
XARXA D’ATENEUS COOPERATIUS I EL RELLEU 
EMPRESARIAL 



Ateneus Cooperatius

Els Ateneus Cooperatius són l’espai de referència al territori que fomenten
l’aprenentatge, la reflexió col·lectiva, la cooperació i la transformació social, cap a
un model socioeconòmic sostenible i centrat en les persones, amb les següents
línies d’actuació :
• Observació, recerca, diagnosi i seguiment territorial en ESS
• Formació per a la promoció, creació i consolidació de projectes de l’ESS
• Acompanyament per la creació i consolidació de projectes de l’ESS
• Divulgació, sensibilització i generació de coneixement
• Facilitació de la intercooperació, enxarxament i dinamització territorial



Xarxa d’Ateneus Cooperatius

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius està formada
per 14 ateneus i més de 360 entitats públiques i
privades que s’articulen arreu del territori.

Té l’objectiu de crear espais per compartir
recursos, metodologies, experiències i
estratègies , fer recerca i investigació de forma
conjunta per enfortir, promoure i visibilitzar
l’ESS als territoris i a nivell nacional.



Xarxa d’Ateneus Cooperatius

Organització de la XAC:

- Assemblea: espai de presa de decisió i de definició
d’estratègies conjuntes.

- Grup motor: format per una representant de cada
Ateneu Cooperatiu amb l’objectiu principal
d’elaborar i executar propostes sorgides de
l’Assemblea general.

- Grups de treball: formats per personal tècnic dels
14 ateneus cooepratius i amb el suport de l’oficina
tècnica per abordar eixos de treball comuns.



Grup de Treball – Relleu Cooperatiu 

Accions i objectius:
- Elaboració materials dirigits a tècnics de Reempresa
- Relació experiències d’èxit i materials sobre relleu
- Conveni de col·laboració amb Reempresa
- Accions de col·laboració amb sindicats



Col·laboració Reempresa - Relleu Cooperatiu 

Col·laboració:

- Ampliar coneixements de les tècniques de Reempresa.

- Augmentar difusió sobre la opció cooperativa a Reemprenedores i Cedents

- Col·laborar en casos de relleu Cooperatiu complementant informació a les persones 
emprenedores. 



Col·laboració Reempresa - Relleu Cooperatiu 

Metodologia Market Place / CRM Assessorament i Formació



Col·laboració Reempresa - Relleu Cooperatiu 

Familiars Treballadores Terceres

Relleu Cooperatiu: 
- Adquisició societat + Transformació a cooperativa
- Creació cooperativa + compra de l’activitat



Programa d’Economia Social 

www.economiasocial.coop

@econ_socialcat

facebook.com/economiasocial.coop 

@econ_socialcat

http://www.economiasocial.coop/

