
  www.heres.cat

   www.twitter.com/FactoCoop  
    twitter.com/HeresSocial 
    @goteofunding

  @goteofunding

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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FOMENT DE L’ECONOMIA BLAVA SOLIDÀRIA A CATALUNYA 
(FEBSCAT)

Innovació i Economia Social en la Mediterrània, SCEL, Eco-unión, Inèdit Innovació 
SL, Universitat de Girona

La cooperativa IesMed, SCEL, juntament amb 
l’associació Eco-unión i altres institucions i 
entitats mediterrànies, fa dos anys que analitza 
la possibilitat d’organitzar, des de la societat civil 
i la transversalitat, la confluència de l’economia 
blava i l’ESS, dos conceptes que als darrers anys 
han guanyat pes a les agendes mediterrànies.

El projecte pretén aportar la perspectiva i 
els principis de l’ESS al desenvolupament de 
determinats sectors de l’EB (pesca sostenible, 
turisme sostenible i solidari, economia circular 
i tractament de residus, migracions, entre 
d’altres), i això ho farà mitjançant la coordinació 
d’un nombre elevat d’actors amb gran 
incidència en la vertebració de l’Economia Blava 
Solidària (EBS), posant les bases del primer 
clúster EBS al món i donant a Catalunya un 
protagonisme rellevant a la conca mediterrània.

L’EBS cerca l’aprofitament integral, intel·ligent 
i sostenible dels recursos marins i de les zones 
costaneres amb la perspectiva i els principis 
de l’ESS. Aquesta conjunció obre àmplies i 
estimulants àrees d’experimentació, cooperació i 
generació d’activitat i ocupació, principalment a 
les zones costaneres.

 ■ Realització d’un estudi d’oportunitats que 
obre l’EBS.

 ■ Vertebració del futur clúster EBS (entitat 
gestora i grup de suport).

 ■ Creació d’un programa de suport a iniciatives 
empresarials de l’EBS (2 projectes pilot).

 ■ Celebració d’un Blue Economy Forum 
(octubre de 2020) temàtic de l’EBS.

2 cooperatives

5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Medi ambient

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Territoris costaners de Catalunya

CONTACTE
Jordi Panal

  932 385 343

  www.iesmed.eu

   @FEBSCat

  FEBSCat

  @FEBSCat

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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DE LA CONSOLIDACIÓ A LA MATERIALITZACIÓ

Cooperativa d’habitatges La Raval, SCCL

El projecte consisteix a construir un habitatge 
col·laboratiu en cessió d’ús al barri antic de 
Manresa, on hi ha un alt percentatge d’edificis 
en estat ruïnós i abandonats. Es tracta de 
prioritzar la satisfacció i les necessitats humanes, 
de posar al centre la cura i l’ajuda mútua 
dels veïns i veïnes. L’aspecte clau és la vida 
comunitària, més enllà de compartir uns espais 
comuns, a partir dels quals establim relacions 
properes, de cooperació, sostenibilitat i cohesió. 

El projecte respon a la demanda del mercat i 
del sector de la construcció d’habitatges amb 
un 50% de protecció oficial (HPO), i compleix els 
criteris de construcció i manteniment: ser tan 
sostenible com sigui possible i respectuós amb 
l’entorn.

La iniciativa pretén generar comunitat cap 
endins, esdevenir un model d’habitatge 
accessible i assequible, i ser un model social 
sostenible des del punt de vista humà.  

El barri on es construirà l’edifici, amb 16 o 18 
unitats de convivència, està degradat i envellit, 
i s’hi concentra un gran nombre de població 
migrada. El grup humà de La Raval, SCCL està 
compost de 40 persones entre 0 i 70 anys. La 
nova construcció d’habitatges generarà un 
model d’impacte demogràfic i social en un barri 
decadent mitjançant un model d’arquitectura 
sostenible i un model de relació que sosté la 
vida.

 ■ Difusió del model de cohabitatge en cessió 
d’ús i models de convivència.

 ■ Recerca i concreció de finançament.

 ■ Construcció sostenible i participativa.

 ■ Coordinació del projecte.

Dues mitges jornades durant 6 mesos en cada 
cas per a la coordinació i la difusió del projecte.

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Habitatge

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya Central

CONTACTE
Jordi

  laraval@laraval.cat 

   www.laraval.cat

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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ICSSEC

Menjar d’Hort SCCL

ICSSEC és un projecte multidisciplinari 
que pretén donar resposta a la necessitat 
d’incorporar l’economia social i circular en el 
sector agrari per tal d’assolir els objectius de 
sostenibilitat, així com oferir cobertura a la 
creixent demanada de productes més sans i 
sostenibles, que contemplin el reaprofitament 
dels residus i la substitució del plàstic. Per altra 
banda, el projecte identifica la necessitat de 
canvis d’hàbits alimentaris en els infants i joves. 

Per a donar resposta a aquestes necessitats, el 
projecte oferirà serveis d’assessorament per a la 
creació de nous projectes agraris i ambientals 
dins l’àmbit de l’economia social, oferirà 
formació en l’àmbit agrícola, posarà en marxa la 
producció agrària agroecologia i de proximitat 
i també impulsarà noves línies de recerca 
aplicables a la realitat del territori, en matèria 
agrícola i ambiental.

L’impacte esperat del projecte és la investigació 
de noves formes d’economia social en el sector 
agrari, així com la inserció al mercat laboral 
d’emprenedors o de persones que es troben fora 
del mercat laboral.

 ■ Treballar per fomentar la creació de noves 
cooperatives o empreses d’economia social 
que siguin viables i sostenibles i que treballin 
en els sectors agroalimentari i verd. 

 ■ Transformar la Cooperativa Menjar d’Hort en 
una cooperativa de producció de productes 
agrícoles a una cooperativa també de serveis 
per a l’agricultura, com ara l’assessoria i la 
formació en economia social. 

 ■ Desenvolupar projectes de recerca per a la 
creació de productes i serveis.

8 llocs de treball

2 cooperatives

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Agricultura i ramaderia, Medi ambient

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:

CONTACTE
Bruno Lopez

  blopez@menjardhort.org
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LA FÀBRICA DE CONTINGUTS

Sàpiens, SCCL

La fàbrica de continguts és una nova línia 
de negoci de la cooperativa Sàpiens que 
desenvoluparà continguts de qualitat i 
innovadors per a tercers que incorporin els valors 
cooperativistes en l’àmbit de la comunicació, 
com ara marques amb necessitat d’adaptar-
se a les noves formes de consum amb accions 
de comunicació i publicitat que van més enllà 
de la promoció de producte i que aporten 
valor a la societat en forma de continguts de 
qualitat. Es farà des de les àrees d’especialització 
temàtiques: història, patrimoni i gastronomia.

Es vol aconseguir ser un referent en l’economia 
participativa: demostrar que el model cooperatiu 
és sostenible, competitiu i professional, una 
aposta de futur que sigui responsable amb les 
persones a través d’ocupació de qualitat. Es 
farà a través de la creació de nous espais de 
comunicació i publicitat i la difusió de l’aportació 
de valor del cooperativisme en l’àmbit de la 
comunicació. 

 ■ Transformar el model de negoci actual des de 
la innovació i la qualitat dels continguts. 

 ■ Innovar en la creació de continguts. 

 ■ Realitzar dos grans projectes dins de l’any 2019 
i 4 grans projectes el 2020. 

 ■ Incorporar el cooperativisme català i el talent 
dels millors creadors arrelant en la nostra 
societat l’economia social. 

Generació de 16 llocs de treball 

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Serveis

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
L’Alt Pirineu i Aran, Barcelona, el Penedès, el Camp de Tarragona, Girona, 
Catalunya Central, Lleida/Ponent, les Terres de l’Ebre

CONTACTE
  www.som.cat

  www.sapiens.cat

  www.cuina.cat

  www.descobrir.cat

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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XUP - XARXA D’USUARIS I PRODUCTORS 

SERVIMcoop, SCCL; Madsystems, SCCL; Oppshunter Consultancy Networking & Communication;  
La Fábrica de Sombreros, SL; iesMed, SCEL; Nelbet Proyectos, SL

En una economia cada cop més globalitzada, 
l’estructura empresarial del país és feble, sense 
capacitat de competir comercialment. La 
necessitat de cooperar i sumar entre empreses 
de sectors ben diferents per competir és evident.

Per apropar aquest objectiu, el projecte treballa 
per crear dues cooperatives que puguin dur 
a terme funcions diferenciades. La primera 
cooperativa actua com a central de compres de 
productes i serveis de proximitat oferts pels socis 
col·laboradors als socis usuaris i, alhora, com a 
plataforma de col·laboració i cooperació entre 
empreses i autònoms. La segona cooperativa té 
com a objectiu principal la creació d’una xarxa 
de centres de distribució dels productes que, 
alhora, actuïn com a centre de suport comercial 
i logístic a les empreses del territori. 

Amb això s’espera enfortir l’estructura 
econòmica del país, amb dos efectes immediats: 
consolidar llocs de treball avui inestables o 
en risc i la creació d’una xarxa de distribució 
arreu del país. De retruc, ampliar el moviment 
cooperatiu i situar-lo com una alternativa 
real per al manteniment i millora de moltes 
empreses existents.

 ■ Oferir productes i serveis d’empreses i 
autònoms del país a tots els ciutadans 
catalans, amb una garantia certificada, una 
relació qualitat-preu totalment competitiva 
i amb un efecte positiu directe sobre 
l’estructura econòmica del país, per fer-la més 
resistent davant de la competència global 
amb objectius monopolístics. 

 ■ Incorporar empreses existents en la cultura 
cooperativa.

Generació de 5 llocs de treball

Creació de 2 cooperatives de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Comerç

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya històrica (inclou la Catalunya Nord)

CONTACTE
Pere Pugès

  http://servimcoop.cat/ 

  www.instagram.com/servimcoop/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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CONSOLIDACIÓ DEL MITJÀ DE COMUNICACIÓ ESPECIALITZAT 
EN CULTURA SURTDECASA.CAT AL TERRITORI I IMPLANTACIÓ 

D’UNA NOVA CAPÇALERA TERRITORIAL A BARCELONA
Surtdecasa SCCL

Surtdecasa.cat és un projecte de comunicació 
digital que té l’objectiu de difondre 
l’activitat cultural del país des d’una òptica 
descentralitzada i en xarxa. Té un fort arrelament 
comunitari i s’estructura a partir de capçaleres 
territorials, que pretenen fer visibles i dinamitzar 
les activitats vinculades al món de les arts, 
els espectacles, la música, la literatura o el 
patrimoni (per mitjà d’un web i d’una aplicació 
mòbil).

És un projecte que aposta per l’articulació 
cultural del país a través de la difusió cultural. 
A més, dona valor a la programació cultural 
catalana, de manera que contribueix a la 
transformació social de les comunitats locals 
i regionals i incentiva la cohesió social i la 
participació de la ciutadania en les activitats 
culturals programades a tot Catalunya. 

Creiem que Surtdecasa.cat dona solucions a 
la manca de visibilitat de molts equipaments, 
associacions i iniciatives culturals que no troben 
prou espai de difusió en els mitjans generalistes. 
Contribueix, per tant, a afavorir la vitalitat de 
zones tradicionalment pobres pel que fa a 
recursos comunicatius i formació d’imaginaris 
culturals propis. També és un canal de 
descoberta d’artistes i nous projectes culturals o 
d’innovació social.

 ■ Oferir difusió cultural de qualitat a totes les 
àrees del territori català. 

 ■ Implantar l’edició de Barcelona.

 ■ Consolidar les edicions territorials de 
Surtdecasa com a referents en comunicació 
cultural.

 ■ Potenciar el sentiment d’identitat i reactivar 
l’economia social, promovent noves iniciatives 
i projectes culturals. 

 ■ Dinamitzar les àrees rurals i enfortir-ne el teixit 
cultural i associatiu.

 ■ Oferir una plataforma de difusió responsable, 
coherent, sostenible i professional.

 ■ Treballar en xarxa arreu del país de manera 
cooperativa i generar ocupació.

Generació de 4 llocs de treball 

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Cultura i oci, serveis

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya

CONTACTE
Jordi Segarra

  977 50 05 88

  info@surtdecasa.cat

  www.surtdecasa.catt

  facebook.com/surtdecasa

   www.instagram.com/surtdecasa

   twitter.com/Surtdecasa

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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DE REACTIVACIÓ 
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GENERACIÓ D’OCUPACIÓ
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QUALITAT AMB ABAST TERRITORIAL
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IMPLANTACIÓ DE PUNTS DE RECOLLIDA  
DE PRODUCTES ECOLÒGICS

A Granel, SCCL

El projecte vol implementar un sistema de 
compra en línia i punts de recollida de productes 
de neteja i higiene amb certificació ecològica, 
mitjançant una distribució amb vehicles de 
zero emissions i la recollida dels envasos buits 
per evitar residus. Això permetrà donar accés 
a tota la població de Catalunya al consum de 
productes ecològics i especialment a aquelles 
persones que no tenen botigues o cooperatives 
de consum al voltant. 

Aquest projecte vol augmentar la presa de 
consciència vers la crisi climàtica i contribuir a 
mitigar-la amb petites accions locals.

 ■ Creació d’un sistema innovador de punts 
de recollida de productes ecològics en què 
participen més de 1.000 persones com a 
clients.

Generació de 5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Comerç

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Barcelonès

CONTACTE
Arnau Blanchar

  info@agranel.coop

  https://www.agranel.coop/

  https://twitter.com/Deterg_A_Granel

  www.facebook.com/detergentsagranel/

  www.instagram.com/detergentsagranel/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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FOOD RELATIONS

Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)

Food Relations és un projecte orientat a la 
inserció social i laboral a través d’un programa 
pilot basat en la creació i comercialització d’un 
producte alimentari intercultural de qualitat, 
sostenible, de proximitat i responsable. Des 
d’un model d’economia social i solidària 
d’impuls comunitari i feminista, Food 
Relations capacitarà dones migrants a través 
d’una formació professionalitzadora amb 
Espigoladors en un curs de creació de producte 
alimentari a obrador, i amb ABD en un curs 
de comerç i vendes, amb l’objectiu de testar 
la comercialització al territori i promoure un 
nou producte alimentari intercultural fet amb 
productes locals i recuperats del Prat. 

Aquest projecte vol donar resposta a la 
segregació per gènere al mercat de treball del 
Baix Llobregat, feminització de l’atur, índexs 
més alts de temporalitat i parcialitat que es 
tradueixen en un empobriment generalitzat 
d’aquest col·lectiu en un context de creixent 
racisme a escala global. 

El projecte persegueix incrementar la 
motivació, l’autoestima, l’autoconcepte, la 
capacitat relacional i la xarxa de suport de 
les participants; augmentar l’ocupabilitat i la 
participació en programes formatius; promoure 
la sensibilització social; desmuntar discursos 
racistes i conscienciar sobre el malbaratament 
alimentari.

 ■ Promoure la inserció social i laboral de 
dones migrants i/o refugiades del Prat de 
Llobregat que es trobin a l’atur i en situació de 
vulnerabilitat.

 ■ Reivindicar la cohesió social comunitària.

 ■ Promoure l’interès i l’aproximació 
entre persones de diferents orígens, 
cultures i religions des d’una perspectiva 
d’empoderament col·lectiu.

Generació de 5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Alimentació

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Baix Llobregat

CONTACTE
Mireia Munté

  932 890 530

  mmunte@abd-ong.org

  www.abd.ong

  twitter.com/abd_ong

  www.facebook.com/abd.ong

  www.instagram.com/abd_ong

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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COOPDESERVEIS

Agència de Desenvolupament del Berguedà

El projecte té com a objectiu elaborar un pla 
de viabilitat i la constitució d’una cooperativa 
impulsada des de l’Administració que pugui 
desenvolupar serveis de neteja en un primer 
moment i d’altres a posteriori, a la comarca 
del Berguedà. Per tal de donar resposta a la 
necessitat d’incorporar persones al treball 
declarat, que en l’actualitat per volum i 
organització resten en l’economia submergida.

L’objectiu d’aquest programa és, a través d’una 
formació personalitzada subvencionada:

 ■ Afavorir la productivitat i la competitivitat de 
les empreses.

 ■ Qualificar i promoure les persones 
treballadores, ajudar en la gestió, la creació i el 
desenvolupament emmarcats en l’economia 
social i solidària i en concret un format 
cooperatiu.

Generació de 8 llocs de treball

Creació de 2 cooperatives

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Serveis

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Comarcal

CONTACTE
Rosa Pujols

  agencia@adbergueda.cat

  www.adbergueda.cat/

  https://twitter.com/ADBergueda

  www.facebook.com/adbergueda/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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MOLÍ D’OLI AMB CALDERA DE BIOMASSA  
A LA COOPERATIVA DE LA FATARELLA

Agrícola Sant Isidre de la Fatarella, SCCL

La Fatarella pateix un problema important de 
despoblament, aleshores necessitem projectes 
que reactivin les potencialitats que té l’entorn, 
que fomentin el creixement econòmic i ajudin a 
crear ocupació i fer arrelar la gent jove al territori. 
Fa dos anys ens vam trobar en la tessitura 
d’haver de tancar el molí d’oli de la Cooperativa, 
ja que es va espatllar i no era viable tornar-lo a 
posar en funcionament. Actualment ens veiem 
en la necessitat d’adquirir un nou molí si volem 
mantenir la competitivitat del nostre producte 
controlant tot el procés des de la recol·lecció fins 
a la comercialització de l’oli.

El projecte del Molí d’oli alimentat amb una 
caldera de biomassa aprofitaria matèries 
primeres de qualitat del nostre entorn com 
són els cultius de l’olivera i els boscos que 
proporcionaran l’estella per a la caldera. També 
donaria impuls a l’economia i al treball i un valor 
afegit al producte final, ja que tot el procés seria 
propi (la recol·lecció, la molta, l’embotellament i 
la promoció i venda d’un producte de qualitat).

 ■ Desenvolupar un pla de viabilitat tècnica i 
econòmica per instal·lar-hi un molí d’oli.

 ■ Redactar un pla de comunicació per 
comercialitzar el producte i ampliar el mercat.

 ■ Establir una taula de treball amb els socis de 
la cooperativa per tractar els punts següents: 
prestar serveis als associats i fomentar 
activitats encaminades a la promoció i millora 
de la producció agrària; ampliar el procés 
de producció agrària; ampliar les activitats 
econòmiques que la cooperativa ofereix als 
socis.

1,5 (durada de 10 mesos i una jornada al 60%)

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Agricultura i ramaderia

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Les Terres de l’Ebre

CONTACTE
Andreu Riu

  977 41 39 34

  fatacoop@hotmail.com

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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PROGRAMA VINCLE2

Alternative Solutions

La idea neix de les nostres experiències 
personals i laborals prèvies. Vam detectar 
que hi havia un buit no cobert en l’àmbit 
organitzacional, i aquest consisteix en la 
conscienciació i el treball previ de les mateixes 
organitzacions per tal d’oferir i donar valor al 
seu element més essencial: els treballadors. 
Volem oferir eines per a una gestió saludable, 
ètica i justa de les relacions internes i externes 
de les organitzacions (independentment del 
seu format) i aconseguir, amb totes aquestes 
accions, enfortir l’economia social i solidària. 

El projecte vol contribuir a aconseguir una 
economia social innovadora i que permeti 
enfortir la intercooperació en el marc del 
teixit productiu, fent possible una economia 
socialment més cohesionada. Per assolir-
ho i, per tant, per donar a conèixer els ADR 
dins el teixit empresarial català tradicional 
i alternatiu (empreses ja establertes amb 
perspectiva d’innovació i canvi per continuar 
creixent, empreses de nova creació i empreses 
emergents) i per oferir la implementació d’un 
sistema de prevenció i gestió de conflictes, 
és necessària la construcció, la difusió i 
l’actualització (adaptant-nos a les necessitats 
i demandes) d’una plataforma de serveis i 
recursos per a empreses (ESS i també les 
convencionals per transformar-les). Les 
millores substancials de la governança interna 
implicaran incrementar la viabilitat de les 
organitzacions que formen part a l’economia 
social i solidària (ESS).

 ■ Implementar al teixit empresarial català l’ús 
dels ADR com a eina innovadora per millorar 
la competitivitat, mitjançant la gestió de les 
relacions laborals i comercials en el marc de 
la seva activitat, a més de fer visible i reforçar 
altres formes d’organització i d’economia 
(ESS).

 ■ Crear llocs de feina de qualitat.

Generació de 5 llocs de treball

Creació de 2 cooperatives

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Serveis

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Baix Llobregat

CONTACTE
Julia Ballesteros

  93 175 87 94

  contacto@alternativesolutions.es

  www.alternativesolutions.es

  https://twitter.com/ASMediacion

  www.facebook.com/ASMediacion/

  www.instagram.com/asmediacion/

  www.linkedin.com/in/alternativesolutions-
asmediaci%C3%B3n-700604179/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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MICRODISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES  
I SERVEI TÈCNIC DE BICICLETES DE CÀRREGA

AMBICI, SCCL, Can Cet, Biciclot, SCCL

El context de la logística i la distribució urbana 
de mercaderies (DUM) en l’actualitat i en la zona 
metropolitana de Barcelona és força preocupant 
degut al grau d’ineficiència, de contaminació i 
en molts casos de precarietat laboral que pateix 
o provoca aquest sector. En aquest context 
d’emergència climàtica, el potencial de la 
ciclologística és enorme i pot donar solucions 
factibles i viables econòmicament al transport 
de mercaderies sense menystenir ni el medi 
ambient ni les persones que hi treballin. Per això 
s’han de centrar els esforços a canviar el model.

El projecte plantejat és una proposta per 
assentar les bases i estudiar la viabilitat d’una 
nova línia de negoci basada en el servei tècnic 
per a cargobikes (bicicletes de càrrega) d’ús 
industrial i treballar per un canvi de model de 
repartiment de mercaderies en l’última milla de 
Badalona, que sigui extrapolable a altres ciutats i 
que situi els drets socials i laborals on pertoca.

La nostra proposta fomenta la inserció laboral 
en el sector de la ciclologística desenvolupant 
les competències tècniques necessàries per al 
manteniment de les bicicletes de càrrega i la 
descongestió de les ciutats, amb un repartiment 
medioambiental i socioeconòmic sostenibles.

Col·laborarem amb diverses entitats per tal 
d’involucrar també el sector logístic en la millora 
de l’entorn urbà i la qualitat de vida en termes 
de sostenibilitat ambiental, qualitat de l’aire i 
responsabilitat social. Proposem un projecte 
on millorem la qualitat del medi ambient, la 
inserció de persones amb risc d’exclusió social i 
la mobilitat en centres urbans.

El projecte se centra en tres objectius generals:

 ■  Generar una línia de negoci econòmicament 
viable i autosostenible.

 ■  Generar un model d’inserció sociolaboral en 
el sector de la ciclologistica 100% sostenible i 
socialment responsable.

 ■  Estudiar-ne la viabilitat mitjançant l’estudi 
territorial de la implantació d’una microhub 
(plataforma de negocis) de mercaderies i 
repartiment d’última milla en bicicletes de 
càrrega.

Generació de 5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Transport i logística

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Barcelonès Nord

CONTACTE
Antonio

  ambbicicoop@gmail.com

  https://twitter.com/ambicicoop

  www.facebook.com/amBiCI.coop/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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L’ÀGORA D’APINDEP

Apindep Ronçana, SCCL

Apindep ha tingut experiències amb èxit en el 
món de la restauració en l’àmbit formatiu, és per 
això que creiem oportú fer un salt qualitatiu i 
quantitatiu en aquesta activitat, aprofitant l’oferta 
que ens ha fet la Coop 70 de portar la cafeteria 
de la seva seu social. És difícil trobar empreses 
que vulguin fer contractes de pràctiques amb 
persones amb diversitat funcional intel·lectual, 
ja que necessiten un suport i una dedicació 
que moltes vegades no s’estan disposades a 
fer. Tampoc hi ha a la comarca gaires centres 
especials de treball. És per això que s’aposta per 
la creació de petites línies de negoci i així poder 
anar formant i contractant els nostres usuaris. 
Aquesta seria en un primer moment un lloc 
d’aprenentatge, i a poc a poc passaria a ser un 
lloc de treball remunerat per a ells.

Es durà a terme la gestió d’una cafeteria a Caldes 
de Montbui, on es desenvoluparan també 
tallers de pastissos per a formar als nois i noies 
d’Apindep i també hi haurà una Escola pastissera 
on s’oferiran cursos oberts a escoles i entitats, on 
els usuaris i usuàries podran realitzar part de la 
formació un cop hagin après en el taller específic.

Permetrà la inserció de perfils de SOI que 
disposen de poques possibilitats laborals a 
la vegada que, a través d’un servei d’atenció 
directa al públic i els tallers pastissers, s’explicarà 
la tasca social que hi ha al darrere de cada 
consum que es faci a la cafeteria. Això facilitarà 
l’apropament a un col·lectiu sovint invisible, per 
desmitificar les discapacitats posant en valor les 
capacitats de cada persona, siguin quines siguin 
les seves aptituds.

 ■ Fomentar la inserció sociolaboral dels usuaris i 
usuàries de SOI del centre ocupacional. 

 ■ Dotar d’habilitats laborals en un entorn de 
treball real.

 ■ Millorar les habilitats socials i comunicatives.

 ■ Augmentar l’autoestima i la seguretat en un 
mateix.

 ■ Ser una entitat activa en la vida social de Caldes 
de Montbui.

 ■ Donar visibilitat a persones amb diversitat 
funcional com a subjectes actius de la societat.

 ■ Estimular i desenvolupar aspectes d’autonomia 
personal i social, aportar un caire social a una 
activitat econòmica, potenciar la creativitat, 
cooperar amb altres entitats de Caldes per crear 
sinergies.

Generació de 4 llocs de treball (1 persona 
responsable, 2 monitors de suport durant la 
formació, i 1 noi/noia amb diversitat)

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Hoteleria i turisme

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Vallès Oriental

CONTACTE
Mercè Llauradó

  938 448 426

  apindep@gmail.com

  www.apindep.cat, www.apindep.com

  @lagoradapindep, @apindep

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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PROJECTE D’AMPLIACIÓ I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 
DE L’ASSOCIACIÓ AMISOL

Associació Amisol

El projecte parteix de la necessitat de fer millores 
i ampliar l’entitat, i es planteja: 

Accions de difusió i comunicació, l’obertura 
d’una nova llar residència, la creació del nou 
servei per a persones amb trastorns de salut 
mental (Servei Enment), un servei d’atenció a la 
gent gran i a persones amb alta dependència, 
millora de les infraestructures actuals, 
l’elaboració del pla estratègic i un nou servei de 
gestió de projectes i captació de fons.

Es va detectar que les persones de l’entitat 
s’anaven fent grans, algunes fins i tot morien, 
i no entraven persones noves a formar part 
del servei. En aquell moment es va plantejar 
la necessitat de millorar aspectes com la 
comunicació, oferir serveis a persones del 
territori que fins llavors no hi tenien cabuda, i 
millorar els processos estratègics.

És un projecte que respon a la necessitat 
d’ocupació laboral i a la necessitat d’augmentar 
els serveis d’atenció de les persones amb 
discapacitat intel·lectual del Solsonès.

 ■ Ampliar serveis per poder cobrir les 
necessitats del territori.

 ■ Invertir en la millora de les infraestructures i 
equipaments.

 ■ Millorar la cultura empresarial.

Generació de 4 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Salut i cures

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
El Solsonès

CONTACTE
Laura Franzoni

  lfranzoni@amisol.cat

  www.amisol.cat

  https://twitter.com/AmisolSolsona

  www.facebook.com/Associacio.Amisol

  www.instagram.com/amisol.solsona

  www.linkedin.com/company/   
  associaci%C3%B3-amisol/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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DIVERSITAT FUNCIONAL COOPERATIVA

Associació de Famílies amb Discapacitat del Baix Montseny

La necessitat sorgeix perquè en els 14 municipis 
del Baix Montseny al Vallès Oriental no hi ha 
cap STO i les persones amb algun tipus de 
discapacitat intel·lectual greu, o bé han de 
comptar amb familiars o personal especialitzat 
als seus domicilis o bé s’han de desplaçar 
diàriament a centres de fora del Baix Montseny. 
La idea neix arran de detectar l’existència 
d’una demanda social real i creixent al territori 
d’aquest tipus de servei d’atenció especialitzada 
i de proximitat per a persones amb un grau de 
discapacitat reconegut superior al 65%.

Creació d’una cooperativa de consumidors i 
usuaris d’iniciativa social i sense afany de lucre 
que posarà en marxa el primer servei de teràpia 
ocupacional al Baix Montseny del Vallès Oriental. 
La nova cooperativa no només donarà un servei 
fins ara no cobert a persones amb diversitat 
funcional, sinó que a més situarà aquestes 
persones com a protagonistes principals de 
l’activitat cooperativitzada. La cooperativa 
comptarà amb una gestió professionalitzada 
en tots els àmbits i mantindrà l’essència de 
l’associació com a organització de base social, 
democràtica i participativa de familiars, usuaris i 
usuàries i treballadors i treballadores. El tipus de 
teràpies que s’utilitzaran per promoure la inclusió 
social i el desenvolupament de l’autonomia 
personal estan orientades a l’exterior, per tal que 
les persones de l’entorn aprenguin a valorar les 
seves capacitats per davant de les discapacitats. 
Les persones amb diversitat funcional en seran 
protagonistes, tindran veu, i decidiran per elles 
mateixes el paper que hi tenen.

 ■ Constituir la nova cooperativa mitjançant un 
procés participatiu i una base social àmplia.

 ■ Garantir la viabilitat del projecte.

 ■ Posar en marxa l’STO per a 20 persones. 

 ■ Desenvolupar serveis amb la intercooperació 
d’entitats de l’ESS: menjador i cuina, 
psicomotricitat, fisioteràpia, salut, logopèdia, i 
suport i acompanyament a famílies.

 ■ Difondre el projecte arreu del territori del Baix 
Montseny.

 ■ Dotar a la nova cooperativa d’eines de gestió 
empresarial i finançament.

Generació de 6 llocs de treball i també es 
contractaran altres professionals especialitzades 
per hores. Creació d’una cooperativa.

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Serveis

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Baix Montseny (Vallès Oriental i La Selva)

CONTACTE
Rafael

  930 003 350

  info@afadis.org

  https://es-es.facebook.com/afadis.  
  baixmontseny

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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HABITATGE I SERVEIS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL I GENT GRAN A L’HOSPITALET 

Associació Promotora d’Ocupació i Serveis Socials

Aquest projecte té com objecte l’accés a 
un habitatge digne de les persones amb 
diversitat funcional i les seves famílies 
dependents, famílies de la ciutat de l’Hospitalet 
amb necessitats d’atenció a la llar i serveis 
d’habitatge.

A partir d’aquest objectiu es farà un estudi de 
necessitats, una recerca de terrenys o pisos 
(nous o rehabilitats) per ubicar els habitatges, 
un estudi financer que garanteixi la viabilitat 
econòmica del projecte, i la realització de 
la proposta i l’estudi de la creació de dues 
cooperatives, una d’habitatge i l’altra de serveis i 
iniciativa social. 

A la ciutat de l’Hospitalet hi ha una gran 
demanda de places residencials, tant per a 
persones amb diversitat funcional com per a 
gent gran. Molts usuaris de la nostra entitat han 
hagut d’optar per fer la demanda de serveis 
lluny de la ciutat on havien viscut fins ara. Els 
nostres usuaris són grans i comencen a envellir, i 
molts tenen pares en situació de dependència. 

El projecte preveu la possibilitat de poder 
atendre en una mateixa unitat de convivència 
les unitats familiars quan totes les persones que 
la configuren siguin dependents i així respectar 
la voluntat de les persones. Aspira a poder 
resoldre les necessitats d’habitatge i/o de serveis 
d’atenció al domicili de 30 persones.

 ■ Que els usuaris dels serveis de l’entitat amb 
diversitat funcional de la ciutat de l’Hospitalet 
tinguin:

 ■ Un lloc on viure que compleixi les condicions 
bàsiques d’idoneïtat.

 ■ Suport professional per cobrir les necessitats 
que s’originen en viure a casa.

 ■ Recursos per atendre els seus pares, els quals 
viuen amb ells i estan en una situació de 
dependència. Aquests recursos han de ser 
oferts conjuntament per diferents serveis.

Creació de 2 noves cooperatives (una d’habitatge 
i una de serveis i iniciativa social)

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Habitatge

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
L’Hospitalet de Llobregat

CONTACTE
Mario Gavilan

  direccion@tallersbellvitge.com

  www.tallersbellvitge.com

  www.facebook.com/carol.treballsocial/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:



PROJECTES SINGULARS 

51

BARABARA FORMACIÓ ONLINE

Barabara Educació, SCCL, Atiende Films, SL

La formació en línia està adquirint un pes 
fonamental i ofereix múltiples avantatges. 
No obstant això, també presenta limitacions, 
per la qual cosa és necessari pensar models 
didàctics en línia i desenvolupar eines de 
treball col·laboratiu i estratègies educatives 
que es basin en la generació de coneixement 
compartit, potenciant el treball en equip i 
establint un vincle amb la naturalesa del canvi 
esperat. 

El projecte té com a finalitat desenvolupar 
una nova línia de formació en línia en la 
cooperativa, per generar un model didàctic 
de formació en línia semipresencial 
amb propostes de programari lliure. Els 
principals components de la proposta són dur 
a terme una formació semipresencial a partir 
de metodologies audiovisuals innovadores que 
permetin generar un model de formació en línia 
diferencial i de qualitat en el marc de l‘economia 
social i solidària, i desenvolupar una prova pilot 
de formació en disseny i gestió de projectes 
socials.

La formació en disseny i gestió de projectes 
permet construir projectes socials que posin 
el focus en la gestió del canvi associada. Ens 
permetrà introduir els principals aspectes a 
tenir en compte a l’hora de planificar, executar i 
gestionar un projecte amb garanties.

 ■ Dissenyar i implementar el model didàctic i 
pedagògic en línia.

 ■ Dissenyar i implementar el model tecnològic 
de la formació en línia.

 ■ Desenvolupar una prova pilot semipresencial 
en el disseny i la gestió de projectes socials. 

 ■ Ús del llenguatge audiovisual com a 
metodologia educativa. 

 ■ Ús de programari lliure i de codi obert.

Generació de 4 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Educació i formació

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Barcelona

CONTACTE
Laura Perez

  info@barabaraeducacio.org

  https://barabaraeducacio.org/

  https://twitter.com/barabaraeducoop

  www.facebook.com/Barabara.Educacio/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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BOUMORT INDÒMIT ECOTURISME

Boumort Indòmit Ecoturisme, SCCL

La creació de la cooperativa Boumort Indòmit 
Ecoturisme respon a les coincidències i 
inquietuds d’empreses properes amb projectes 
singulars i complementaris. Davant els nostres 
objectius, les mancances i peculiaritats de 
les nostres comarques de muntanya i l’actual 
situació socioeconòmica, ens plantegem 
afrontar nous reptes i unir projectes que 
ja funcionen per oferir un producte únic 
d’ecoturisme.

Els objectius de la cooperativa Boumort 
Indòmit Ecoturisme és prestar conjuntament 
serveis de comercialització i serveis ecoturístics 
amb una mateixa marca de qualitat, i vetllar 
pel futur del nostre territori aprofitant-ne 
els recursos endògens a fi de garantir-ne un 
desenvolupament sostenible. 

Per aconseguir-ho caldrà generar sinergies entre 
els diversos actors econòmics del territori que, 
tot i que han fet col·laboracions fins al dia d’avui, 
sempre han comercialitzat pel seu compte. I 
també ser un punt d’inflexió en l’economia del 
territori i frenar el greu despoblament que està 
patint.

 ■ Generar llocs de treball al territori.

 ■ Fixar població al territori.

 ■ Promoure un desenvolupament sostenible del 
territori. 

 ■ Valorar el patrimoni natural i cultural que ens 
envolta.

Generació de 4 llocs de treball

Creació d’1 cooperativa de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Serveis

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
El Pirineu, Boumort nord

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:

CONTACTE
Xavi Escribà

  boumortindomit@gmail.com
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STAGELAB COOP

Btactic, SCCL

Atès que les companyies de teatre, sales 
d’exposicions i centres culturals, entre d’altres, 
demanen contínuament poder disposar d’eines 
de gestió multimèdia molt més accessibles que 
les que hi ha actualment, volem crear el nostre 
producte.

Stagelab Coop. neix del cooperativisme que 
s’estableix entre Btactic i tres professionals de 
l’àmbit de les noves tecnologies i del món de la 
gestió aplicades a les arts escèniques.

Aquest projecte permetrà establir un estàndard 
en el món de les arts escèniques per a la gestió 
multimèdia, esperem millorar la rendibilitat i 
optimitzar els espectacles artístics i teatrals.

 ■ Creació d’una una cooperativa de treball que 
permeti dur a terme la posada en producció 
del projecte de programari i maquinari per al 
sector de les arts escèniques.

Generació de 5 llocs de treball

Creació d’una cooperativa de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Tecnologia

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Lleida

CONTACTE
Òscar Ortega

  973 270 382

  oscar.ortega@btactic.com

  www.btactic.com

  www.twitter.com/btactic

  www.facebook.com/btactic.befree

  www.linkedin.com/company/btactic-  
  sccl/about/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:



PROJECTES SINGULARS 

54

VINCULEM LA COMUNITAT EDUCATIVA AMB EL PARC AGRARI 
DEL BAIX LLOBREGAT

Central Parc del Baix Llobregat SCCL, DESOS Opció Solidària

El projecte té per objectiu la creació d’una 
nova línia de negoci consistent en el 
desenvolupament de programes educatius per 
als instituts i ajuntaments del Baix Llobregat i 
l’àrea metropolitana de Barcelona que versin 
sobre temes relacionats amb l’agricultura i el 
dret a l’alimentació. Aquesta nova línia promou 
dos tipus de programes educatius: APS i PFI.

La raó d’ésser del projecte és la falta de 
continguts educatius sobre agricultura, 
alimentació o hàbits de consum alimentaris 
en l’educació obligatòria i no obligatòria, la 
vulneració del dret a l’alimentació i la falta 
de sensibilització de la ciutadania sobre les 
conseqüències del sistema alimentari actual i 
l’impacte del malbaratament alimentari.

 ■ Posar en marxa una nova línia de negoci per 
implementar projectes educatius vinculats al 
Parc Agrari del Baix Llobregat.

 ■ Posar a l’abast d’instituts i ajuntaments un 
projecte d’APS i un de PFI, respectivament, 
promoure el dret a l’alimentació i posar en 
valor el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Generació de 5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Medi ambient, educació i formació

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Baix Llobregat

CONTACTE
Albert Mora

  935 818 922

  cooperativa@centralparc.cat

  www.centralparc.cat

  https://twitter.com/centralparc_

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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PEDAGOGIA SOBRE EL CONSUM DE CERVESA ARTESANA  
I DE PROXIMITAT

Cerveses Hoppit, SCCL

El sector de la cervesa artesana està creixent 
exponencialment, tant en quantitat com en 
qualitat, arreu del territori català. 

L’objectiu d’aquest projecte és dotar el sector de 
la cervesa artesana de més mitjans per poder 
difondre els beneficis i potenciar el consum 
local, artesà i de proximitat de les persones 
consumidores de cervesa, principalment 
residents a les comarques centrals de Catalunya.

D’aquesta manera es pretén també reduir 
les externalitats negatives que genera la 
dependència de l’exportació fomentant el 
consum local i l’aposta pels productes de 
proximitat en el sector cerveser.

 ■ L’objectiu del projecte és fomentar que les 
persones residents a la Catalunya Central 
valorin les elaboracions artesanes de cervesa i 
en coneguin les peculiaritats, a fi d’augmentar 
la venda de les marques locals.

Generació de 5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES:

SECTOR D’ACTIVITAT
Alimentació, comerç

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya Central

CONTACTE
Ferran

  662 554 944

  cerveseshoppit@gmail.com

  https://cerveseshoppit.com

  www.facebook.com/cereveseshoppit

  www.instagram.com/cerveseshoppit

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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COHABITAR “LA SALUT”

Cooperativa 70 SCCL, Apindep Ronçana SCCL, Associació Ateneu Centre Democràtic i Progressista

El projecte consisteix en la creació d’una 
cooperativa que impulsi la generació de 
cooperatives d’habitatges en règim d’ús i de 
lloguer originant comunitats socials que integrin 
diversos col·lectius amb diferents capacitats 
físiques i econòmiques.

La iniciativa neix a partir de la dificultat per 
accedir a l’habitatge a la zona i arran d’una 
reflexió conjunta que van fer diverses entitats 
socials de la comarca l’any 2017, i té per missió 
assegurar l’accés de totes les persones a un 
habitatge digne i mantenir-lo en qualsevol 
circumstància al llarg de la seva vida.

El públic a qui va destinat el projecte és divers: 
persones joves en emancipació, famílies, gent 
gran i, principalment, persones amb diversitat 
funcional. L’objectiu és construir comunitats que 
reflecteixin la diversitat que hi ha en la nostra 
societat.

Davant una societat que impulsa la precarietat, 
volem facilitar l’accés a l’habitatge i la seguretat 
de permanència, en condicions de sostenibilitat 
econòmica, social i ambiental.

 ■ Crear una cooperativa de segon grau per 
impulsar la generació de cooperatives 
d’habitatges en règim de cessió d’ús i de 
lloguer. 

 ■ Crear la primera cooperativa d’habitatges 
durant el 2020.

 ■ Crear unitats de convivència per a nois i noies 
amb diversitat funcional.

 2 cooperatives

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Habitatge

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Vallès Oriental

CONTACTE
  938 654 530

  coop70@cooperativa70.coop

  https://www.apindep.com 
  http://www.centredemocratic.cat   
  https://cooperativa70.coop 

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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IMPLEMENTACIÓ DE NOUS CANALS DE COMERCIALITZACIÓ 
I DISTRIBUCIÓ: SERVEI DE PROMOCIÓ, COMERCIALITZACIÓ I 

DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES DE FET A LA CONCA SCCL 
Fet a la Conca SCCL

La cooperativa Fet a la Conca neix amb la missió 
de facilitar, per mitjà d’alternatives de proximitat 
i de qualitat, el comerç de proximitat al sector de 
l’hostaleria, restauració i bars, que actualment 
usa productes de procedències allunyades del 
seu centre operatiu. 

Per fer-ho, el projecte actual se centra a 
solucionar el problema principal que es 
considera que tenen les empreses locals: una 
manca de capacitat comunicativa.

La cooperativa es proposa crear una nova línia 
de serveis de promoció, comercialització i 
distribució dels productes de Fet a la Conca i 
vetllaran, també, per l’adaptació a les TIC, per 
tal de facilitar la gestió i la intercomunicació 
entre empreses sòcies i la mateixa cooperativa. 
D’aquesta manera, l’impacte que pretén 
tenir el projecte és incrementar la visibilitat 
i el creixement sostenible de les empreses 
productores agroalimentàries i artesanals de la 
cooperativa Fet a la Conca.

 ■ Promoure el creixement de l’activitat de les 
empreses Fet a la Conca. 

 ■ Facilitar la identificació propera de les 
empreses productores agroalimentàries i 
artesanals de Fet a la Conca al sector Horeca. 

 ■ Fomentar accions de gestió i producció 
ecoresponsables aplicant les metodologies de 
l’economia circular.

Generació de 4 llocs de treball

Creació d’1 cooperativa de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Alimentació, medi ambient

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Conca de Barberà

CONTACTE
  977 870 958

  info@fetalaconca.cat

  http://fetalaconca.cat

   https://es-es.facebook.com/fetalaconca 

  https://twitter.com/fetalaconc

  https://www.instagram.com/   
  fetalaconca

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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APROPEM L’EDUCACIÓ VIVA A LA COMUNITAT

Cooperativa Integral El Roser SCCL

La Cooperativa Integral El Roser neix arran de 
l’escassetat d’oferta pública i privada d’escoles 
que aposten per l’educació viva i activa com a 
línia pedagògica a la comarca, i per respondre a 
la manca de projectes autogestionats amb un 
model de gestió clar.

Per combatre aquesta mancança, el projecte 
Apropem l’educació viva a la comunitat 
endega un nou servei de formació, activitats i 
tallers d’educació centrat en la persona, amb 
l’objectiu d’estendre l’educació viva i respondre 
a les necessitats formatives i educatives de 
les famílies de la comarca del Baix Llobregat, 
especialment de les que tenen infants en edat 
escolar (educació infantil i primària).

 El projecte es gestionarà segons un sistema de 
governança sociocràtic i un cercle de gestió de 
la convivència. 

 ■ Endegar un nou servei de formació, activitats 
i tallers d’educació a la cooperativa per a la 
comunitat.

 ■ Enfortir i consolidar l’estructura de la 
cooperativa i el projecte educatiu actual.

Generació de 5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Educació i formació

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Baix Llobregat

CONTACTE
  934 712 280

  info@eixarcolant.cat,

  www.elroser.coop

   https://www.facebook.com/coopelroser 

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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COS, EL CAMÍ CAP A LA SALUT COOPERATIVA

Cos Cooperació i Salut, SCCL

Cos va néixer per oferir medicina integrativa 
dins d’un model d’organització cooperativa 
situat dins del marc de l’economia social i 
solidària, transversal i no jeràrquica, fora de la 
mercantilització de la salut i sense confrontar 
el model públic de salut, amb capacitat 
transformadora i, sota la convicció que la salut 
no pot ser un negoci i que cal garantir l’accés a 
tothom.

El projecte busca consolidar el creixement de 
Cos Cooperació i Salut, cooperativa que l’any 
2018 va instal·lar-se en un local a la Sagrada 
Família per esdevenir centre mèdic i continuar 
el treball per a la salut comunitària i la centralitat 
de les cures. 

Per aconseguir-ho el projecte treballa per 
obtenir l’assessorament extern necessari, 
l’adequat dimensionament de l’estructura 
laboral en les àrees de gestió i clínica, i 
l’arrelament al nou territori per crear xarxa i 
potenciar la salut comunitària, el cooperativisme 
i l’economia social i de cures. 

Volen transformar la visió de la salut individual i 
comunitària i reivindicar la centralitat de la cura; 
potenciar un model de salut que posa la persona 
al mig del seu procés, orientant un esforç 
essencial per impulsar la capacitat d’autogestió 
de la pròpia salut en les persones sòcies i 
usuàries, fomentar l’economia de cures, la salut 
comunitària i l’economia cooperativa i social a 
través de l’enxarxament i la intercooperació.

 ■ Consolidar el creixement de la cooperativa.

 ■ Oferir noves especialitats mèdiques i nous 
serveis en el centre mèdic.

 ■ Comptar amb una estructura laboral 
dimensionada adequadament per al nou 
volum de treball.

 ■ Contribuir al teixit socioeconòmic del territori, 
mitjançant la implantació de l’economia de 
cures, la potenciació de la salut comunitària i 
la visibilització del cooperativisme i l’economia 
social i solidària.

Generació de 4 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Salut i cures

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Barcelona

CONTACTE
Laura Roda

  931 650 770

  correu@cos.coop

  www.cos.coop

  @COS_Cooperativa,

  www.facebook.com/    
  CosCooperativaDeSalut

  @coscoop

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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PER UNA COMPRA SENSE RESIDUS. REDUCCIÓ DE L’ÚS 
MASSIU DELS ENVASOS D’UN SOL ÚS

Dignidart, SCCL, El far cooperatiu, SCCL

Aquest projecte singular sorgeix de la necessitat 
de la província de Tarragona de millorar la 
problemàtica que té en generar una mitjana de 
10.775 tones d’envasos lleugers a l’any.

El projecte consisteix en desenvolupar accions 
per reduir la producció i el consum d’envasos 
d’un sol ús, implicant tant les persones 
consumidores com la xarxa de comerços i 
compartint aquesta responsabilitat amb les 
administracions locals. 

Volem transformar els hàbits de consum diari 
aportant alternatives reals que salvaguardin el 
medi i les persones que l’habiten per crear un 
entorn més saludable on les persones cobrim 
les nostres necessitats prenent consciència 
d’emprar els recursos naturals de manera més 
responsable. 

 ■ Oferir una alternativa real de cistella de la 
compra sostenible a les consumidores i 
consumidors. 

 ■ Aportar eines als comerços perquè augmentin 
l’ús d’envasos reutilitzables.

 ■ Proporcionar a les administracions 
públiques productes i serveis que facilitin el 
desenvolupament responsable del territori.

 ■ Crear un circuit de producció i 
comercialització entre organitzacions de 
l’ESS per fomentar l’ocupació de persones en 
situació de vulnerabilitat.

Generació de 4 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Aigua, sanejament i residus

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Tarragona

CONTACTE
Amanda Pérez

  977 365 003

  amanda@dignidart.com

  www.dignidart.com

  www.facebook.com/dignidart

  www.instagram.com/dignidart

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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ECOMARESME: AGROBOTIGA DE VENDA DIRECTA, 
 TRANSPORT COL·LECTIU I MÀRQUETING

EcoMaresme SCCL

La cooperativa EcoMaresme neix en el marc 
d’un ecosistema de menjar ecològic en constant 
canvi i de la necessitat de generar més visibilitat 
i eficiència al projecte EcoMaresme, la xarxa de 
productors de verdura ecològica del Maresme. 
Aquesta iniciativa mostra que és possible 
crear un sistema alimentari local que sigui 
controlat pels pagesos i no per la gran indústria 
alimentària i els supermercats.

Amb aquest projecte singular actual es pretén 
crear i consolidar, en primer lloc, la marca 
EcoMaresme. Un cop assolida, en segon lloc 
s’estudiaran diferents rutes de transport 
col·lectiu per als socis de la cooperativa amb 
la voluntat d’oferir serveis de transport que 
optimitzin les rutes.

En darrer lloc, s’obrirà una agrobotiga a La 
Payana per tenir un punt de venda directa.

 ■ Obrir una agrobotiga per a la venda de 
productes d’EcoMaresme.

 ■ Incrementar la visibilitat del projecte.

 ■ Crear una logística eficient de transport 
territorial.

Generació d’entre 3 i 5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Alimentació

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Maresme i Vallès

CONTACTE
  ecomaresme.sccl@gmail.com

  www.ecomaresme.cat 

  www.instagram.com/ecomaresme/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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SANT FELIU FILM OFFICE

El Mecànic Audiovisual SCCL

Sant Feliu Film Office té l’objectiu d’oferir serveis 
de formació tècnica i audiovisual a totes aquelles 
persones que ho necessitin o que estiguin 
inscrites al servei d’ocupació de la ciutat, per tal 
de fomentar l’ocupació laboral i, concretament, 
el sector.

Les formacions s’adrecen, principalment, a 
persones en situació d’atur, a professionals del 
sector que vulguin ampliar la seva expertesa i a 
tot el jovent del territori.

Creiem que la Sant Feliu Film Office és, doncs, 
una iniciativa imprescindible per posicionar 
Sant Feliu de Llobregat com a territori referent 
del sector audiovisual de Catalunya, per aportar 
valor social al territori i per donar visibilitat als 
projectes audiovisuals amb un alt contingut 
social i valor de canvi que es duen a terme a la 
ciutat.

 ■ Promoure el sector audiovisual en la ciutat 
de Sant Feliu de Llobregat mitjançant 
formacions, esdeveniments i altres accions.

 ■ Atraure i gestionar els diferents rodatges de 
publicitat, cinema o televisió a la nostra ciutat.

 ■ Dinamitzar el comerç local com a serveis de 
suport a les diferents gravacions de la ciutat.

 ■ Posicionar Sant Feliu de Llobregat dins el 
sector audiovisual català com a ciutat referent.

Generació d’un mínim de 5 llocs de treball

Creació d’una cooperativa de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Cultura i oci, educació i formació

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Baix Llobregat

CONTACTE
Albert Marsà

  938 598 709 

  hello@mtkspace.com

  https://mtkspace.com

  www.facebook.com/mtkspace

  www.instagram.com/mtk_space

  https://ar.linkedin.com/company/mtk-space

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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NOU SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL DOMICILIÀRIA  
PER A LA PROMOCIÓ I EL FOMENT D’UN ENVELLIMENT ACTIU

Fundació Àuria

La Fundació Àuria ha identificat, mitjançant la 
seva llarga experiència en els serveis d’atenció 
domiciliària, un increment de la població 
dependent en situació d’envelliment i un canvi 
de model familiar, que resulta en què moltes 
persones viuen soles o passen gran part del dia 
soles a casa.

El projecte proposa un model d’atenció social 
domiciliària basat tant en un suport en les 
seves activitats diàries com en un suport de 
llarga o curta durada per promoure i fomentar 
un envelliment actiu. Això permetrà crear 
oportunitats de treball i de qualitat de vida 
més bones per a les persones en risc d’exclusió, 
generant un retorn important en cohesió social, 
sostenibilitat i dinamisme econòmic. 

A més, el projecte desinstitucionalitza els 
serveis a la gent gran, en oferir un servei que 
proporciona la màxima qualitat de vida per a 
les persones ateses i que allarga al màxim el 
període de viure en el seu entorn habitual.

 ■ Elaborar un programa d’envelliment actiu, 
saludable, que potenciï la promoció de 
l’autodeterminació i els drets.

 ■ Millorar les capacitats, habilitats i 
coneixements dels professionals.

 ■ Implementar eines tecnològiques per millorar 
la gestió.

 ■ Promoure el manteniment econòmic del 
territori.

Generació de 8 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Salut i cures

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Catalunya Central

CONTACTE
  938 017 438

  cooperativa@auriagrup.cat 

  www.auria.org/es 

  twitter.com/auria_grup?lang=es

  facebook.com/auriagrup

  www.instagram.com/auria_grup/?hl=es

  linkedin.com/companyauriagrup

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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CANVI DE MODEL ORGANITZATIU I PROMOCIÓ DE LES TIC PER 
A UNA GESTIÓ FLEXIBLE CENTRADA EN LES PERSONES

Fundació Privada MAP

El Ripollès necessita generar activitats 
dinamitzadores de l’economia local per 
poder mantenir l’ocupació i crear-ne de nova, 
procurant que cada vegada més persones 
puguin desenvolupar el seu projecte de vida en 
una comarca que pateix una pèrdua progressiva 
de població en els últims anys. A més, si es 
produeix a través de l’economia social, el territori 
en surt doblement enfortit.

El projecte cobreix la necessitat d’enfortir el 
territori amb un model d’economia social basat 
en la participació i l’atenció a les persones i el 
suport de les TIC per poder-lo desenvolupar amb 
èxit. Aquest enfortiment suposa una millora dels 
equips de treball, de la qualitat assistencial de 
les persones ateses, el manteniment de llocs de 
treball i la futura creació d’ocupació.

També treballa per cobrir la necessitat 
de canviar el model organitzatiu cap a la 
planificació centrada en la persona (PCP), 
basada en el model de qualitat de vida de 
Verdugo i Schalock, i apostar per les TIC com un 
eix vehicular que ens permeti agilitzar el model i 
guanyar en eficiència. Fent un salt de qualitat en 
l’atenció de les persones amb discapacitat i risc 
d’exclusió social del Ripollès.

 ■ El canvi del model organitzatiu per a una 
gestió flexible centrada en les persones.

 ■ El desplegament d’eines Google Suite i la 
formació dels treballadors i treballadores.

 ■ Generar un portal d’acollida i de formació per 
a les persones treballadores per millorar el seu 
lloc de treball i, per tant, la qualitat assistencial 
de les persones amb discapacitat.

 ■ Millorar els processos de les línies de treball 
del centre especial de treball CETMAP a 
través de les noves tecnologies per ajudar a 
mantenir els llocs de treball per a persones 
amb discapacitat.

Generació de 5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Serveis

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Comarca del Ripollès

CONTACTE
Jordi Rudé

  972 703 104

  jordi.rude@fundaciomap.com

  fundaciomap@fundaciomap.com

  @fundaciomap

  fundaciomap

  fmapripoll, 

  fundació-privada-map

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’UN NOU SISTEMA D’INFORMACIÓ 
QUE PERMETI MILLORAR L’OCUPABILITAT

Fundació Privada per a la Inclusió Laboral Àuria

La Fundació ha identificat que els projectes 
d’economia social afronten el repte d’adaptar 
les TIC a la tecnologia 4.0 aprofitant els recursos 
tecnològics disponibles per millorar la gestió 
interna. 

El projecte d’implantació d’un nou sistema 
d’informació està destinat a millorar i enfortir 
l’organització mitjançant l’adaptació del nostre 
funcionament a tecnologies de la informació i 
la comunicació amb la introducció d’un sistema 
programari ERP per tal de digitalitzar els 
sistemes de funcionament intern de la Fundació. 
Encara que moltes empreses ordinàries 
hagin implementat sistemes d’aquestes 
característiques, és un projecte innovador 
i original, atès que no és una tecnologia 
que tingui una àmplia difusió en empreses 
d’economia social. A més, esdevé un projecte 
de dinamització per millorar la viabilitat del 
nostre projecte com a entitat social adaptant els 
nostres sistemes de funcionament a les TIC per 
tal d’assolir més cotes d’excel·lència en el nostre 
funcionament.

Emprendre les mesures destinades a millorar el 
nostre sistema de funcionament, especialment 
pel que fa a l’àmbit digital, és fonamental per 
assegurar l’oferta dels serveis assistencials per a 
persones amb discapacitat, persones en risc o 
en situació d’exclusió social al Baix Llobregat.

 ■ Enfortir empresarialment l’organització per 
mitjà de l’adaptació a les TIC i millorar-ne la 
competitivitat.

 ■ Minimitzar i reduir costos estructurals en la 
mesura que permeti millorar els sistemes de 
treball i, especialment, els procediments de 
funcionament i organitzatius.

 ■ Assegurar el manteniment econòmic del 
territori. 

Generació de 5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Tecnologia

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Baix Llobregat

CONTACTE
  cooperativa@auriagrup.cat 

  www.auria.org 

  twitter.com/auria_grup?lang=es

  facebook.com/auriagrup

  www.instagram.com/explore/   
  locations/605274452/spain/igualada/  
  auria-grup/?hl=es

  linkedin.com/company/auriagrup

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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NOUS ESPAIS D’HOSTALERIA RUBRICATUS

Fundació Rubricatus  

La Fundació identifica els centres cívics i 
culturals que tenen espais d’hostaleria i que 
necessiten que alguna organització externa els 
gestioni l’equipament. Aquesta gestió permet 
a la Fundació generar oportunitats d’ocupació 
estable a les persones que atén. 

El projecte, per tant, té l’objectiu de gestionar 
l’espai d’hostaleria de centres cívics i culturals 
del municipi, a fi de generar contractes estables 
per a col·lectius amb dificultats d’oportunitats 
laborals, principalment persones amb 
discapacitat intel·lectual, joves i persones de més 
de 45 anys en situació d’atur de llarga durada. 
Aquests espais es converteixen, a la vegada, 
en punts de trobada i espais de convivència 
comunitaris, on es desenvolupen activitats per 
contribuir a assolir objectius en benefici de la 
comunitat.

 ■ Generar contractacions estables per a 
col·lectius amb dificultats d’oportunitats 
laborals: persones amb discapacitat 
intel·lectual, joves i persones amb més de 45 
anys en situació d’atur de llarga durada.

Generació de 5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Hostaleria i turisme

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
El Prat de Llobregat

CONTACTE
  93 478 46 29

   lafundacio@rubricatus.org 

  www.rubricatus.org 

  @FRubricatuss

  Fundació Rubricatus

  rubri.co

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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OBRIM LA DESKOMUNAL, ESPAI GASTRONÒMIC, MUSICAL  
I CULTURAL COOPERATIU

Kop de mà bar, SCCL

A fi de cobrir les necessitats d’espais relacionals, 
gastronòmics, de lleure i culturals gestionats 
amb els principis de l’ESS a la ciutat, el projecte 
proposa l’obertura d’un nou espai gastronòmic, 
cultural i musical al barri de Sants de Barcelona, 
concretament a La Comunal. Es tracta d’un 
conjunt de naus industrials reformades per 
acollir fins a 8 projectes cooperatius a Sants.

La Deskomunal és un projecte d’intercooperació 
entre Kop de Mà, SCCL, i el Koitton Club, SCCL, 
on confluiran el sector de l’hostaleria i la cultura, 
alhora que afavorirà el consum de proximitat i 
responsable en ambdós sectors.

L’espai disposarà de serveis de gastronomia 
basats en una oferta de productes de proximitat 
i amb la col·laboració de proveïdors de 
l’economia transformadora. També s’oferiran 
serveis de càtering per a esdeveniments 
d’entitats, administracions i altres col·lectius. 
A més, es disposarà d’una sala de concerts, 
amb una programació de música en viu on 
també tindran cabuda altres formats artístics. 
Finalment, l’espai disposarà de cantina, 
equipada amb els serveis bàsics per a l’ús de tots 
els treballadors i treballadores de La Comunal.

 ■ Generar una nova línia de negoci 
econòmicament viable en el sector de 
l’hoteleria i la cultura al barri de Sants.

Generació de 10 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Hostaleria i turisme

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Barcelona

CONTACTE
   kopdemabar@gmail.com 

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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LA TACA D’OLI AL BESÒS-MARESME

La Fàbric@ SCCL

La Taca d’Oli pretén empoderar i ocupar 
persones en situació vulnerable i de difícil accés 
al mercat laboral convencional (especialment 
les dones) al territori del Besòs-Maresme per 
mitjà d’un programa formatiu i d’oportunitat 
de treball en temàtiques de sensibilització 
mediambiental. El projecte també té la voluntat 
d’ampliar la conscienciació en el consum 
responsable i la gestió de residus que afecten el 
benestar comunitari.

Per donar resposta a aquestes necessitats, la 
iniciativa presentada preveu obrir espais de 
sensibilització socioambiental de proximitat en 
territoris desfavorits, sota una òptica proactiva i 
generadora de canvis d’hàbits i noves pràctiques 
sostenibles i saludables per a la comunitat i el 
planeta. Les dues tipologies d’actuacions que 
pretén activar el projecte són els espais/parades 
de sensibilització ambiental i la creació d’un 
catàleg de serveis/activitats en els àmbits de 
l’alimentació, el consum responsable, els horts 
urbans, la jardineria i la gestió de residus. Totes 
les actuacions es duran a terme a partir d’una 
primera detecció de potencials i iniciatives 
pràctiques en el territori. 

L’impacte esperat del projecte és donar 
ocupació a les dones que tenen dificultats 
d’accés al mercat ordinari i aplicar millores en el 
nivell de consciència en l’alimentació, el consum 
i la gestió de residus de la comunitat. 

 ■ Augmentar la sensibilització en temes 
socials i ambientals en un territori amb poca 
consciència.

 ■ Generar ocupació de qualitat per a dones com 
a agents del territori.

 ■ Obrir espais i dinàmiques proactives en els 
àmbits personal, familiar i comunitari.

 ■ Activar accions amb una mirada positiva 
respecte a la crisi climàtica.

Generació de 2 llocs de treball (4 persones a 
mitja jornada)

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Medi ambient

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Barcelona i Maresme

CONTACTE
   info@coopelafabrica.cat  

   www.coopelafabrica.cat 

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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VITICULTURA METROPOLITANA I COOPERATIVISME: 
 LA RECUPERACIÓ DEL CONREU DE LA VINYA A LA VALL DE 

BETLEM, BADALONA
La Sargantana Dalt de la Vila, SCCL

El projecte neix a partir de la necessitat de 
recuperar la vinya del monestir de Sant Jeroni 
de la Murtra, de dignificar els entorns periurbans 
del Barcelonès Nord i la detecció de l’oportunitat 
de recuperar i revalorar la tradició vitivinícola de 
la ciutat de Badalona en un entorn patrimonial i 
natural singular.

La iniciativa vol posar en valor la viticultura, el 
paisatge i el patrimoni a la Vall de Betlem, que 
incentivi la creació d’activitats econòmiques 
sostenibles i d’alt valor afegit que promoguin 
l’aprofitament sostenible dels recursos 
patrimonials, culturals i naturals del territori.

La proposta vol contribuir a la defensa dels 
espais de convivència col·lectiva com ho és la 
Vall de Betlem i, d’altra banda, aportar noves 
experiències que consolidin el canvi de relat 
necessari per tal de promoure una relació 
respectuosa entre les activitats econòmiques i el 
territori.

S’espera que la iniciativa consolidi un nou 
relat pel que fa a l’activitat econòmica del 
territori, i generi fins a 5 noves oportunitats de 
treball digne en sectors com l’agricultura, la 
transformació alimentària, el lleure i el turisme.

 ■ Optimitzar l’estructura interna de la 
cooperativa per donar cabuda a les noves 
activitats econòmiques.

 ■ Avaluar la viabilitat de l’activitat vitivinícola i 
establir les accions necessàries per millorar-la.

 ■ Dinamitzar la participació en els espais 
d’intercooperació amb altres entitats de l’ESS 
del territori i del sector.

 ■ Consolidar l’activitat vitivinícola estimulant la 
posada en marxa d’activitats econòmiques 
relacionades: hostaleria, lleure i enoturisme.

5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Agricultura i ramaderia

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Barcelonès Nord

CONTACTE
   lasargantanabadalonina@gmail.com 
  vallbetlem@gmail.com 

   www.lasargantana.org

   @lasargantana 
    @VallBetlem

  lasargantanacooperativa 
   valldebetlem

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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PLA ESTRATÈGIC PER A L’AVALUACIÓ I LA GESTIÓ DEL CANVI DE 
LA COOPERATIVA LA SELVA, ECOSISTEMA CREATIU

La Selva, Ecosistema Creatiu, SCCL

La Selva, Ecosistema Creatiu va iniciar la seva 
activitat fa un any i es troba en un moment idoni 
per fer una avaluació interna en relació amb 
el funcionament de l’estructura, la revisió dels 
objectius i el replantejament de l’estratègia que 
cal seguir per assolir-los.

El propòsit del projecte  és elaborar, doncs, un 
pla estratègic de consolidació i creixement 
de la cooperativa, el qual serà decisiu per 
reforçar el funcionament estructural, la base 
organitzacional i les dinàmiques internes.

Concretament, l’objectiu del pla és aplicar canvis 
estructurals en l’entitat que es consolidin a llarg 
termini per enfortir i equilibrar l’organització 
des del punt de vista intern, amb la finalitat que 
la cooperativa ocupi una posició sòlida en la 
indústria audiovisual.

El projecte té el repte d’implementar les 
bases de l’economia social i solidària en el 
sector audiovisual, que es caracteritza per una 
competitivitat ferotge i unes estructures molt 
arrelades a una lògica jeràrquica i vertical.

L’impacte que s’espera del projecte és la 
construcció d’alternatives enfront del model de 
producció tradicional, l’aposta per productes de 
qualitat, arriscats i amb caràcter social, així com 
la creació d’ocupació de qualitat que ofereixi 
seguretat en el treball i la creació de xarxes 
laborals.

 ■ Incorporació de noves treballadores.

 ■ Capacitació de les sòcies en habilitats per 
gestionar el canvi.

 ■ Implementar les TIC per dinamitzar els fluxos 
de treball.

 ■ Millorar la infraestructura del projecte (lloguer 
d’un espai de treball).

2 llocs de treball (1 persona sòcia i 2 persones 
treballadores a mitja jornada)

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Cultura i oci

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Barcelona

CONTACTE
Lucía Dapena

  638 252 929

  lucia@laselva.coop 

  www.laselva.coop 

  @LaSelvaEcosistemaCreatiu

  laselva_coop

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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LA TITARANYA: HABITATGES I ESPAIS COOPERATIUS

Economat SCCL, Eixam Arquitectures SCCL, Associació Cultural l’Aleta

La Titaranya és un projecte d’habitatge 
cooperatiu i de locals socials en cessió d’ús al 
centre històric de Valls impulsat per persones i 
entitats locals. 

La iniciativa neix de la situació de degradació del 
centre històric i de la voluntat de rehabilitació 
física i social per part de persones i entitats que 
volen cobrir necessitats des del cooperativisme i 
la transformació social. A partir de la combinació 
d’aquestes necessitats, la Titaranya es planteja 
aconseguir la viabilitat del projecte d’habitatge 
cooperatiu concebut com a estratègia de 
recuperació de barri i la creació d’un ecosistema 
cooperatiu local.

El projecte preveu generar 23 habitatges i 
6 locals socials i comercials, de manera que 
ocuparà un total de 2.400 m2 en un barri 
degradat i buit.

 ■ Crear un ecosistema cooperatiu i d’economia 
social al voltant d’un gran projecte que 
resolgui necessitats d’espais.

 ■ Generar una eina especialitzada capaç de 
replicar habitatge cooperatiu al centre històric 
de Valls.

Generació de 4 llocs de treball

Creació de 2 cooperatives

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Habitatge

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Camp de Tarragona

CONTACTE
Tais Bastida

   info@latitaranya.coop 

   @titaranya

   latitaranya

  @latitaranyavalls

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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TALOBA: COOPERATIVA SOCIAL DE PRODUCTES ALIMENTARIS

Les Obagues Eines Educatives SCCL, Associació Talma

La idea de projecte neix a partir de la necessitat 
d’afavorir la creació de llocs de treball directes i 
propostes de formació professional per a la inserció 
laboral de persones amb risc d’exclusió social.

El projecte consisteix en la creació d’una 
nova cooperativa entre Les Obagues SCCL, 
l’Associació Talma i l’equip de treballadors/ores 
que esdevindran socis de la cooperativa per a la 
comercialització de productes alimentaris, amb 
total transparència sobre l’origen dels aliments, el 
tractament, els costos, els beneficis, la producció, la 
qualitat tècnica i alimentària.

Es tractarà d’una empresa d’inserció social a 
les Garrigues i estudiarem les possibilitats reals 
d’esdevenir CET, de crear una associació de 
consumidors de productes de proximitat i de 
cooperar amb altres productors artesans de les 
nostres àrees d’influència social.

Les entitats que promovem el projecte considerem 
que la producció d’aliments de qualitat artesana 
i de proximitat afavoreix la sostenibilitat en la 
producció i el consum d’aliments, així com la 
no participació en l’economia especulativa. Per 
altra banda, la producció i distribució directa 
afavoreixen el comerç just i ens permeten treballar 
en el mercat social i el mercat lliure de manera 
sostenible.

L’impacte esperat del projecte és aconseguir 
visualitzar i assumir socialment que l’alta qualitat 
dels productes alimentaris produïts sigui 
compartida amb la qualitat social i el foment dels 
valors de l’ESS, a la vegada que genera ocupació de 
qualitat per a persones amb discapacitat.

 ■ Estudiar la viabilitat de la posada en marxa 
d’una cooperativa de segon grau.

 ■ Estudiar i especificar com cal fer el traspàs 
de la Lleteria Obagues Talma a aquesta nova 
cooperativa.

 ■ Elaborar un pla estratègic global per a la nova 
cooperativa que incorpori a més de l’activitat 
de la Lleteria, ja existent, altres propostes 
que responguin a necessitats no cobertes 
del nostre sector: productes panificables i 
de pastisseria i distribuïdora de productes 
artesans i de proximitat.

6 llocs de treball (3 dels quals per a persones en 
risc d’exclusió social)

1 cooperativa d’inserció sociolaboral dedicada a la 
producció i distribució de productes alimentaris

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Alimentació

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Lleida

CONTACTE
Àngel

  973 195 663

  lleteria@talma.cat  
  lleteriaobaguestalma@gmail.com

  www.lleteriaobaguestalma.cat

  @lleteriaobaguestalma

  www.facebook.com/lleteriaobaguestalma/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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BON VEÏNATGE I DISTRIBUCIÓ KM 0

Llobregat 47, SCCL; Ajuntament del Prat de Llobregat; GATS, i SaóPrat , SLU

El projecte “Bon veïnatge i distribució km 0” neix 
de la necessitat dels veïns i veïnes del Prat de 
Llobregat d’accedir a serveis proporcionats per 
persones de proximitat i de confiança, d’accedir 
a un servei de paqueteria ecològica i justa, de 
millorar les condicions laborals de les persones 
que treballen en el sector de la neteja i el 
repartiment, així com de reforçar el comerç local 
i l’economia social i solidària (ESS) del territori.

La solució que proposem és crear un projecte 
cooperatiu local en xarxa que permeti dotar-
nos d’una alternativa cooperativa per a la gestió 
de les comunitats de veïns i la distribució local 
ecològica de paqueteria. Això es farà per mitjà 
de l’ESS i la mancomunització de serveis amb 
empreses locals que actualment treballen 
independentment. Aquesta mancomunització 
de serveis s’haurà d’articular mitjançant 
una cooperativa de prestació de serveis, que 
gestionarà eficientment i sosteniblement les 
necessitats dels serveis de les comunitats de 
veïns i dels comerços locals.

L’impacte que s’espera del projecte és 
la generació d’ocupació, la millora de les 
condicions laborals de les persones que 
treballen en les comunitats de veïns (les dels 
serveis de neteja, principalment) i les dels 
repartidors porta a porta, així com les condicions 
ambientals del Prat de Llobregat.

 ■ Mapejar les necessitats de consum des del 
punt de vista local i detectar projectes que ja 
s’apliquen al municipi.

 ■ Crear nous serveis i estructures que no 
existeixen mitjançant dues cooperatives.

 ■ Crear una cooperativa de prestació de serveis 
a comunitats i una altra de distribució de 
paqueteria responsable i ecològica.

 ■ Crear 10 llocs de treball.

10 llocs de treball

2 cooperatives

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Serveis

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Baix Llobregat

CONTACTE
  933 795 637

  www.llobregat47.org

  @llobregat47

  laselva_coop

  @llobregat47

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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ENFORTIM L’AGRICULTURA ECOLÒGICA I SOCIAL  
DES DE COLLSEROLA

L’Ortigacoop, SCCL; SOLC Ecoserveis; L’Ortiga Productes Eco

La iniciativa té per objectiu la creació d’una 
cooperativa de segon grau entre les empreses 
que gestionen la finca de Can Monmany i el 
desenvolupament de dues línies de negoci 
conjuntes: un servei de distribució de fruita i 
verdura ecològica per a menjadors escolars i un 
servei d’assessorament dirigit a administracions i 
entitats per implementar projectes d’agricultura 
urbana, comunitària i social.

El projecte neix de la necessitat de millorar les 
xarxes agroecològiques a Collserola, una creixent 
demanda per part de centres escolars d’abastir 
els seus menjadors amb producte ecològic i la 
falta de recursos i serveis tècnics per assessorar 
entitats i administracions en la implementació 
d’horts veïnals, comunitaris i socials.

L’impacte que generarà el projecte és una 
millora de la intercooperació entre les 
empreses de l’economia social vinculades a 
l’agroecologia, el desenvolupament de noves 
línies de negoci per enfortir la pagesia de 
Collserola i entitats socials de la zona, així com la 
generació d’ocupació per a persones en situació 
vulnerable.

 ■ Constituir una cooperativa per enfortir el 
projecte de L’Ortiga.

 ■ Promoure la creació de xarxa entre la pagesia 
de Collserola.

 ■ Impulsar dues noves línies de negoci 
conjuntament.

 ■ Generar llocs de treball per a persones en risc 
d’exclusió social.

5 llocs de treball

1 cooperativa

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Agricultura i ramaderia

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Vallès Occidental

CONTACTE
Alba Sánchez

   alba@lortiga.cat

  www.lortiga.cat

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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PALANTE CAFÉ

Mujeres Palante SCCL

Palante Café respon, d’una banda, a la necessitat 
d’oferir cuina saludable, de producció i consum 
conscient, a les persones usuàries de casals i a 
tot el veïnat en general i, de l’altra, a la necessitat 
de generar oportunitats laborals per a persones 
en risc d’exclusió social.

Això es fa a través de Palante Café, espai en el 
qual s’oferiran menús i oferta gastronòmica a 
partir de necessitats d’alimentació específiques, 
com ara la cuina vegetariana, vegana, sense 
gluten..., i que incorporarà gastronomia de 
diversos llocs d’origen a part de l’autòctona.

La proposta d’inserció laboral, que inclou una 
formació en cuina, restauració i hoteleria, ofereix 
una mirada en l’alimentació responsable, el 
consum conscient i la gestió sostenible dels 
recursos, en un barri emblemàtic on la Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària de la 
Generalitat ha cedit una cuina al projecte.

Un fet destacable del projecte és que tindrà la 
col·laboració d’una nutricionista i la participació 
del veïnat. A més, l’espai també disposarà 
d’activitats lúdiques, culturals i d’oci.

L’impacte social que es planteja el projecte és 
el canvi de mirada i dels comportaments de 
segregació dels casals cívics (antics casals d’avis), 
la integració de persones en risc d’exclusió 
social i el consum d’alimentació saludable i 
responsable.

 ■ Oferir una sortida laboral a, com a mínim, 
quatre persones en situació d’atur, en risc 
d’exclusió social o en condicions socialment 
difícils. 

 ■ Oferir una proposta alimentària de qualitat i 
accessible.

 ■ Oferir un espai d’interacció veïnal.

Generació de 4 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Hoteleria i turisme

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
L’Hospitalet de Llobregat

CONTACTE
Leire Buitrago

  931 067 222

  cooperativamujerespalante@gmail.com 

  @coop_mujerespalante

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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CÀMPING SOCIAL 2.0

Nou Verd, SCCL; Empresa d’inserció Nou Set, SCCL

Càmping social 2.0 realitzarà un estudi 
complet per a instal·lar un càmping a l’Alt 
Penedès, gestionat des de l’economia 
social inclusiva i l’emprenedoria solidària. 
L’estudi inclourà l’anàlisi tècnica, econòmica 
i d’impacte social, a més d’un pla d’inversió, 
de negoci i la identificació d’espais potencials 
d’implementació.

El projecte neix a partir de la detecció de que 
l’Alt Penedès no disposa de cap càmping, 
i l’economia de l’enoturisme es troba en 
creixement. En el terreny sociolaboral, el 
càmping permet generar ocupació estable i de 
temporada en molts sectors: neteja, bugaderia, 
jardineria, atenció al públic.

Un cop fet l’estudi i amb la previsió d’uns 
resultats positius, es preveu implementar el 
projecte al 2021 i generar un impacte social de 
9 a 18 llocs de treball nous. Per altra banda, es 
pretén situar les cooperatives socials Nou Verd 
i Nou Set com a referents de l’enoturisme a la 
comarca i com a pioneres d’un sector nou per a 
l’ESS.

 ■ Crear llocs de treball per a la inserció laboral 
de persones amb especials dificultats 
(discapacitat i en risc d’exclusió social).

 ■ Promoure l’economia social i solidària i 
la intercooperació entre cooperatives i 
emprenedors individuals.

 ■ Fomentar el turisme ètic i respectuós amb el 
medi ambient i inclusiu.

5 llocs de treball

1 cooperativa

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Hostaleria i turisme

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Alt Penedès

CONTACTE
Juli Silvestre

  info@entrem-hi.com

  www.entrem-hi.com

  @entrem_hi

  @entremhi

  @entrem_hi

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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EN CERCLE

Organic, SCCL, Espai Brotes, SCCL  

Aquest projecte neix gràcies a la intercooperació 
entre les cooperatives Espai Brotes i Organic, 
les quals van identificar un creixent interès 
dels seus clients per incorporar nous hàbits 
de consum i estils de vida més respectuosos 
i sostenibles. Les empreses tenen el repte de 
posar a disposició del consumidor la venda 
de productes denominats generalment de 
residu zero o sense plàstics. Les cooperatives 
implicades posen en relleu que l’ESS i les 
empreses cooperatives han de donar resposta a 
aquesta necessitat. És per aquest motiu que es 
crearà una cooperativa que basi la seva activitat 
en l’estratègia residu zero, en què es fomentarà 
el consum de proximitat i la prevenció de 
residus, a fi d’aconseguir una més gran 
sensibilització de la ciutadania sobre el consum 
responsable, el residu zero i l’economia circular. 

 ■ Incrementar la sensibilització de persones en 
la importància de disminuir la generació de 
residus i en l’economia circular.

 ■ Crear una cooperativa que basi la seva 
activitat en l’estratègia residu zero.

 ■ Estudiar la viabilitat d’una distribuïdora de 
productes residu zero.

 ■ Vincular-nos amb altres cooperatives, 
comerços locals, productors, món educatiu, 
administracions locals i altres entitats de Gavà 
i l’Hospitalet de Llobregat.

Generació de 4 llocs de treball

Creació d’1 cooperativa

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Medi ambient, aigua, sanejament i residus

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Baix Llobregat, Hospitalet de Llobregat

CONTACTE
   encercle.coop@gmail.com

   encercle_residuzero

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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MILLORA I ENFORTIMENT EMPRESARIAL, ADAPTACIÓ A 
LES TIC I IMPLANTACIÓ DE PLANS DE COMUNICACIÓ A LES 

COOPERATIVES DE L’AGRUPACIÓ
SERSA, serveis socials i administratius, SCCL, Serproas, SCCL; Coperhabitat, SCCL; Mares de dia, SCCL

El projecte consisteix en una proposta agrupada 
de quatre cooperatives que porta a terme 
una actuació estratègica, sectorial i territorial 
per aprofitar i millorar l’atenció privada, 
generadora d’ocupació, com una oportunitat 
de mercat a comarques i poblacions mitjanes 
i grans, mitjançant actuacions de millora de 
l’enfortiment empresarial, l’adaptació a les TIC i 
la implantació de plans de cmunicació.

La necessitat del projecte és identificada arrel 
d’un anàlisi en profunditat elaborat per les 
mateixes cooperatives, es van identificar les 
febleses i les oportunitats a partir de les quals es 
va desenvolupar el pla de treball.

El projecte incideix en diferents àrees i identifica 
la millora que hi cal implementar. El valor del 
projecte ve donat per la suma de les mesures 
proposades, i s’espera veure’n l’impacte 
en les diferents cooperatives agrupades 
en relació al nou dinamisme i les millores 
interdepartamentals i d’intercooperació que s’hi 
han introduït.

 ■ Enfortiment empresarial de les àrees de 
promoció i vendes, control i millora de la 
qualitat, imatge i marca, entre d’altres.

30 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Serveis

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
El Gironès, l’Alt Empordà, la Selva i el Maresme

CONTACTE
  info@sersaonline.com 
  info@serproas.com 
  info@coperhabitat.com 
  info@maresdedia.cat

  www.sersaonline.com 
  www.serproas.com 
  www.coperhabitat.com 
  www.maresdedia.cat

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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LA CUINA DE PRODIS

PRODIS

La Fundació identifica la necessitat de millorar 
la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual usuàries del seu servei 
de menjador, així com la necessitat de generar 
ocupació de qualitat per a aquests col·lectius, fer 
xarxa amb la comunitat i oferir serveis a altres 
col·lectius vulnerables de l’entorn.

El projecte consisteix en la creació d’una cuina 
pròpia que millorarà la qualitat de vida de 300 
persones usuàries del servei i donarà formació 
de restauració a persones amb discapacitat 
intel·lectual i/o malaltia mental, a la vegada que 
es generaran llocs de treball.

 ■ Millorar la qualitat de vida dels usuaris del 
servei de menjador gràcies a disposar d’una 
cuina pròpia elaborada amb productes de 
proximitat amb la possibilitat d’adaptació i 
elecció de menús.

 ■ Crear i mantenir l’ocupació directa de 
persones amb discapacitat intel·lectual i/o 
malaltia mental.

 ■ Millorar l’ocupabilitat de les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

Generació de 5 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Alimentació

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Terrassa

CONTACTE
  93 731 10 09

   www.prodis.cat

  twitter.com/prodisterrassa

  www.facebook.com/prodisterrassa

  youtube.com/channel/    
  UCSRcsL1aiF0vciK2WgaZV2w

  linkedin.com/company/fundacio-  
  prodis-terrassa/

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DE LA PLANA AGRÍCOLA 
DE SECÀ DE L’ALT CAMP DES DEL TREBALL EN XARXA I 

L’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA 
Produccions Saurines, SCCL, GEPEC - EC, DO Tarragona 

L’informe sobre el desenvolupament econòmic 
a la plana de secà de l’Alt Camp detecta com a 
oportunitat de creixement econòmic el turisme 
rural, acompanyat d’activitats complementàries 
basades en el producte i valors locals. L’interès 
creixent per l’economia social en alguns agents 
econòmics de diferents sectors productius va 
obrir la possibilitat d’impulsar aquests projectes 
a través d’una marca geogràfica.

La comunicació dels valors d’un paisatge únic 
i l’organització cooperativa i en xarxa dels seus 
agents econòmics duran a la creació d’una 
nova cooperativa de serveis turístics que 
reforci l’economia local. Les activitats en xarxa 
realitzades en cada sector econòmic generaran 
noves cooperatives i llocs de treball. Els diferents 
sectors econòmics col·laboren entre ells en la 
creació de productes i serveis, i generant mercat 
social, des d’una estratègia de promoció i 
conservació territorial.

 ■ La dinamització del turisme rural a la plana 
de secà com a estratègia de sector tractor per 
a les associacions de professionals agrupats, 
cooperatives agrícoles i entitats agrupades i 
col·laboradores.

Generació de 4 llocs de treball

Creació d’1 cooperativa

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Hostaleria i turisme

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
El Camp de Tarragona

CONTACTE
   produccio@saurines.cat

  www.planadesecaaltcamp.com

  twitter.com/AltCampPlana

   www.facebook.com/AltCampPlana

  www.instagram.com/altcampplana

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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IMPULS DEL COMERÇ AGROECOLÒGIC I L’ECONOMIA SOCIAL  
EN TERRITORIS RURALS

Resilience Earth, SCCL, Fundació ADIS, Arran de Terra, Quèviure 

Aquest projecte neix d’una demanda popular, 
en un moment on el model de consum 
convencional s’ha posat en dubte per una gran 
diversitat d’externalitats; la generació de residus; 
l’acumulació de capital; la generació de llocs de 
treball precaris; la destrucció del comerç local; 
la disminució de la petita empresa agricultora 
i ramadera, entre d’altres. Alhora, la disminució 
de les cooperatives i grups de consum dels 
últims anys ha deixat moltes persones en 
una situació de no poder accedir al tipus de 
consum responsable que desitgen i que alhora 
empodera la seva comunitat. 

El projecte es crea per donar suport i ajuntar 
forces amb els moviments i entitats dedicades a 
escalar l’accessibilitat del consum agroecològic 
i l’ocupació laboral dins el marc de l’economia 
social que s’està gestant a les comarques de 
la Garrotxa i la Cerdanya. Neixen de reptes i 
contextos diferents, tot i això, s’aposta per una 
proposta d’intercooperació per tal d’enfortir 
els territoris rurals i la producció agroecològica. 
El projecte crearà un comerç agroecològic 
cooperatiu a la Garrotxa, amb un grup de sòcies 
consumidores que donen suport al projecte 
i una agrobotiga a la Cerdanya que prevegi 
l’accessibilitat física i cognitiva. Comprar en 
llocs on es garanteixi justícia social, residus zero, 
proximitat i impacte positiu al medi, implica 
sentir-se que, quan consumeixes, estàs aportant 
a la teva comunitat, i això alhora implica una 
recuperació de la identitat i el sentiment de 
pertinença dins de la comunitat. 

 ■ Concretar el pla estratègic, el pla de viabilitat, 
el pla operacional i el model de governança, 
així com opcions de programes de gestió de 
tecnologia lliure. 

 ■ Facilitar la participació de la pagesia, de 
les elaboradores, consumidores, grups 
de consum i població local en el disseny i 
l’execució de les iniciatives i comunicació 
d’aquestes. 

 ■ Fomentar l’accessibilitat cognitiva, identificar 
les necessitats per a la construcció d’un 
comerç agroecològic adaptat a persones amb 
diversitat funcional.

 ■ Millorar l’ocupabilitat de les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

Generació de 6 llocs de treball

Creació d’1 cooperativa

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Comerç

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
La Garrotxa i la Cerdanya

CONTACTE
  info@resilience.earth

  http://resilience.earth

  twitter.com/resilienceearth?lang=ca

  www.facebook.com/ResilienceEarth

  www.instagram.com/resilienceearth

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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GESTIÓ PER LA CULTURA COOPERATIVA - GESTCULTCOOP 

Som Gestió, SCCL; Acció Transversal per a la Transformació Social, AT72; Fundació Cívica Esperanzah

Atesa l’existència de llimbs legals en les 
regulacions de les relacions laborals dels 
artistes en espectacles públics, els artistes estan 
acudint a cooperatives de facturació (en llimbs 
legals i altres directament il·legals). Davant 
l’immobilisme de la llei, a Som Gestió es va 
identificar que l’ESS podia donar una resposta 
als artistes per a la governança dels seus 
projectes. 

Per fer-ho possible, el projecte Gestió per la 
cultura cooperativa - Gestcultcoop vol idear, 
crear i consolidar un projecte cooperatiu de 
suport específic a les necessitats de gestió fiscal, 
laboral, comptable o administrativa del sector 
cultural, especialment del musical, per apropar 
aquest sector a les fórmules que preveu l’ESS, 
principalment les cooperatives i les associacions, 
i reforçar així la vertebració de l’ESS a la comarca 
i la governança dels seus projectes per part dels 
artistes.

 ■ Desenvolupar un servei especialitzat d’atenció 
integral i específica a les necessitats de 
gestió del món de la cultura, especialment a 
músics i músiques, i crear un servei d’impacte 
conscient entre els seus usuaris. 

 ■ Idear un model de negoci que permeti un 
empoderament més enllà del musical entre 
els grups d’artistes. 

Generació de 10 llocs de treball

Creació de 2 cooperatives de treball (1 
especialitzada en la gestió de projectes culturals 
en el marc de l’ESS i 1 cooperativa d’artistes) 

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Assessorament i gestió 

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
El Baix Llobregat

CONTACTE
  93 379 5637

   info@somgestio.coop

  https://somgestio.coop 
  www.fundacioesperanzah.org

  facebook.com/somgestiosccl

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:



PROJECTES SINGULARS 

83

LA DESPENSA SOCIAL. ALIMENTACIÓ BIOLÒGICA FETA PER 
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

TEB Barcelona SCCL, TEB Solucions SCCL, TEB Gestió Empresarial SCCL, TEB Vallès SCCL

La idea neix arran d’observar el comportament 
dels consumidors en altres països comunitaris, 
on la consciència social és superior a la local. 
La cooperativa TEB Barcelona lidera una nova 
línia de productes alimentaris, de qualitat i amb 
un preu assimilable pel consumidor final, que 
permeti generar llocs de treball al col·lectiu de 
persones amb discapacitat intel·lectual.

Amb la posada en marxa d’aquesta nova línia 
de productes es pretén ser més independent 
de la producció i la manipulació per a terceres 
empreses. Es vol potenciar una marca que 
s’identifiqui amb un producte socialment 
responsable, atractiu i econòmic alhora, que faci 
que el consumidor final modifiqui els hàbits de 
consum a favor del col·lectiu.

 ■ Crear i mantenir llocs de treball per a persones 
amb discapacitat intel·lectual mitjançant la 
venda de producte alimentari que s’identifiqui 
amb els hàbits saludables d’alimentació 
(productes biològics) i amb el retorn social 
(producte fet per persones en risc d’exclusió 
social).

Generació de 10 llocs de treball

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Alimentació

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Barcelona

CONTACTE
  933 600 387

   teb@teb.org

  https://ladespensasocial.org

  www.facebook.com/TEBCooperativa

   https://twitter.com/TEBcooperativa

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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TEB INSERCIÓ SOCIAL: L’EMPRESA D’INSERCIÓ LABORAL 
ASSOCIADA AL GRUP COOPERATIU TEB

TEB Solucions SCCL, TEB Barcelona SCCL, TEB Gestió Empresarial SCCL, TEB Vallès SCCL, TEB 
Bellvitge SCCL

El grup cooperatiu TEB, després d’esdevenir 
un referent en la creació i la gestió de centres 
especials de treball (CET) a Catalunya orientats a 
la inserció laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual, detecta la necessitat de crear 
una cooperativa que esdevingui una empresa 
d’inserció, a fi de donar resposta a altres 
col·lectius complementaris als atesos des de la 
seva xarxa de CET.

Per tant, a través d’aquest projecte es pretén 
atendre i donar resposta a moltes de les 
persones que han volgut trobar feina dins del 
CET, però a les quals se’ls pot oferir una resposta 
millor mitjançant la posada en marxa d’una 
empresa d’inserció. Persones que volen accedir 
al mercat laboral, ordinari o protegit, i que 
necessiten un suport per integrar-s’hi.

 ■ Crear i gestionar una cooperativa que 
esdevingui una empresa d’inserció i que 
compleixi el seu objecte social principal: la 
incorporació al mercat laboral de col·lectius 
diversos en risc d’exclusió.

Generació de 10 llocs de treball

Creació d’una cooperativa de treball 

INDICADORS D’OCUPACIÓ  
I CREACIÓ COOPERATIVES

SECTOR D’ACTIVITAT
Serveis

BREU DESCRIPICIÓ OBJECTIUS/REPTES 

ÀMBIT TERRITORIAL
Barcelona

CONTACTE
  933 600 387

   teb@teb.org

  https://somgestio.coop 
  www.fundacioesperanzah.org

  facebook.com/TEBCooperativa

  twitter.com/TEBcooperativa

ENTITAT PROMOTORA I AGRUPADES:
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CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CATALUNYA

La funció de l’entitat no és prestar directament 
serveis, sinó impulsar projectes on les 
federacions o els proveïdors del mercat són els 
qui donen els serveis a les cooperatives i als 
col·lectius d’emprenedors cooperatius.

La missió és ser l’òrgan representatiu i 
d’interlocució del conjunt del cooperativisme 
català i donar cohesió a la diversitat del món 
cooperatiu. Les prioritats són promoure 
i donar a conèixer la realitat cooperativa, 
defensar els interessos del cooperativisme i 
promocionar projectes d’interès comú per 
al moviment cooperatiu, d’acord amb els 
principis cooperatius de l’Aliança Cooperativa 
Internacional.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya 
forma part de diverses institucions de 
l’administració pública, on representa al 
cooperativisme, i de diverses institucions 
privades com són: Associació Economia Social 
Catalunya, CEPES, Cooperatives Europe i 
l’Aliança Cooperativa Internacional.

PARTICIPACIÓ EN XARXES

SERVEIS I PROJECTES MISSIÓ I VALORS

REPTES

La representació del cooperativisme 
davant les administracions de Catalunya 
−govern, diputacions, consells comarcals 
i administracions municipals− i davant la 
societat, tant a nivell de l’estat com a nivell 
internacional.

L’impuls de la intercooperació entre 
entitats federatives i les cooperatives 
i, en tercer lloc, la difusió de la marca 
cooperativa a través dels mitjans de 
comunicació, xerrades i xarxes socials.

CONTACTE
Guillem Llorens

  933 323 682

  ccc@cooperativescatalunya.coop

  www.cooperativescatalunya.coop

  @CooperativesCAT
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LA CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL TERCER SECTOR 
SOCIAL DE CATALUNYA

Entre d’altres:

 ■ Participació en espais de representació i 
interlocució. Generació d’espais de treball 
i reflexió: comissions sectorials i grups de 
treball transversals. Promoció de la formació 
contínua dels professionals del sector.

 ■ Recerca i generació de coneixement.• 
Programa de millora de la Governança 
Democràtica. Programa de foment de 
l’equitat de gènere en els òrgans de govern i 
direcció de les entitats.

La Confederació és l’organització empresarial 
que des de l’any 1997 representa a les entitats 
del Tercer Sector Social – associacions, 
cooperatives d’iniciativa social i fundacions - 
quedes d’una voluntat expressa no mercantil 
treballen en el sector dels serveis socials i 
d’atenció a les persones a Catalunya. Compta 
23 socis directes, principalment federacions i 
associacions empresarials de 2n nivell, que a 
la seva vegada representen al voltant de 1.200 
entitats de base.

La Confederació forma part i és fundadora de 
l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT).

PARTICIPACIÓ EN XARXES

SERVEIS I PROJECTES MISSIÓ I VISIÓ

REPTES

L’objectiu de La Confederació és 
l’enfortiment i millora de la competitivitat 
del Tercer Sector Social de Catalunya. 
Per fer-ho, els principals eixos de treball 
estratègics són

 ■ Representació de la dimensió socio 
empresarial del Tercer Sector Social de 
Catalunya. 

 ■ Interlocució i incidència política. 

 ■ Millora de l’ocupació i regulació del marc 
de relacions laborals del sector.

 ■ Avançar cap a un model de col·laboració 
públicosocial per la provisió de serveis 
d’atenció a les persones que asseguri 
el sense afany de lucre i promogui els 
valors de l’Economia Social.

 ■ Reconeixement del rol i valor d’aportació 
del Tercer Sector Social.

CONTACTE
Laia Grabulosa (direcció)

  93 268 85 60

  direccio@laconfederacio.org

  www.laconfederacio.org

  @LaConfederacio
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FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA

Enfortir la capacitat

d ’influència i representativitat

de la FCAC .

Difondre i promoure el model

cooperatiu .

Convertir la FCAC en soci

estratègic de les cooperatives .

Fomentar la promoció i la

comercialització dels

productes de les cooperatives

agràries .

REPTES

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA

 

MISS IÓ  I  V I S IÓ

Proactivitat i capacitat d 'influir davant de

les administracions i de les institucions .

Posar en valor i difondre el

cooperativisme davant de la societat i

convertir-lo en un referent en l ’àmbit

agroalimentari i en l ’entorn rural .

Canalitzar , impulsar i promoure projectes

d ’interès per a les empreses cooperatives i

el cooperativisme agrari .

Donar serveis empresarials adaptats al

cooperativisme agrari i als agents del seu

entorn per contribuir a la seva viabilitat

econòmica i social

Missió: La Federació de Cooperatives

Agràries de Catalunya és l ’organització

que representa , promou i dóna suport al

món cooperatiu agroalimentari i rural .

 

Visió: La FCAC serà reconeguda per :

E N T I T A T S  R E P R E S E N T A T I V E S

SERVE I S  I  PROJECTES

La FCAC compta amb una completa

estructura de serveis amb la finalitat de

contribuir al desenvolupament del sector i

potenciar la seva capacitat competitiva al

temps que es vetlla per temes socials i

mediambientals . Aquests serveis són :

intercooperació , assessorament

agroalimentari , assessorament jurídic ,

laboral , econòmic i fiscal , gestió d ’ajuts i

projectes i formació .

 

Impulsa diversos projectes per afavorir el

desenvolupament social, econòmic i la

sostenibilitat de les cooperatives

agràries . Destaquem projectes de

desenvolupament rural : relleu generacional

al camp català , foment de la incorporació de

la dona en el òrgans de decisió i

també aquells vinculats a la difusió del

producte cooperatiu i de les agrobotigues .

Cada vegada més es participa en projectes

d ’innovació i recerca en diversos àmbits .

PART IC I PAC IÓ  EN

XARXES

Participa a la Confederació de Cooperatives

de Catalunya , a Cooperativas

Agro-alimentarias de España , en el Consell

Superior de la Cooperació i en el

Consell Assessor del Programa d 'Economia

Social

CONTACTE

932 260 369

fcac@fcac.coop

www.cooperativesagraries.cat

@coopagrariesCAT

/cooperativesagrariesCAT

/TastaCoop

La FCAC compta amb una completa estructura 
de serveis amb la finalitat de contribuir al 
desenvolupament del sector i potenciar la 
seva capacitat competitiva alhora que es vetlla 
per temes socials i mediambientals. Aquests 
serveis són: intercooperació, assessorament 
agroalimentari, assessorament jurídic, laboral, 
econòmic i fiscal, gestió d’ajuts i projectes i 
formació. 

Impulsa diversos projectes per afavorir el 
desenvolupament social, econòmic i la 
sostenibilitat de les cooperatives agràries. 
Destaquem projectes de desenvolupament 
rural: relleu generacional al camp català, foment 
de la incorporació de la dona en el òrgans de 
decisió i també aquells vinculats a la difusió 
del producte cooperatiu i de les agrobotigues. 
Cada vegada més es participa en projectes 
d’innovació i recerca en diversos àmbits.

Missió: La Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya és l’organització que representa, 
promou i dóna suport al món cooperatiu 
agroalimentari i rural. 

Visió: La FCAC serà reconeguda per: 

 ■ Proactivitat i capacitat d’influir davant de les 
administracions i de les institucions. 

 ■ Posar en valor i difondre el cooperativisme 
davant de la societat i convertir-lo en un referent 
en l’àmbit agroalimentari i en l’entorn rural. 

 ■ Canalitzar, impulsar i promoure projectes 
d’interès per a les empreses cooperatives i el 
cooperativisme agrari. 

 ■ Donar serveis empresarials adaptats al 
cooperativisme agrari i als agents del seu 
entorn per contribuir a la seva viabilitat 
econòmica i social.

Participa a la Confederació de Cooperatives de 
Catalunya, a Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, en el Consell Superior de la Cooperació i 
en el Consell Assessor del Programa d’Economia 
Social.

PARTICIPACIÓ EN XARXES

SERVEIS I PROJECTES

MISSIÓ I VALORS

REPTES

Enfortir la capacitat d’influència i 
representativitat de la FCAC.

Difondre i promoure el model cooperatiu.

Convertir la FCAC en soci estratègic de les 
cooperatives.

Fomentar la promoció i la comercialització 
dels productes de les cooperatives 
agràries.

CONTACTE
  932 260 369

  fcac@fcac.coop

  www.cooperativesagraries.cat

  @coopagrariesCAT

  /cooperativesagrariesCAT

  /TastaCoop
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FEDERACIÓ DE COOPERATIVES CONSUMIDORS I USUARIS  
DE CATALUNYA

 ■ Representació i defensa dels interessos del 
cooperativisme de consum en el marc de les 
estructures cooperatives, consumidoristes i de 
l’economia social en general.

 ■ Assessorament legal.

 ■ Informació i gestió d’ajuts.

 ■ Atenció a les persones consumidores.

 ■ Desenvolupament d’eines de formació 
adreçades a les persones consumidores.

 ■ Foment i formació en el consum responsable, 
comerç just i de proximitat.

Missió

 ■ Contribuir a fer visibles i consolidar les 
cooperatives existents.

 ■ Identificar nous models de cooperació en 
nous àmbits de consum.

 ■ Impulsar un sistema diferent de fer economia 
i empresa

Visió

 ■ Representació: ser un espai de referència per 
a les cooperatives de persones consumidores 
i usuàries de Catalunya i de les persones 
associades.

 ■ Comunicació: fer visible un cooperativisme 
de consum compromès amb la recerca de 
solucions col·lectives a les necessitats de les 
persones.

 ■ Formació i suport empresarial: col·laborar en la 
millora i la consolidació de les cooperatives de 
persones consumidores i usuàries, i contribuir 
a fer-les més competents.

 ■ Intercooperació: promoure espais de 
col·laboració entre les cooperatives i amb la 
resta de la societat, per generar noves activitats.

CoopCat (Confederació de Cooperatives de 
Catalunya), Hispacoop (Confederación Española 
de Cooperativas de Consumidores y Usuarios), 
XES (Xarxa d’Economia Solidària), Consell de les 
Persones Consumidores de Catalunya i CCPAE 
(Consell Català de la Producció Agrària Ecològica).

PARTICIPACIÓ EN XARXES

SERVEIS I PROJECTES

MISSIÓ I VISIÓ

REPTES

Donar suport a la consolidació i expansió de 
les cooperatives de consumidors i usuaris. 

 ■ Impulsar i promoure la creació de 
cooperatives.

 ■ Promoure projectes intercooperatius.

 ■ Desenvolupar programes de formació 
cooperativa, empresarial i consumidorista.

 ■ Aprofundir en la tasca educativa com a 
associació de persones consumidores.

 ■ Potenciar els elements d’identitat i 
diferenciadors

CONTACTE
Maria Antònia Esteban Benito

  93 301 20 20

  m.antonia@fccuc.coop

  cooperativesdeconsum.coop/

  @CoopsConsum
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FEDERACIÓ DE COOPERATIVES D’ENSENYAMENT  
DE CATALUNYA

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de 
Catalunya, la FeCEC, per acomplir amb la seva 
missió ofereix als seus associats tres tipus de 
serveis bàsics:

 ■ Programa de formació per als treballadors 
educadors de les escoles membres.

 ■ Activitats cooperatives per l’alumnat.

 ■ Representació institucional que inclou també 
la participació i impuls de projectes amb altres 
entitats.

També s’impulsen dues grans activitats per als 
alumnes de les escoles cooperatives. Els jocs 
florals i els jocs cooperatius.

Un dels projectes més destacats són les 
cooperatives d’alumnes que són una experiència 
educativa innovadora on els alumnes, amb la 
col·laboració del professorat, creen una empresa 
cooperativa amb els valors i funcionament 
democràtic.

En aquests moments, la Federació agrupa 42 
escoles cooperatives, que apleguen 6.026 socis 
cooperativistes i 1.906 treballadors que eduquen 
a 17.000 alumnes.

La seva missió és representar, assessorar i 
defensar les cooperatives d’ensenyament, així 
com agrupar i potenciar l’intercanvi entre elles 
i les sinergies que es creen en la intersecció 
entre les diferents escoles. La FeCEC ofereix 
serveis per a la millora de la seva gestió i qualitat. 
Ofereix formació per als professionals i socis 
cooperativistes de tot el col·lectiu, en tant que 
motors i eixos del fet educatiu cooperatiu.

Sòcia fundadora de la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya, CoopCat. Membres 
de la Unión Española de las Cooperativas de 
la Enseñanza, UECOE. Membres de la UECoE. 
Membres de la iniciativa somescola.cat. 
Participem al Consell Rector de la Confederación 
Empresarial de la Economía Social, CEPES.

PARTICIPACIÓ EN XARXES

SERVEIS I PROJECTES MISSIÓ I VISIÓ

CONTACTE
  93 332 43 26

  info@escolescooperatives.cat

  https://escolescooperatives.cat/

  @EscolesCoop
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FEDERACIÓ DE COOPERATIVES D’HABITATGE DE CATALUNYA

Ofereix serveis als seus associats:

 ■ Àrea Jurídica i de Gestió.

 ■ Àrea Fiscal, Financera i Comptable.

 ■ Àrea de Formació.

Les cooperatives associades podran 
sol·licitar a la Federació, en el cas de que ho 
necessitin,assessorament de contractació de 
serveis i gestió amb gestores de cooperatives 
d’habitatge i gabinets de serveis professionals, 
especialitzats en la gestió i promoció 
d’habitatges.

La Federació de Cooperatives d’Habitatges 
de Catalunya (FCHC.) es constitueix l’any 1983 
i és l’entitat que representa el conjunt del 
cooperativisme d’habitatge català. Des de la 
Federació de Cooperatives d’Habitatges de 
Catalunya es treballa amb vocació d’enfortir 
el cooperativisme d’habitatges a Catalunya, la 
intercooperació entre les diferents cooperatives 
federades i sobretot , en els moments actuals, 
amb vocació d’aglutinar tot el moviment 
cooperatiu d’habitatges amb tota la seva 
diversitat, essent per tant, un referent de model 
diferenciat d’accés a l’habitatge.

 ■ Confederació de Cooperatives de Catalunya 
(CCC).

 ■ Confederación de Cooperativas de Viviendas 
de España (CONCOVI).

 ■ Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya.

 ■ Consell Superior de la Cooperació.

 ■ Conveni amb l’Institut Català del Sòl

PARTICIPACIÓ EN XARXES

SERVEIS I PROJECTES MISSIÓ I VISIÓ

CONTACTE
  93 488 21 38

  info@fedcoophabitcat.org

  http://www.fedcoophabitcat.org/
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FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA

Suport i orientació a la creació de cooperatives 

Suport i orientació a les cooperatives en matèria 
jurídica, de gestió, fiscal, financera i comptable. 
Propostes formatives i programes de creixement 
i d’intercooperació. Eines i recursos per a 
cooperatives. 

Impuls a la difusió i promoció del cooperativisme 
al territori. Divulgació del cooperativisme a 
través de publicacions pròpies, revistes, xerrades 
i participació a Fires i trobades. 

EIXOS DE TREBALL 

A. Representativitat 

B. Visibilitat 

C. Dinamització i enfortiment 

D. Creació 

E. Comunicació.

La Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya és l’entitat que agrupa, lidera i representa 
el cooperativisme de treball de Catalunya.

La Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya serà una organització empresarial 
influent, transformadora, oberta i integradora 
del cooperativisme català, referent per a totes 
aquelles persones i organitzacions properes al 
cooperativisme, amb voluntat de transformació 
social des d’una pràctica empresarial basada en 
la primacia de les persones sobre el capital, el 
desenvolupament sostenible i la responsabilitat 
social, amb capacitat d’influència en la societat.

Confederació de Cooperatives de Catalunya, 
Consell Superior de la Cooperació, Xarxa 
Economia Solidària, Taula del Tercer Sector, La 
Confederació del Tercer Sector, COCETA.

PARTICIPACIÓ EN XARXES

SERVEIS I PROJECTES MISSIÓ I VALORS

REPTES

Enfortir la capacitat d’influència i 
representativitat de la FCAC.

Difondre i promoure el model cooperatiu.

Convertir la FCAC en soci estratègic de les 
cooperatives.

Fomentar la promoció i la comercialització 
dels productes de les cooperatives 
agràries.

CONTACTE
  933 188 162

  federacio@cooperativestreball.coop

  www.cooperativestreball.coop

  @coopstreball

  @cooperativestreball

mailto:federacio@cooperativestreball.coop
http://www.cooperativestreball.coop
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ASSOCIACIÓ ECONOMIA SOCIAL CATALUNYA - AESCAT

 ■ Defensa dels interessos de les entitats 
associades.

 ■ Accions de visualització i estructuració de 
l’economia social.

L’Associació Economia Social Catalunya 
(AESCAT) és una organització sense afany 
de lucre i de quart nivell que agrupa les 
principals plataformes de representació de 
les diferents famílies de l’economia social de 
Catalunya. L’associació promou una societat 
amb una economia plural, amb més qualitat 
democràtica, on s’hi estenguin i reforcin els 
valors de llibertat, igualtat i fraternitat sobre 
la base del reconeixement de la igualtat en 
drets i deures dels ciutadans, tant en l’esfera 
pública com en la gestió de les entitats, les 
organitzacions i les empreses. Una economia 
també solidària i basada en la igualtat 
d’oportunitats, el suport als sectors socials 
més febles, l’equilibri entre el bé comú i el bé 
particular, i el desenvolupament d’una economia 
orientada a proveir de manera sostenible les 
bases materials del desenvolupament personal, 
social i ambiental de l’ésser humà.

L’AESCAT com a entitat de quart nivell no forma 
part de cap xarxa de participació més enllà de la 
participació en les entitat sòcies: Confederació 
de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya, la 
Confederació Empresarial del Tercer Sector 
Social de Catalunya, la Federació de Mutualitats 
de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de 
Catalunya.

PARTICIPACIÓ EN XARXESSERVEIS I PROJECTES

MISSIÓ I VALORS

REPTES

L’AESCAT persegueix, com a finalitats 
fonamentals, defensar i fomentar 
l’economia social, així com defensar els 
interessos de les entitats associades, 
i conjuntament l’interès general; en 
particular, persegueix:

1. Visualització de l’economia 
social, sumant a l’entorn d’un sol eix 
totes les organitzacions que posen a les 
persones i el progrés social en el centre de 
l’activitat, enlloc del capital.

2. Projecció dels valors propis de 
l’economia social i generació de discurs 
col·lectiu cap a la societat catalana.

3. Incidència política i social per la defensa 
d’un determinat model de societat i dels 
interessos de l’economia social. 

4. Promoció de la cohesió, interrelació i 
diàleg entre les diferents formes, cultures 
i organitzacions de l’economia social a 
Catalunya.

CONTACTE
  info@economiasocialcatalunya.cat

  https://economiasocialcatalunya.cat

  @ES_Catalunya

mailto:info@economiasocialcatalunya.cat
https://economiasocialcatalunya.cat/
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