
CARTA DE SERVEIS 
Xarxa d’Ateneus Cooperatius  

de Catalunya (XAC)

Departament d’Empresa i Treball

Direcció General d’Economia Social  
i Solidària, el Tercer Sector  
i les Cooperatives

ORGANISME 
RESPONSABLE

Sepúlveda, 148-150, 2a planta, 08011
Barcelona

932 28 57 57

ateneuscooperatius@economiasocial.coop

@econ_socialcat 
@AteneusCoopCat  

@economiasocial.coop

@econ_socialcat

@economiasocialcoop

ON ENS POTS TROBAR?
1 Coopsetània Ateneu de 

l’Anoia, Penedès i Garraf 
www.coopsetania.cat

2 Ateneu Cooperatiu  
de l’Alt Pirineu i Aran 
www.acapa.cat

3 Ateneu Cooperatiu  
del Baix Llobregat 
www.ateneucoopbll.cat

4 Ateneu Cooperatiu  
del Barcelonès Nord 
www.ateneubnord.cat

5 Ateneu Cooperatiu  
de la Catalunya Central 
www.coopcatcentral.cat

6 Ateneu Cooperatiu 
CoopCamp -  
Camp de Tarragona 
www.coopcamp.cat

7 Ateneu Cooperatiu  
Coòpolis - Barcelona 
www.bcn.coop

8 Ateneu Cooperatiu 
L’Hospitalet de Llobregat - 
La Col·lectiva 
www.ateneulh.coop

9 Ateneu Cooperatiu  
Coop Maresme 
www.coopmaresme.cat
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10 Ateneu Cooperatiu  
Ponent Coopera 
www.ponentcoopera.cat

11 Ateneu Cooperatiu  
de Terres Gironines 
www.ateneucoopgi.org

12 Ateneu Cooperatiu  
de les Terres de l’Ebre 
www.ateneucoopte.org

13 Ateneu Cooperatiu  
del Vallès Occidental 
www.ateneucooperatiuvalles.org

14 Ateneu Cooperatiu  
del Vallès Oriental 
www.ateneucoopvor.org
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https://twitter.com/econ_socialcat
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https://www.instagram.com/econ_socialcat/
https://www.linkedin.com/company/economiasocialcoop/about/
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http://www.ateneulh.coop
http://www.coopmaresme.cat
http://www.ponentcoopera.cat
http://www.ateneucoopgi.org
http://www.ateneucoopte.org
http://www.ateneucooperatiuvalles.org
http://www.ateneucoopvor.org


La Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya (XAC) és l’espai 
de treball compartit dels 14 ateneus cooperatius presents arreu del 
territori i està formada per més de 360 organitzacions de l’Economia 
Social i Solidària (ESS) i ens públics. 

Els ateneus cooperatius intercooperem, donem visibilitat i promo-
vem l’ESS segons principis i valors del cooperativisme. Ho fem des 
de la col·laboració pública, cooperativa i comunitària. Treballem per 
generar emprenedoria col·lectiva, nous projectes socioeconòmics i 
de transformació social, així com ocupació de qualitat.

LA XARXA D’ATENEUS COOPERATIUS
Els ateneus cooperatius som espais de trobada, coordinació, apre-
nentatge, innovació i assessorament en l’àmbit de l’economia social 
i cooperativa, mitjançant un itinerari vinculat a serveis i accions.

La XAC està impulsada pel Departament d’Empresa i Treball, dins 
del programa d’Economia Social de la Direcció General d’Economia 
Social, el Tercer Sector i les Cooperatives.

123.963 
participants

731 
entitats 
creades

4.533 
acompanyaments 
a projectes i entitats 3.755 

insercions 
laborals

/  Donem suport personalitzat i de qualitat a la creació, consolidació  
i creixement d’iniciatives de l’Economia Social i Solidària (ESS).

/  Promovem la creació d’ocupació de qualitat en l’àmbit de l’ESS i el 
cooperativisme.

/  Identifiquem les iniciatives de l’ESS del territori a través d’un procés 
de diagnosi i elaborem un catàleg de bones pràctiques. 

/ Organitzem formacions, tallers i sessions d’acompanyament a mida.

/ Oferim tallers d’ESS a centres de formació professionalitzadora. 

/  Promovem la visibilització i difusió de l’ESS a través de jornades, 
fires, i la presència en mitjans i xarxes socials.

/  Generem espais d’intercooperació i treball en xarxa dins el territori  
i a escala nacional.

COM PRESTEM 
ELS SERVEIS?

EL SEU IMPACTE 
SOCIAL EN XIFRES
En 5 anys

*Tots els serveis proporcionats per la Xarxa d’Ateneus Cooperatius són de caràcter gratuït

SERVEIS I RECURSOS DE LA XARXA 
D’ATENEUS COOPERATIUS

Observació, recerca, diagnosi i 
seguiment territorial en ESS

Formació per a la promoció, creació 
i consolidació de projectes d’ESS

Punt d’informació sobre l’ESS

Facilitació de la intercooperació, 
enxarxament i dinamització territorial

Acompanyament per a la creació 
i consolidació de projectes d’ESS

Divulgació, sensibilització i 
generació de coneixement
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