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Introducció

Projectes singulars

PROGRAMA D’ECONOMIA SOCIAL 2021 - 2022

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’opor-
tunitats 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, les comunalitats urbanes i el suport a les entitats 
representatives. 

En l’edició 2022 s’han impulsat 122 projectes singulars, que sumats als de les anteriors 
edicions sumen més de 350. Els projectes singulars tenen per objectiu la creació i creixe-
ment de l’activitat econòmica i la competitivitat de l’economia social is solidària, la dina-
mització de l’ocupació mitjançant la creació de nous projectes empresarials o empreses, 
noves línies de negoci i nous mercats, aprofitant les oportunitats estratègiques sectorials 
o del territori. 

Els projectes singulars poden ser de diferents tipologies:

• De reactivació econòmica 
• De reactivació econòmica integrals 
• Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social
• Grans projectes singulars estratègics pel cooperativisme
• De transformació i millora per a entitats d’economia social i solidària
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Aquest projecte d’intercooperació neix impulsat per Ilersis, 
conjuntament amb altres col·laboradors rellevants, per posar 
en marxa una iniciativa agrosocial que combini la producció 
agrícola posada en una finca d’Alcoletge amb la creació de 
llocs de treball per a persones amb major dificultat d’inserció 
laboral.

L’adequació i explotació de la finca es concep com la llavor 
de la col·laboració amb altres entitats i persones que ha de 
desembocar en la realització d’altres activitats empresarials 
entre les empreses promotores del projecte. El producte 
alimentari obtingut finalment serà oli d’oliva de qualitat prè-
mium, que serà venut per la Fundació Ilersis, mitjançant Bo 
de Shalom, dedicada a la venda de lots de Nadal, així com 
a la venda de productes alimentaris al consumidor final des 
dels seus establiments comercials. 

De forma directa es donarà feina inicialment a dues perso-
nes, amb la projecció que el tercer any ja en siguin 4. Pel 
seu vessant social, el projecte donarà feina a persones amb 
discapacitat i/o risc d’exclusió social. La producció de fins a 
9.000 litres d’oli serà venuda i distribuïda als clients, amb el 
corresponent impacte econòmic que això generarà.

Agrosocial: 
adequació i explotació 
d’una finca d’oliveres

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Agroilersis, SCCL

• Fundació Privada Ilersis

• Fruits de Ponent, SCCL;

• Ead Area Jurídica, SLP

• Alimentació i agricultura

• Alcoletge

Contacte

Isaac Casanovas Bellmunt

icasanovas@ilersis.org
620505642
www.ilersis.org/ca
 @ilersisfundacio
 @fundacioIlersis

INDEX
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El projecte és el fruit i continuïtat dels resultats del singular 
2020, sobre el qual, a mesura que es va anar desenvolupant, 
vam estimar pivotar per continuar-lo des d’una altra perspec-
tiva i oportunitat.

El propòsit del projecte és generar activitat econòmica, con-
tinuant amb una línia de negoci on es volen aprofitar els resi-
dus agrícoles sobrants no aprofitables mitjançant la instal·la-
ció en les explotacions agràries d’unitats de descomposició 
que anomenarem digestors, cosa que farem introduint-hi 
larves que digereixen els residus i produeixen un compost 
enriquit amb quitina.

El projecte vol aprofitar aquests residus que es transforma-
ran en productes de valor, de manera que es participarà en 
l’economia circular i augmentarà la facturació, l’ocupació i la 
sostenibilitat de totes les entitats participants.
 
El model de negoci consisteix en la venda de larves i diges-
tors als pagesos. El compost generat es distribuirà a través 
d’INNOLARVA, SCCL, la nova cooperativa constituïda en l’an-
terior projecte, que comercialitzarà i vendrà a la Cooperativa 
Conca de la Tordera, SCCL, com a client principal, i també als 
pagesos. D’aquesta manera generarà activitat econòmica en 
el sector agrari, en comprar-los el compost produït.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• TM Gestió, SCCL

• Federació Selmar

• Conca de la Tordera

• Indústria i producció 

• Medi ambient i energia

• Catalunya

Alternatives als residus 
agroalimentaris: 
producció de compost 
amb larves per regenerar sòls

Contacte

Rosa Sàbat  

rosa@rconnecta.cat
608959179 
www.rconnecta.cat 
www.innolarva.com
 @rconnecta

INDEX
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El projecte vol consolidar un territori resilient a través de 3 
eixos d’activitat amb l’objectiu de generar un mercat social 
ampli i divers, així com un posicionament de l’ESS en sectors 
emergents. Aquests eixos treballaran de forma coordinada 
per la creació d’un mercat web (marketplace) local, la creació 
d’un portal web d’inversions locals orientat al desenvolupa-
ment de projectes d’ESS locals i en la configuració d’un ser-
vei integral de reformes de comunitats de propietaris, pres-
tant una atenció especial al fet energètic.

Una  proposta per generar ocupació, enfortir el teixit social, 
crear empresa/mercat social local, generar recursos comuni-
taris i per fer de la intercooperació un element de funciona-
ment ordinari per apropiar-nos de la tecnologia i de sectors 
estratègics (reformes energètiques) i gestionar-los des dels 
valors de l’ESS des d’una cooperativa de serveis integrals. 

Vol enfortir els projectes impulsors alhora que s’impulsa el 
comerç i l’empresa local i el mercat social, fent de la intercoo-
peració una eina permanent, prestant una atenció especial 
a estar preparats per als fons europeus que arribaran per a 
aquestes qüestions i donant resposta, també, als ODS. 

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Illa de serveis, SCCL

• Llobregat 47

• Som Gestió

• Chiringuito Calamar

• Asprat Ascensors, SL

• Comunitats Saludables

• Correu Com

• Entremares

• Claqueta

• OLTE/Som Eficiència

• Samarretica

• Serveïnes

• Trespèus

• Cornelia

• Altres serveis

• Baix Llobregat

• Baix Camp

• Alt Camp

• Conca de Barberà

• Priorat 

Amatuzona

Contacte

Erica Daniela Hassan 

erica.hassan@repla.cat 
603 42 98025

INDEX
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Aquest projecte té per objectiu recuperar i promocionar les 
varietats de fruiters i altres llenyoses tradicionals com a ele-
ment de dinamització econòmica, fomentant la biodiversitat 
i generant noves oportunitats en el sector primari des de l’òp-
tica de l’agroecologia. 

Actualment, a Catalunya existeixen més de 2.500 varietats 
tradicionals de fruiters i altres espècies llenyoses amb un 
elevat potencial per a l’agricultura i l’alimentació. Tanmateix, 
menys de l’1% d’aquestes es troben actualment als circuits 
comercials, i més del 80% presenten un elevat risc de des-
aparició. 

Alhora, tan sols l’1,4% de la població es dedica professional-
ment a la pagesia, menys del 10% de la superfície agrària es 
troba gestionada per agricultors de menys de 40 anys, i els 
preus a destinació multipliquen per 10 els preus en origen. 

Tan sols es pot trencar aquesta espiral, i alhora afrontar amb 
garanties la crisi climàtica, la pèrdua de biodiversitat, el des-
poblament rural i la crisi econòmica lligada al territori si es 
recuperen i promocionen les varietats agrícoles tradicionals, 
en aquest cas de fruiters i llenyoses, com a font imprescindi-
ble per generar noves oportunitats econòmiques i ocupació.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Cooperativa Eixarcolant, SCCL

• Eixarcolant Llavors, SCCL

• Cal Tino Serveis de Jardineria, SL

• Bell-agro, SA

• Arqueologia Agrària

• El cafè de l’Ateneu

• Alimentació i agricultura

• Medi ambient i energia

• Catalunya

Arborètum de fruiters 
tradicionals

Contacte

Marc Talavera Roma

coordinacio@eixarcolant.cat
6903373980
 @eixarcolant

INDEX



Projectes singulars

11

PSDescripció

El projecte consisteix en la creació d’una assessoria integral 
per acompanyar la transició agroecològica de les cuines 
per a col·lectivitats. Aquesta transició contribuirà a enfortir 
econòmicament un sector agroalimentari de país sostenible 
a tots els nivells, clau per fer front a l’emergència climàtica i 
garantir l’accés de la població a una alimentació saludable.

El projecte pretén: 

• Vers les agrupades: Transversalitzar i multiplicar la seva 
capacitat d’incidència social, i enfortir i reactivar la seva 
activitat econòmica, agrupant-se en una fórmula de segon 
grau, i articulant-se com a projecte integral i sostenible en 
el temps.

• Vers l’Administració local: Esdevenir una proveïdora de re-
ferència, garantint un enfocament transversal i una inter-
locució única per als assessoraments i generant itineraris 
reproduïbles i contextualitzats en els sistemes locals.

• Vers els diferents agents de la cadena: Posicionar-se com 
un espai de formació i incidència reconegut, generant co-
neixement rigorós i sistematitzat i transferint el coneixe-
ment, capacitant i dinamitzant agents del territori perquè 
desenvolupin o enforteixin les activitats econòmiques 
agroalimentàries per a una transició permanent.

Assessoria interdisciplinària 
per a la transició agroecològica 
del sistema alimentari

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• L’Esberla, SCCL

• Antígona Procesos Participativos

• El Pa Sencer, SCCL

• Arran de Terra, SCCL

• Associació de Menjadors Ecològics

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Catalunya

Contacte

Víctor Jambert Jiménez 

vjambert@esberla.cat 
691680415

INDEX
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Amb la pandèmia la societat ha hagut d’adaptar-se a les no-
ves circumstàncies. Dos dels col·lectius més afectats han es-
tat la gent gran i les persones amb discapacitat intel·lectual. 
L’experiència ha deixat en evidència la gran vulnerabilitat 
d’aquests dos col·lectius. La por, l’ansietat i l’angoixa s’han 
establert com a emoció, i la falta de contacte amb d’altres 
persones ha fet que disminuïssin les activitats de socialitza-
ció i s’han produït davallades funcionals a causa de tenir una 
vida més sedentària i amb poca estimulació física. 

La proposta que es presenta té per objectiu oferir nous ser-
veis amb valor afegit als col·lectius més afectats per la covid. 
Les 3 entitats cooperaran per oferir aquests nous serveis a 
la població i a la vegada acompanyar, formar i assessorar les 
persones que treballen a les entitats per tal que puguin oferir 
una atenció integral, centrada en les necessitats de l’usuari i 
adaptades al seu entorn. 

Es tracta d’oferir un valor afegit a l’acompanyament, de ma-
nera que es diversificaran els serveis que les 3 organitzacions 
ofereixen i augmentarà la seva viabilitat, el nombre d’usuaris 
i clients i la contractació de nou personal. Amb els nous ser-
veis no només s’aconseguirà la viabilitat econòmica de les 
entitats, sinó que es generarà impacte econòmic. 

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Salut i cures

• Osona

• Lluçanès

• Berguedà

Autonomia amb valor afegit 
postcovid-19

Contacte

Rosa Garcia Maldonado

info@cuidemllucanes.cat
681152560
 @cuidem_llucanes
 @apdpb_bergueda
 @cuidemllucanes
 @apdpbserveis

• Cuidem Lluçanès, SCCL

• +65, SCCL

• Fundació privada prodisminuïts psíquics del Berguedà

INDEX
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Aquest projecte se centra en la gestió i dinamització del bar 
del Casal Cívic de Tremp:

• Àmbit formatiu i laboral: per poder accedir al món laboral, 
és essencial una bona formació que professionalitzi els 
llocs de treball. Així doncs, el projecte tindrà una línia de 
formació en l’àmbit de la restauració de manera continua-
da i individualitzada. Pel que fa a la inserció laboral, oferirà 
acompanyaments individualitzats per afavorir-la dins i fora 
del projecte. 

• Àmbit gastronòmic. Pretén ser un projecte de referència al 
territori, i el concepte culinari que es vol explotar és el de la 
cuina de proximitat amb varietats tradicionals d’horta de la 
zona, fusionada amb conceptes gastronòmics del territori 
i donant visibilitat a petits productors i agricultors (format-
geries, carnisseries, xarcuteries...).

• Línia de dinamització social i cultural: el projecte neix amb 
la voluntat de fer del Casal un espai obert i acollidor per a 
tothom. Així, en coordinació amb el gestor de l’equipament 
i altres agents implicats, contribuirem a la dinamització del 
Casal Cívic de Tremp organitzant diferents activitats, per 
fer front a la solitud no desitjada. 

Bar del casal. 
Un espai amb vida

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Alba Jussà, SCCL

• Hosteleria i restauració

• Educació i formació

• Pallars Jussà 

Contacte

Susana Pin

642520419
 @bardelcasal 
 @albajussapallars
 @AlbaJussà
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El projecte Barri Singular respon a l’interès de diferents en-
titats de l’ESS a teixir oportunitats conjuntes i a construir 
mercat social a través de la producció i el consum de béns 
i serveis de base cooperativa, en l’entorn d’un territori molt 
delimitat: un barri. La idea és poder treballar conjuntament, 
des de la dinamització dels actius socioeconòmics existents 
al barri de Sant Cosme del Prat, per incidir en problemes i 
oportunitats que hi conviuen.

S’agrupen nou entitats amb presència i compromís al barri 
de Sant Cosme: Gats, Fundesplai, Som Gestió, El Camino 
d’Elder, Som Esqueix, Agricultura pel territori, Fundació Es-
peranzah, Drop Campers i Illa Campers. La proposta es fona-
menta en 4 eixos principals: turisme sostenible (a través del 
projecte d’ampliació de l’alberg de Fundesplai), agricultures 
regeneratives (fusionant estructures ja existents i creant un 
hort vinculat a l’exposició temporal de Fundesplai), dinamit-
zació cooperativa de barri (generant activitats tractores de 
dinamització conjunta del comerç local) i estructures coope-
ratives de barri (a través de la compra desagregada d’habi-
tatges amb dret de tanteig per destinar a habitatge coope-
ratiu a preu social).

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Hosteleria i restauració

• Alimentació i agricultura

• El Prat de Llobregat

Barri Singular

• Som Gestió 

• Elder

• Illa

• Fundesplai

• AXT

• GATS

• Fundació EH

• Som Esqueix

• Drop Campers

Contacte

Olimpia Sánchez García

olimpia@somgestio.coop 
772 89 57 81 
www.somgestio.coop
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El projecte té com a finalitat generar una major activitat 
econòmica per a les entitats participants, a partir de l’obertu-
ra d’un nou mercat que dona resposta a una necessitat per-
cebuda per les empreses cooperatives i de l’economia social 
(ECES). 

Té com a objectiu posar a disposició, amb uns costos as-
sequibles, una solució tecnològica per gestionar les accions 
formatives telemàtiques, basada en programari lliure i que 
s’adeqüi a la pròpia filosofia d’aquest perfil d’organització, 
que permeti visibilitzar aquesta opció, tant als i les professio-
nals com a la resta de grups d’interès. 

La reducció de costos per a cada organització és evident, ja 
que s’accedeix a una solució ja desenvolupada i al conjunt de 
connectors (plugins) que vagin creant, de manera col·labora-
tiva, les organitzacions que s’adhereixin al projecte. 

Les treballadores de les empreses que contractin la solució 
se’n podran beneficiar per participar en les accions forma-
tives específiques per a dones en l’àmbit del desenvolupa-
ment tecnològic. I les empreses també tindran condicions 
preferents en l’accés a la borsa de treball, per poder trobar 
candidates qualificades en perfils tecnològics.

CAMPUS.COOP 
Eines col·lectives per a 
la formació a distància

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Barabara Educació, SCCL

• Drecera, SCCL

• Espais Telemàtics, SL

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Noves tecnologies

• Catalunya

Contacte

Anna Duch i Larena

anna.duch@barabaraeducacio.org
659635692
  @arttecformacio
 arttec
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El projecte neix de la necessitat d’organitzar, dinamitzar, ges-
tionar i fer viable econòmicament un espai de nova creació 
en una fàbrica –Filatures Can Grau– com a espai de suport a 
les indústries culturals de la Plana de Vic. Amb un model de 
negoci comunitari i cooperatiu, es disposa d’un espai útil de 
2.900 metres quadrats útils més una casa, on es generarà 
activitat econòmica a partir de la comercialització intensiva 
d’aquest espai fabril en dos àmbits: 

Vinculat al continent, amb:

• Lloguer d’espais per a la creació i realització d’espectacles, 
assajos clínics, cursos, demostracions, etc.

• Lloguer dels espais per a fires, seminaris, anuncis de tele-
visió o Internet.

• Assessorament i formació de professionals del sector cul-
tural en direcció (management), producció i gestió empre-
sarial cooperatiu

• Lloguer d’espais i serveis (allotjament, catèring...) per a resi-
dències i estades individuals o grupals.

Vinculat al contingut, amb: 

• Cursos de formació i mentories especialitzades.

• Realització de tallers especialitzats a públic interessat.

• Celebració d’espectacles en format reduït.

• Altres activitats segons les aliances i el mercat.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Disseny Integral de Projectes, SCCL

• Cooperativa PUNCH, SCCL

• Pol·len Edicions, SCCL

• Fundación Épica La Fura dels Baus

• Cultura i oci

• Osona - Catalunya

Contacte

Ricard Vilaregut Saez

rvilaregut@gmail.com
hola@dipcoop.org 
619707896

Can Grau. 
Espai cooperatiu de suport 
a les indústries culturals
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Càntirs de la memòria. Altres economies de la cultura a l’Hos-
pitalet és un projecte per consolidar la intercooperació entre 
set petites iniciatives culturals que treballen a la ciutat de 
L’Hospitalet en clau d’ESS.

Aquesta intercooperació vol servir per enfortir un espai de 
debat i autoaprenentatge que visibilitzi la genealogia de les 
pràctiques i les polítiques culturals a la ciutat i incideixi tant 
en la consideració social de la cultura, com en les polítiques 
públiques locals, com en l’economia local de la cultura, per 
tal d’afavorir una cultura de proximitat.

El projecte vol augmentar la base social de la cooperativa 
integral Llibreria Llavors, amb un increment dels seus socis i 
sòcies consumidores i col·laboradores. També vol establir es-
pais de referència per al debat i l’activació de línies conjuntes 
de treball sobre cultura i economia, fent especial incidència 
en l’assaig d’espais i propostes híbrides, intergeneracionals, 
interculturals i interbarrials.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• LaFundició, SCCL

• Llavors SCCL

• Alquimia Social, SCCL

• Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat

• Fuga, SCCL

• CEL’H

• Brotes, SCCL

• Cultura i oci

• Hospitalet de Llobregat

Càntirs de la memòria. 
Altres economies de la cultura 
a l’Hospitalet

Contacte

Francisco Rubio

francisco@lafundicio.net 
654465108
www.cantirs.org 
 @cantirslh
 @Cantirs_lh
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El projecte promou la incorporació de la perspectiva eco-
feminista al cohabitatge i als sectors econòmics implicats. 
També impulsa la intercooperació perquè s’integri l’experièn-
cia en el camp feminista, ecologista i del món del cohabitat-
ge. Això es farà per mitjà de la sensibilització, la promoció i el 
desenvolupament d’eines que incorporin aquesta perspec-
tiva i posin en relació diferents disciplines com la facilitació 
i l’acompanyament a persones i grups, la participació, l’as-
sessorament econòmic i financer, l’arquitectura, l’urbanisme 
i l’enginyeria, el suport legal i la comunicació.

A través del projecte, es dona suport a les cooperatives per 
tal que puguin consolidar-se o donar-se a conèixer en un nou 
nínxol de mercat com és el de l’autopromoció del cohabitat-
ge, un sector en creixement i en ple desenvolupament que 
mobilitza molt capital i molts agents. A través seu, es dina-
mitzen i impulsen dinàmiques ecofeministes en el territori. 

La societat i el món està mostrant la urgència de tenir més 
en compte la sostenibilitat i, per tant, cal fer-ho ja, de mane-
ra immediata i intercooperativa per ser més fortes, generar 
aliances i tenir més impacte en l’entorn.

Cap a un cohabitatge 
ecofeminista

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Fil a l’Agulla, SCCL

• Espai Ambiental, SCCL

• Associació Equal Saree

• Celobert. Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme, SCCL

• Iacta Sociojuridica, SCCL

• Perviure, SCCL

• L’apòstrof, SCCL

• Consultoria Coopdema,, SCCL

• Habitatge i arquitectura

• Catalunya

Contacte

Mireia Parera

mireia@filalagulla.org
 @Filalagullacoop
 @perviure
 @celobert_coop
 @Coopdema
 @Apostrof_coop
 @espaiambiental
 @equalsaree
 @iactasociojurid
 @filalagulla.org
 @CelobertCooperativa
 2CoopdeMàConsultors
 @iactasociojuridica
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El projecte CER.COOP té per objectiu principal desenvo-
lupar comunitats energètiques rurals (CER) liderades per 
cooperatives agràries a partir de les parcialment regulades 
comunitats energètiques locals (CEL). El projecte posarà les 
bases de coneixement i informació perquè les cooperatives 
puguin prendre la millor decisió en relació amb la constitució 
d’una CER. 

El projecte també pretén iniciar un procés d’adaptació de les 
normes que afecten aquest objectiu principal afavorint l’apa-
rició del concepte de CER.

L’objectiu principal requereix assolir objectius previs que són 
el nucli principal d’aquest document. Així, es preveu la redac-
ció de tres projectes pilot de CER amb la finalitat de generar 
models que sistematitzin la informació i que facilitin l’aplica-
ció i replicació, pas a pas, d’una CER, en diferents contextos 
rurals i agraris. La sistematizació de la informació a partir de 3 
pilots permet abordar les qüestions concretes amb solucions 
pràctiques i, alhora, extreure’n aprenentatges i models ge-
nerals, que adrecin la transformació del marc regulatori per 
facilitar la implementació de CERs al territori com a eina per 
donar resposta a l’emergència climàtica.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Cevipe Grup Cooperatiu, SCCL

• Covides, SCCL

• Agrícola Falset Marçà i SC Afalma, SCCL

• Emelcat, SCCL

• Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms

• Medi ambient i energia

• Catalunya

CER.COOP

Contacte

Dídac Guerra Gutiérrez

didacguerra@cevipe.coop
676846700
 @cevipe_coop
 @CevipeCoop
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El projecte que descrivim proposa enfortir i dinamitzar l’ac-
tivitat econòmica al barri de Roquetes de Barcelona, mit-
jançant una iniciativa comercial emmarcada en l’ESS que 
pretén obrir una nova línia de negoci, alhora que representa 
obrir un nou mercat per a la Cooperativa.

Ho farem mitjançant una nova botiga de consum agroecolò-
gic, de proximitat i cooperativa, que l’Economat Social obrirà 
a l’edifici d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que Cohabi-
tatge Cooperatiu, SCCL, ha construït a Barcelona. 

Amb aquest projecte no només enfortim i consolidem una 
iniciativa pionera en el consum agroecològic a la ciutat, sinó 
que també incidim directament en la dinamització econò-
mica del sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: el 
lloguer del local comercial, a banda de dinamitzar econòmi-
cament l’entorn proper, també contribueix a l’assequibilitat 
del model d’aquest tipus d’habitatge. L’impacte econòmic re-
cau principalment en la viabilitat del negoci i l’obertura d’una 
nova línia per a l’Economat Social, però indirectament té un 
impacte en l’ecosistema de l’habitatge cooperatiu i de l’eco-
nomia social i solidària en general, ja que enforteix la creació 
de mercat social.

• L’Economat Social, SCCL

• Comerç

• Alimentació i agricultura

• Catalunya

Contacte

Marc Montaner

economatcoop@gmail.com
679508058
 @economat_social_coop

Comerç cooperatiu 
agroecològic i de proximitat 
a Roquetes
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Eixample Coop és un projecte centrat a localitzar i captar 
oportunitats per accedir a l’habitatge cooperatiu. Per una 
banda, a través de la compra de pisos en el mercat lliure, 
detectant oportunitats de propietats d’entitats socials o reli-
gioses amb patrimoni que siguin convertibles en habitatges 
a través d’una reforma participada també per projectes del 
nostre ecosistema local o construint nous habitatges. Per al-
tra, connectant aquesta primera acció amb una comunitat 
d’inversors locals que, seguint el model d’inversió en ener-
gies renovables (mitjà-llarg termini, entre 2 i 20 anys), puguin 
obtenir-ne una rendibilitat. 

Per tant, el projecte fomenta que l’estalvi comunitari serveixi 
per donar resposta comunitària i cooperativa a la necessi-
tat d’accedir a un habitatge digne i assequible, fixant estalvi 
local, generacional d’activitats econòmiques a través del llo-
guer cooperatiu, treballant a través de les reformes i accions 
de manteniment i, també, de generació de patrimoni coo-
peratiu local que, a llarg termini, pugui continuar impulsant 
i donant suport als reptes de l’ESS del moment històric que 
vingui. 

L’objectiu de l’entitat és arribar als 50 habitatges desagre-
gats, però agrupats a través d’un model cooperatiu en els 
pròxims 10 anys.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Llobregat 47, SCCL

• Associació Comunitats Saludables

• Illa Cooperativa de Serveis, SCCL

• Habitatge i arquitectura

• Barcelona

Comunitat d’inversors 
per l’habitatge cooperatiu: 
Eixample Coop

Contacte

Oscar Rando Rodriguez 

oskar@gatsbaix.org 
607 59 64 38
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El projecte té per objectiu la creació d’una comunitat ener-
gètica (CE) per part d’entitats del barri cooperatiu La Obre-
ra, per garantir un model d’energia neta, barata, sostenible i 
assequible per a la comunitat del barri, que generi activitat 
econòmica i creï llocs de treball. Així doncs, és un projecte 
centrat en el disseny i el desenvolupament inicial de la CE. 
S’integra com a eix de creació d’activitat econòmica al barri 
cooperatiu, amb habitatge cooperatiu i assequible, tot pro-
movent l’ESS, el consum responsable i les cures. 

Els objectius principals són:

• Reduir el cost d’energia. 

• Erradicar la pobresa energètica.

• Reduir l’impacte mediambiental de l’energia elèctrica.

• Desenvolupar noves activitats laborals, i així generar ocu-
pació per l’aprofitament de recursos energètics locals.

• Aconseguir l’apoderament ciutadà.

En una primera fase es duran a terme actuacions tècniques 
a edificis propietat de la COV i actuacions d’informació a la 
resta d’edificis propietat de la COV + comunitats de veïns de 
gestió de la COV. Es vol incloure també en les actuacions 
d’informació equipaments de l’Ajuntament i altres comuni-
tats de veïns del barri. En una segona fase, s’actuarà en habi-
tatges cooperatius en construcció per part de la COV, i s’hi 
voldria incloure escoles públiques, llars i comerços del barri.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Heres Social, SCCL

• Cooperativa Obrera De Viviendas, SCCL

• La Rachola, SCCL

• Medi ambient i energia 

• Habitatge i Arquitectura

• El Prat de Llobregat

Comunitat energètica 
barri cooperatiu La Obrera

Contacte

Bárbara Gómez 

barbara@heressocial.eu 
636 37 67 73
www.heressocial.eu
www.barricooperatiu.org
 @heressocial
 Heres Social SCCL
 www.youtube.com/channel/UCx5cOecio-
hka0-adI1-_znw..
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La finalitat principal de la proposta és crear la plataforma 
digital Comunitat.coop, que integri els diferents serveis ne-
cessaris per donar suport al model d’acompanyament ESS 
a la regeneració urbana, com a vehicle d’accés cooperatiu i 
equitatiu a la descarbonització del parc edificat.

La declaració de l’estat d’emergència climàtica de la UE, els 
objectius de descarbonització a 2050 i l’oportunitat que brin-
da el Pla de recuperació, transformació i resiliència –dotat a 
Catalunya en la primera anualitat amb 186 M d’euros–, inclosa 
la formulació de l’agent rehabilitador com a interlocutor únic, 
planteja la necessitat que la creació d’aquest model sigui 
ràpid i al mateix temps solidari entre la ciutadania. 

El plantejament del projecte és construir una plataforma de 
serveis que permeti assentar les bases del model a través 
d’integrar els processos de rehabilitació; proporcionar una 
visió transescalar del procés de regeneració urbana; integrar 
les funcionalitats dels eixos de planificació, gestió i finança-
ment; evidenciar els avantatges que comporten les accions 
de millora; proporcionar serveis específics adreçats als 
agents implicats en la transició energètica a tot Catalunya.

Comunitat.coop, plataforma 
d’acompanyament de l’ESS 
a la regeneració urbana

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Cíclica Arquitectura, SCCL

• Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya

• Haus Healthy Buildings, SL

• Cooperativa ETCS

• Marcoven Industrial, SL

• Dies d’Agost, SCCL

• Habitatge i arquitectura

• Medi ambient i energia

• Catalunya

Contacte

Joaquim Arcas Abella 

joaquim.arcas@ciclica.eu 
653 92 14 67
 @diesdagost
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

Un dels motors de la transició energètica són els ciutadans i 
el seu treball col·lectiu. Aquest projecte vol ajudar a engran-
dir aquesta dinàmica. La UE proposa comunitats energèti-
ques (CE). Actualment, al nostre entorn s’està treballant amb 
les CEs lligades a l’autoconsum. La UE les recomana per a 
moltes altres activitats. 

Amb aquest projecte volem implicar la població en la gran 
producció elèctrica, especialment la lligada amb la genera-
ció eòlica i l’emmagatzematge per a la regulació del sistema. 
El projecte vol identificar, estudiar, estructurar i difondre co-
munitats ciutadanes d’energia, per tal de poder-les desenvo-
lupar. S’agafarà com a exemple el cas de Viure de l’Aire del 
Cel Barcelona, entitat que té l’objectiu de fomentar l’energia 
eòlica a la ciutat de Barcelona. 

Es començarà amb estudis de viabilitat energètica i se se-
guirà amb propostes de difusió, com ha estat el concurs “El 
germinador social” de SomEnergia i Coop57, on s’ha acon-
seguit un dels premis, i es constitueix com a associació per 
fer tota la difusió i preparació del projecte, tant per tenir el 
finançament necessari com el projecte tècnic i l’anàlisi de 
l’efecte a l’entorn.

L’impacte del projecte és l’oportunitat de la ciutadania de 
participar en el mercat elèctric mitjançant l’explotació del 
recurs renovable local, tot generant una millora del poder 
adquisitiu i una reducció de la desigualtat.

• Emelcat, SCCL

• Viure de l’Aire

• Medi ambient i energia

• Catalunya

Contacte

Montserrat Mata Dumenjó  

direccio.tecnica@emelca.cat 
636624263
www.emelcat.cat
@EMELCATsccl

Comunitats Ciutadanes
d’Energia
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

L’Associació Fum Blau té com a objectiu final la promoció 
de les arts escèniques al territori. A través de l’Associació, 
es duen a terme dos projectes comercials, Cruma, El Taller 
d’Arts Escèniques de Tàrrega i la companyia de teatre de ca-
rrer Emília Gargot. Cruma, que és la marca objecte d’aquest 
projecte, és un espai de formació i dinamització de les arts 
escèniques a Ponent situada a Tàrrega, ciutat relacionada 
arreu amb el teatre a causa de Fira Tàrrega. 

Aquest projecte omple un buit a la província reconegut per 
la societat, on les arts escèniques, i especialment la formació 
en aquest àmbit, són notablement escasses en comparació 
amb la resta de províncies catalanes. L’objectiu final és la pro-
moció de les arts escèniques al territori.

El creixement constant que experimenta l’escola fa que sigui 
necessari dur a terme aquest projecte, ja que caldrà augmen-
tar la plantilla, dotar-la d’un espai propi adequat per poder 
ampliar l’activitat i crear la documentació i els mecanismes 
adients. Així doncs, es creu que des d’un espai centralitzat es 
poden assumir tots els reptes de futur plantejats. 

• Associació Fum Blau 

• Educació i formació 

• Cultura i oci

• Tàrrega

• Urgell

• Pla d’Urgell

• Segarra 

Consolidació d’un espai on poder 
ampliar l’activitat de Cruma Taller 
i generar creixement i ocupació

Contacte

Guillem Fuster Fayos 

hola@crumataller.com
600039122 

Genís Farran 

hola@crumataller.com
646 61 01 71 
 @crumataller
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Mercat Arrels (abans Som Cultura, SCCL), Unió de Pagesos, 
L’Olivera, Cooperativa Agrària del Vallès, Formatgeria del Mi-
racle i Última Milla posen en marxa la fase de consolidació i 
creixement del Mercat Arrels per al manteniment i el creixe-
ment de l’activitat econòmica i de llocs de treball. 

Es vol invertir l’ajut Singular per crear noves eines logístiques, 
tecnològiques i digitals per fer gran el Mercat Arrels i arribar 
a més productors i consumidors (més detall al PLA D’ACCIÓ). 
Es vol fer créixer un model que hem demostrat que funciona 
i que no existeix a Europa, un sistema que connecta directa-
ment productors i consumidors mitjançant una plataforma 
que uneix la comunicació, la tecnologia i la logística. Amb el 
creixement d’Arrels, es vol tenir un impacte prou transcen-
dent per incidir en la transformació del model de consum 
alimentari a casa nostra des de l’ESS.

Gràcies al creixement del Mercat Arrels, es preveu una in-
jecció directa a la pagesia en forma de facturació anual de 
1.810.080 €, amb la creació de llocs de treball indirectes que 
això comporta, l’estabilització de llocs de treball en les em-
preses participants i la creació de 9 llocs de treball específics 
per a Arrels.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Mercat Arrels, SCCL

• Cooperativa l’Olivera, SCCL

• Unió de pagesos de catalunya

• Agrària del Vallès, SCCL

• Formatgeria del Miracle SCCL

• Ultima Milla Trasportes y Logística S.L.

• Comerç

• Alimentació i agricultura

• Catalunya

Consolidació sostenible 
del mercat en xarxa Arrels

Contacte

info@mercatarrels.cat
 @mercatarrelscat
 Mercat Arrels
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Fa un any es detectava la necessitat de digitalitzar el mercat 
social i crear una plataforma per a entitats i petites i mitjanes 
empreses que necessiten vendre a Internet i per a les con-
sumidores que volen consumir d’acord amb els principis del 
consum conscient a la xarxa. 

Es va idear i desenvolupar La Zona, el primer mercat digital 
del consum conscient, amb un model i logística sostenible 
econòmicament, socialment i ecològicament. Enguany, es 
consolida aquesta proposta com a alternativa real al capita-
lisme de plataforma.

La Zona és coneguda en tot l’ESS i ara cal reforçar-ne la ca-
pacitat per generar activitat econòmica. Les empreses sense 
recursos per digitalitzar-se podran optar a una solució que 
les visibilitza i les fa més accessibles arreu del país. Amb La 
Zona, la gent pot consumir productes locals, enriquir les al-
ternatives de consum del país i tenir cura de l’entorn social i 
ambiental. 

En aquesta nova fase, s’ampliarà l’oferta, es millorarà la pla-
taforma, es dissenyarà i desplegarà el panell de dades per 
categoritzar consumidores i fer previsions de consum i es 
difondrà la plataforma perquè el seu ús no sigui exclusiu d’un 
sector de la societat, sempre amb els principis del consum 
conscient presents.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Opcions de Consum de Responsable, SCCL

• Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL

• Col·lectivat, SCCL

• Som Energia, SCCL

• Som Connexió, SCCL

• Ardit, SCCL

• Agència Talaia, SCCL

• Comerç

• Noves tecnologies

• Catalunya

Contacte

Gerard Pijoan i Homs

coordinacio@opcions.coop
660959052
lazona@opcions.coop
 @lazona_mercat
 @LaZonaMercat

Consolidem La Zona, 
el mercat digital 
del consum conscient
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El projecte pretén crear una eina de gestió dels contractes 
intel·ligents connectats a la cadena de blocs (blockchain), 
basada en una interfície intuïtiva ja existent, SuiteCRM, que 
permet gestionar bases de dades i contractes, i que també 
incorporarà la gestió del sistema de cadena de blocs, co-
negut com a wallet o moneder, per tal que entitats de tota 
mena, però amb especial èmfasi en entitats del tercer sector 
i administracions públiques, puguin generar un sistema de 
contractes intel·ligents, econòmic i fàcil d’utilitzar. 

El principal impacte econòmic que pretenem obtenir és una 
major utilització de les criptomonedes locals, com a mitjà 
per distribuir de forma més eficient els recursos econòmics 
públics o privats. Així, la proposta de democratització de la 
utilització dels contractes intel·ligents (smart contracts) amb 
aquesta aplicació permet obtenir una gestió més acurada, 
transparent i eficient dels recursos públics i privats, en cas 
de distribució entre qualsevol col·lectiu.

• Btactic, SCCL

• Noves tecnologies

• Catalunya

Contractes intel·ligents socials 
amb cadena de blocs 

Contacte

Oscar Ortega 

oscar.ortega@btactic.com
663318350
 @btactic_befree 
 @btactic
 @btactic.befree 
 btactic-sccl
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Coop de Territori és promogut per 4 cooperatives del Sol-
sonès: Biolord Coop; Territori de Masies Coop; Riuverd, 
SCCL, i l’Arada, SCCL. 

L’objectiu és potenciar, consolidar i millorar la generació 
d’activitat econòmica i el retorn social de les cooperatives 
implicades a través de la intercooperació en el sector de l’ali-
mentació des de les següents activitats: distribució i comer-
cialització conjunta;
elaboració de croquetes a partir de producte alimentari de 
les diferents cooperatives, i la promoció dels productes i dels 
valors de la pagesia a través del turisme sostenible.  

A través del projecte, Biolord Coop reforça la seva presència 
i activitat econòmica a nivell local, àmbit on Territori de Ma-
sies Coop i Riuverd desenvolupa la seva principal activitat 
i viceversa. Si bé l’impacte principal és en el sector de l’ali-
mentació amb el foment dels canals de distribució de proxi-
mitat i venda directa i la diversificació productiva, el projecte 
impacta, també, en el sector turístic i cultural, àmbits que 
formen part de l’objecte social de les cooperatives rurals Te-
rritori de Masies i Biolord. Finalment, a través de Riuverd, es 
vincula el treball associat a Coop de Territori a itineraris d’in-
serció sociolaboral.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Territori de Masies COOP

• L’arada, SCCL

• Biolord, COOP

• Riuverd, SCCL

• Comerç

• Alimentació i agricultura

• Catalunya

Coop de Territori

Contacte

Territori de Masies Coop 

informacio@territoridemasies.cat 
693054437
 @territorimasies 
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COOP-ERA – relleu agrari sorgeix l’any 2020 com a iniciativa 
d’emprenedoria social pionera dins de l’àmbit rural, de caire 
transsectorial. Vincula, dins d’un sol projecte, un eix d’inser-
ció sociolaboral de col·lectius en situació d’alt risc d’exclusió, 
amb un projecte de relleu agrari pensat per donar valor al 
món rural, la pagesia i el sector primari a escala local-comarcal. 

Considerant dificultats objectives i els enormes costos ba-
sals que implica arrencar un projecte agroecològic des de 
zero, s’han previst diferents fases. Durant la fase I, COOP-ERA 
ja ha donat els seus primers fruits: 

• a) Inserció laboral de 4 persones

• b) Inici d’intermediació especialitzada en sector primari in situ

• c) Inici dels primers elaborats de circuit curt: cultius de 
préssec i horta, així com melmelades de préssec

• d) Inici d’intermediació i recuperació i/o reconversió de sòl 
agrícola en situació d’alt o molt alt risc d’abandonament.  

Enguany, es proposa una R+D+I destinada a crear una robusta 
base tècnica per encarar la fase II de COOPERA; una fase 1.75 
plantejada com a substrat tècnic d’una horta de cicle curt, 
incloent-hi finestra de distribució, logística i venda directa. 

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Actua, SCCL

• Alimentació i agricultura

• Catalunya

COOP_ERA 1.75

Contacte

Javi Guerra Ballesteros 

jguerra@actua.coop 
637842239 / 659511735
 @coopera_agrari
 @Coopera_agrari
 @cooperarelleuagrari
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El programa Cooperatives de Joves (CdJ) apropa el coopera-
tivisme i l’economia solidària al jovent, basat en l’experiència 
de Coopératives Jeunesse de Services (CJS) del Québec, a 
través d’un programa formatiu completament vivencial on es 
posa el jovent al centre del procés d’aprenentatge. A través 
de la simulació de la creació d’una cooperativa de treball, les 
participants del programa adquireixen competències de les 
diferents dimensions que caracteritzen els processos d’em-
prenedoria cooperativa: personal, comunicativa, relacional, 
econòmica i societària. 

El model de les CJS es basa a posar els joves al cor del pro-
jecte i a promoure la seva autonomia, tot donant-los eines 
perquè s’autoorganitzin, fomentant el seu compromís i res-
ponsabilitat individual i col·lectiva.

Amb el projecte de les CdJ 3 grups de 15 joves viuran l’ex-
periència d’engegar un projecte cooperatiu. La durada apro-
ximada és de quatre mesos, i el projecte incideix en la ca-
pacitació de joves en aspectes laborals i, a la vegada, en la 
dinamització del teixit productiu local, incorporant la mirada 
de l’economia social i solidària a través del Comitè Local. 

Cooperatives de Joves

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Cooperativa Escola Lliure el Sol, SCCL

• Labcoop, SCCL

• Grup Ecos

• Educació i formació 

• Vallès Oriental

• Maresme

Contacte

Raimon Carreras 

direccio@escolaelsol.coop 
934817383
www.escolaelsol.coop
 @escolalliureelsol
 @EscolaElSol
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El projecte té com a objectiu la creació d’una nova coopera-
tiva per a la promoció i gestió de comunitats energètiques 
locals (CEL) en l’àmbit de l’autoconsum compartit amb ge-
neració fotovoltaica (FV). Aquesta nova entitat pretén oferir 
serveis d’acompanyament per a la creació de CELs preferent-
ment en forma de cooperatives, juntament amb una meto-
dologia i eines que en facilitin la correcta gestió i l’operació i 
manteniment des del punt de vista tècnic i social. La coope-
rativa tindrà i desenvoluparà eines específiques per realitzar 
aquestes tasques, partint de les ja existents de desenvolupa-
ment propi. Per l’altra banda, també donarà suport durant el 
procés de creació de les CELs, a través de tallers de difusió i 
dinamització, on aportarà el coneixement tecnicoeconòmic i 
jurídic, tant per constituir-les com per dissenyar-les.
El projecte, en aquesta fase de creació i consolidació, és li-
derat per dues entitats històriques de l’energia i l’economia 
social: Aiguasol i Azimut 360.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Azimut 360, SCCL

• Sistemes Avançats d’Energia Solar Tèrmica, SCCL

• Medi ambient i energia

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Catalunya

Creació de cooperativa per a la 
promoció i gestió de comunitats 
energètiques locals

Contacte

Daniel Cadilla 

info@azimut360.coop
www.azimut360.coop
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El projecte consisteix en el disseny i desenvolupament de 
dos nous serveis. Per una banda, el Servei de Comunicació, 
Disseny i Entorn Digital Social, Ètic i Responsable, que és un 
servei de formació i consultoria en comunicació, disseny i 
entorn digital ètic, responsable i amb valors, lligat a la res-
ponsabilitat i l’impacte social.
Els àmbits de treball del servei ètic, responsable, amb valors 
i impacte social són:

• Formació en tècniques de comunicació.

• Definició d’estratègia de comunicació i marca.

• Creació o millora d’entorns digitals.

Per altra banda, el Servei d’Avaluació d’Impacte Social té com 
a objectiu ajudar les organitzacions a:

• Alinear els objectius de les organitzacions i mesurar-ne el 
compliment aplicant metodologies que ajuden a mesurar i 
comptabilitzar el valor social generat. 

• Implementar accions associades a cada objectiu social per 
augmentar-ne l’impacte.

El projecte pot aportar generació d’activitat econòmica i 
creació de llocs de treball lligats al desenvolupament dels 
serveis i pot implicar un benefici social directe en les perso-
nes i famílies afectades. 

El desenvolupament d’una comunicació i entorn digital 
ètic, responsable, amb valors i impacte social, i l’avaluació 
d’impacte social del projecte o organització comporten una 
millora de les organitzacions en l’àmbit social i un impacte 
social positiu.

• Heres Social, SCCL

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Educació i formació

• Catalunya

Contacte

Bárbara Gómez 

barbara@heressocial.eu 
636 37 67 73
www.heressocial.eu
 @heressocial
 Heres Social SCCL
 www.youtube.com/channel/UCx5cOeciohka0-adI1-_znw

Creació dels serveis 
de Comunicació Social, 
Ètica i Responsable 
i Avaluació d’Impacte Social
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Durant el context d’emergència sanitària i climàtica, han sor-
git cada vegada més persones que posen en qüestió la vida 
en nuclis urbans i el lligam amb fonts de producció desco-
negudes, així com el sistema de sosteniment al voltant de 
la família i l’habitatge nuclear. Així, han sorgit iniciatives que 
veuen en la vida rural una oportunitat per promoure una vida 
comunitària, posant atenció al context territorial i assen-
yalant la gentrificació rural que s’esbossa ja en alguns indrets 
del país.

L’objectiu d’aquest projecte és la creació del Servei d’acom-
panyament a la creació d’habitatge cooperatiu al món rural, 
un servei complet i multidisciplinari fruit de la intercoope-
ració entre diverses entitats. El servei s’enfoca a grups que 
inicien projectes d’habitatge cooperatiu al món rural, priorit-
zant la rehabilitació d’edificis existents i associats a projec-
tes d’arrelament territorial.  Es preveu la venda de 3 serveis 
durant el proper curs.

Aquest servei té com a objectiu directe mantenir i crear 
llocs de treball en les entitats impulsores, i, com a objectiu 
genèric, l’activació econòmica d’àrees rurals en activar ser-
veis associats als processos de repoblament conscient: pa-
gesia, construcció, educació...

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Consultoria Coop de Mà, SCCL

• L’Esberla, SCCL

• Voltes cooperativa d’arquitectura

• Disseny integral de Projectes, SCCL

• Habitatge i arquitectura

• Catalunya

Creació i promoció del servei 
d’acompanyament a la creació 
d’habitatge cooperatiu 
en l’entorn rural

Contacte

Iñigo Robredo

inigo@coopdema.cat 

Inma Pascual

inma.ps@esberla.cat
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

L’objectiu del projecte és incrementar la competitivitat i es-
calabilitat de la marca es im-perfect® a llarg termini, per tal 
de garantir la sostenibilitat i creixement econòmic de l’activi-
tat i l’ocupació de la Fundació, en especial després de la crisi 
econòmica i social causada per la COVID-19. Per això, el pro-
jecte singular es proposa dotar la Fundació d’una estructura 
comercial que permeti l’accés a nous mercats i canals de dis-
tribució dels productes de la marca, així com un increment 
de la penetració de mercat en els canals actuals.

Els objectius específics del projecte són:

• Definir una estratègica comercial detallada d’entrada/incre-
ment en cadascun dels 5 canals de distribució esmentats.

• Captar 10-15 clients nous entre els diferents canals de dis-
tribució esmentats.

• Introduir 2-4 noves referències entre els diferents canals de 
distribució.

• Identificar eines tecnològiques i digitals per dur a terme 
l’activitat comercial.

• Mantenir del 91% de llocs de treball actuals, dels quals un 
76% a jornada completa i un 61% a temporalitat indefinida.

• Crear 2 nous llocs de treball de perfils comercials.

• Reduir el malbaratament alimentari un 10% més respecte a 
l’any anterior.

Així doncs, el projecte vetlla per generar oportunitats d’in-
serció laboral als col·lectius i comunitats en risc d’exclusió 
social. A més a més, indirectament a través de l’activitat rea-
litzada per es im-perfect® es fomenta l’impuls de l’economia 
de la pagesia local en treballar només amb producte local 
i de proximitat. Conjuntament, aquests dos últims factors 
produeixen que es imperfect® tingui la capacitat de generar 
ocupació i ser una eina de dinamització de l’economia social 
arreu del territori català.

• Fundació Espigoladors

• Alimentació i agricultura

• Catalunya

Contacte

Anna Gras  

comunicacio@espigoladors.com
 @espigoladors
 @esimperfect

Creixement i sostenibilitat 
de la marca es im-perfect®
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Aquest projecte consisteix a generar un servei integral per 
facilitar que les persones necessitades de cures es quedin al 
domicili de manera segura. Incorpora a l’atenció física i pre-
sencial al domicili les últimes tecnologies de teleassistència, i 
garanteix que en el moment que s’hagi d’optar per una gestió 
externa – fora de l’àmbit familiar - sigui de la màxima qualitat i 
arrelada amb l’entorn de les persones usuàries. 

Per això, es parteix de l’entorn comunitari com a factor de 
protecció de les persones grans, facilitant la relació entre els 
diferents agents –famílies, serveis socials, empreses pres-
tadores de serveis, recursos públics, voluntariat/ entitats i 
associacions– i les persones grans, tant a escala individual 
com col·lectiva, amb una detecció, intervenció i prevenció 
dels diferents casos, i amb un servei adaptat a les persones 
ateses i a la seva situació personal. 

En darrer terme, cerca la creació de valor afegit al sector de 
cures amb la substitució progressiva de la prestació de ser-
veis de baixa qualitat i extensius en personal, per la prestació 
de serveis de qualitat i intensius, apostant per la professiona-
lització i la creació d’ocupació de qualitat.

Cuidem-nos: 
servei comunitari a la gent gran

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• EI L’Eina, SCCL

• MES Cooperativa, SCCL

• Malarrassa, SCCL

• Salut i cures

• Terrassa

Contacte

Neus Frigola Bagué

cuidemnos@einacooperativa.coop 
659 11 31 80 
www.cuidemnos.jimdofree.com
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El projecte consisteix a implementar a entre 10 i 15 comuni-
tats un projecte pilot basat en la millora de la cultura energè-
tica de les persones de la comunitat per tal de situar-les en 
una posició d’apoderament respecte a les possibilitats que 
disposen per millorar les seves condicions de vida, optimit-
zant el seu consum d’energia, bé per la via de les pràctiques, 
bé per la via de les millores en els aspectes materials dels 
propis edificis.

Es desenvoluparà una prova pilot als Blocs Ciutat Comtal de 
l’Hospitalet de Llobregat, per tal de validar la metodologia i 
les eines desenvolupades al llarg d’aquest procés, i permetre 
que s’exporti a altres comunitats de Catalunya. 

El projecte, amb un gran component d’innovació social, per-
metrà diagnosticar els edificis conjuntament amb el veïnat 
i elaborar un pla d’accions per descarbonitzar el parc resi-
dencial. Per fer-ho, es combina el format presencial amb el 
digital:

• Sessions presencials en un equipament públic del barri i 
reunions de transferència en cada una de les comunitats 
veïnals.

• Plataforma en línia oberta de caràcter divulgatiu, a través 
de la qual es pugui accedir de forma fàcil i intuïtiva a la in-
formació clau sobre la comunitat, l’edifici i el seu potencial 
de millora.

El projecte promou la millora de les condicions de pobresa 
energètica i, amb això, de la salut de la ciutadania i la igualtat 
de gènere; l’associacionisme com a estratègia de canvi i de 
resiliència, i la comunicació transversal entre els tècnics i la 
ciutadania.

• Cíclica Arquitectura, SCCL

• Habitatge i arquitectura

• Medi ambient i energia

• Hospitalet de Llobregat

Cultures energètiques

Contacte

Anaïs Bas Mantilla 

anais.bas@ciclica.eu 
620580462
www.culturesenergetiques.eu
www.ciclica.eu
 @ciclica_arq 
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Degut a la crisi generada per la covid-19, actualment la cui-
na central que abasteix els menús dels menjadors escolars 
que es gestiona ha disminuït notablement l’activitat i està per 
sota de la seva capacitat. Per altra part, es troba que molts 
dels productors locals que fomenten una agricultura de con-
sum responsable, en l’últim temps han perdut gran part de la 
destinació dels seus productes que anaven a mercats, res-
tauració, cuines col·lectives... 

Per fer front a aquests problemes, s’aposta per engegar un 
nou projecte multidimensional i d’envergadura territorial per 
activar l’activitat econòmica dels nostres productors i de les 
cooperatives implicades amb el projecte, i que a la vegada 
repercuteixi socialment per afavorir la situació en què es tro-
ben els col·lectius vulnerables i més afectats per la crisi.

El projecte se centra a rendibilitzar la cuina de Bellcaire a par-
tir de tres eixos:

• Reactivació econòmica dels productors locals.

• Innovació i adaptació de l’activitat econòmica actual vin-
culada a la cuina de Bellcaire a la nova situació postcovid.

• Registre d’un centre especial de treball per promocionar la 
contractació de persones amb diversitat funcional.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Lleure Quàlia, SCCL

• La Temporada Targa, SCCL

• Associació l’Estel

• Hosteleria i restauració

• Noguera

• Segarra

• Urgell

De l’excedent a l’oportunitat. 
Obrador responsable 
de la Noguera

Contacte

Lluís Nadal

lluis@lleurequalia.cat  

679 23 64 86
 @lleure_qualia
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Desfake és un programa d’alfabetització mediàtica que intro-
dueix metodologies pedagògiques innovadores a Catalunya 
i les combina amb un projecte final d’aprenentatge vivencial, 
on l’equip de periodistes de Verificat i els estudiants copro-
dueixen verificacions d’informacions falses que circulen a 
xarxes i les publiquen en un canal de TikTok on es difonen 
a altres adolescents i esdevenen material didàctic fet per i 
per a joves.

Actualment, Desfake consisteix en tallers presencials que 
l’equip porta als centres d’educació secundària: l’estratègia 
de l’entitat per a l’any que ve és la digitalització dels materials 
didàctics per poder escalar el projecte, tenir més impacte 
en l’alumnat i generar noves línies de negoci a través de la 
creació de llicències per al material didàctic i la formació del 
professorat en línia.

Gràcies a Desfake, els professionals de l’educació tindran 
accés a materials amb els quals podran treballar les compe-
tències digitals que el Departament d’Educació requereix en 
relació amb el consum d’informació, amb preus competitius 
gràcies a la difusió digital dels continguts i de les formacions, 
i amb accessibilitat en tot el territori. 

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Associació Verificat

• Educació i formació 

• Catalunya

Desfake

Contacte

Lorenzo Marini

lorenzo@verificat.cat
 @veri_fi_cat
 @desfake
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El projecte que presentem té l’objectiu de crear les condi-
cions necessàries per posar en funcionament una destil·leria 
cooperativa a Catalunya. És un projecte que parteix de l’ex-
periència i la solidesa d’un conjunt d’empreses del sector que 
busquen generar un impacte social, ambiental i econòmic 
positiu, tot ajudant a mantenir i crear llocs de treball, a través 
de les següents activitats:

• Oferir destil·lats de qualitat, mediambientalment responsa-
bles i elaborats amb primeres matèries de proximitat.

• Abastir les entitats sòcies d’un alcohol de proximitat per 
elaborar les seves begudes. 

• Donar valor a subproductes i excedents agrícoles, ajudant 
cellers i altres explotacions a tancar cicles productius. 

• Sensibilitzar la població sobre un consum responsable de 
begudes alcohòliques arrelades al territori.

L’impacte social del projecte té una triple vessant: ampliarà 
l’oferta de productes que posen l’accent en la qualitat, l’ori-
gen de la matèria primera i el respecte pel medi ambient; 
contribuirà a la consolidació dels projectes que formin part 
de la cooperativa, i generarà un impacte positiu en els cellers 
que n’usin els serveis, ja que tindran l’oportunitat de trans-
formar el que fins ara era un residu en un producte singular 
que ampliï la seva oferta cap a un camp inexplorat i amb molt 
potencial.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Tres Cadires, SCCL

• La Sobirania, SCCL

• Coca i Fitó, SL

• Mas Llunes Vinyes i Cellers, SL

• Indústria i producció 

• Catalunya

Destil·leria cooperativa

Contacte

Andreu Culleré Monfà

andreu@trescadires.cat
628514655
 @trescadires
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

Versembrant ambiciona obrir una nova línia de negoci que 
digitalitzi i transformi les metodologies de l’ensenyament 
musical, tant en centres de primària i secundària com a la 
vasta xarxa d’escoles de músiques del país. 

L’objectiu és que a mitjà termini bona part d’aquesta xarxa 
hagi incorporat eines de composició, producció i enregistra-
ment digitals que, malgrat que són d’ús habitual i obligatori a 
tot el circuit professional musical, segueixen sense tenir cap 
pes en una formació pràctica dels alumnes, encara massa 
enfocada a uns continguts verbalistes, centrats en la inter-
pretació instrumental analògica i insuficients per al seu des-
envolupament personal i professional. 

Per fer-ho, la formació de docents és clau, i ni tan sols es-
tan desenvolupades les eines formatives imprescindibles per 
dur-ho a terme. Versembrant, per la seva connexió amb des-
enes de centres educatius i pel seu vincle amb entitats edu-
catives de referència en la formació de professors com l’ES-
MUC, l’IRE de la UDG o l’ICE de la UAB (adjuntem cartes de 
recomanació), té la confiança de la comunitat educativa per 
capgirar la situació amb cursos de formació en línia, presen-
cials, edició de materials i pilotatges en centres educatius.

L’impacte general esperat amb el projecte és el de començar 
a transformar les metodologies i les perspectives pràctiques 
i teòriques amb les quals es realitza l’ensenyament musical a 
Catalunya, en tots els seus vessants. Aquesta transformació 
tindrà diferents vectors socials i educatius importants com 
són l’erradicació del biaix educatiu, el combat de la segrega-
ció escolar i el reforç de l’àmbit cultural.

• Versembrant, SCCL 

• Educació i formació 

• Catalunya

Digitalització de l’ensenyament 
musical a Catalunya

Contacte

Pau Llonch 

pau@versembrant.cat 
615 66 86 32
www.versembrant.cat
 @versembrant
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Som Mobilitat s’ha dotat d’estructura horitzontal participativa 
que s’articula a partir de 2 figures: grups locals (fan acció po-
lítica des de la proximitat i actuen d’agents econòmics locals 
impulsant nous serveis de mobilitat elèctrica compartida) i 
comunitats (participen en la gestió operativa d’aparcaments 
i vehicles).

Al llarg dels anys s’han desenvolupat eines per impulsar l’apo-
derament dels grups locals (GL) i les comunitats, de mane-
ra que ha millorat la seva autonomia i impacte local. Amb la 
pandèmia, la tasca que fan ha quedat debilitada: és hora de 
revisar i millorar en clau 2.0 tot el que s’ha fet fins ara perquè 
esdevinguin agents locals empoderats i autònoms que pu-
guin contribuir a la implementació dels objectius de desen-
volupament sostenible.

S’abordaran 4 línies de treball:

• 1) Crear un nou mapa del coneixement compartit, escalable 
i replicable amb informació rellevant per als GL i les comu-
nitats. 

• 2) Refer el mapa de finançament col·lectiu per agilitzar el 
finançament de nous vehicles. 

• 3) Dotar d’eines i recursos els GL i les comunitats perquè 
funcionin de forma autònoma i d’acord amb les necessitats 
locals.

• 4) Avançar en la creació de l’Oficina de Coordinació i Su-
port als GL i a les Comunitats.

Digitalització i nous serveis 
arrelats al territori: 
coneixement obert i compartit

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Som Mobilitat, SCCL 

• Transport i logística

• Catalunya

Contacte

Maria Medina

maria.medina@sommobilitat.coop
930 185 137 
 sommobilitat
 Som Mobilitat
 https://www.youtube.com/channel/UCSlJ0Nz-
3mS3-QnIECjs2o0A
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

Drop Campers fabrica minicaravanes o remolcs càmper 
d’aventura i alt rendiment per a un públic exigent: tot camí, 
tot terreny i tot terreny (off road) extrem. Aquestes minica-
ravanes es coneixen a Amèrica i Austràlia com a Teardrop 
Tràilers.

Les Drop Campers són remolcs coberts, equipats amb tots 
els serveis necessaris per viatjar amb autosuficiència per llocs 
aïllats durant dies. Permeten dormir i aixoplugar-se a l’inte-
rior, cuinar i dutxar-se a l’exterior. A més, disposen d’una sèrie 
d’accessoris que permeten fer-ho amb comoditat i confort.

La qualitat i el disseny són els valors principals de les minica-
ravanes Drop Campers. En aquests moments Drop Campers 
es troba en un procés de relleu generacional, on la nova ge-
neració agafa la direcció i pretén evolucionar i reposicionar 
la cooperativa a través d’un nou model de Dropland, amb no-
ves prestacions i funcions molt adaptades a l’usuari i al mer-
cat actual. És aquí on es vol centrar aquest projecte. Posant 
l’esforç en el disseny, la fabricació, la promoció i el posiciona-
ment d’aquest producte, que garanteixi la viabilitat de Drop 
Campers, SCCL, a mitjà termini.

Drop Campers i aquest nou projecte signifiquen l’anhel de 
fer una aposta col·lectiva de l’economia social i solidària que 
amb els seus valors es desenvolupa en un mercat complex i 
exigent. El seu encaix i efectivitat genera un vessament vir-
tuós cap a altres organitzacions, cooperatives, pimes locals 
i entitats de l’ESS.

• Drop Campers, SCCL

• Indústria i producció 

• Catalunya

Contacte

Oriol Calders Pinyol

oficina@dropcampers.com
679410964
 @dropcampers
 Drop Campers

DROPLAND PLUS X 4
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

Ecosistema Transitant és una eina al servei d’una transició 
ecològica, feminista, democràtica, sostenible i d’utilitat pro-
comú, que té per objectiu fer emergir i articular les relacions 
entre entitats cooperativistes, ecologistes, i/o arrelades als 
territoris, i acompanyar iniciatives populars, d’emprenedoria 
o empresarials amb la metodologia i les eines testades del 
model dels 5 pilars de sostenibilitat de la utilitat pública.

S’organitzaran reunions i trobades de participació horitzon-
tal, cartografiat i treball col·laboratiu, entre els municipis, les 
entitats i els projectes participants, documentades a través 
de relatories i vídeos. S’elaboraran i publicaran informes 
sectorials per a la reflexió, i es definirà un full de ruta fins al 
2025, incloent-hi el disseny de programes de transició. S’or-
ganitzaran accions de transició obertes (formacions, tallers, 
jornades, hackatons) i una trobada internacional en línia, que 
contribuiran a la divulgació i l’aplicació pràctica de la meto-
dologia i al sosteniment del projecte.

• femProcomuns, SCCL

• Altres serveis

• Educació i formació

• Catalunya i Estat

Ecosistema Transitant

Contacte

Mònica Garriga 

transitant@femprocomuns.coop 
691060205
 @transitant_fP
 @femProcomuns
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Cooperativa de serveis configurada com a empresa d’inser-
ció per a la distribució i foment de la producció i venda dels 
productes agroalimentaris del Berguedà.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Fundació Privada Horitzó del Berguedà 

• Transport i logística

• Catalunya

Contacte

Francesc Ribera Toneu 

francesc.ribera@gmail.com
653138684
 @horitzobergueda

EI Logística Agroalimentària 
del Berguedà, SCCP
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El Refugi és un projecte dedicat a la dinamització cultural de 
la Catalunya central, amb la vocació d’enfortir el teixit cultu-
ral, acompanyant els artistes i companyies en els processos 
de creació, formació i professionalització.

A més, desenvolupa la producció de projectes artístics rela-
cionats amb la música, el circ o les arts escèniques en general.

La vessant social és un dels pilars que ha portat a crear 
aquest projecte. Per això, el Refugi també treballa per donar 
suport a aquelles artistes i projectes amb recursos limitats 
que, sovint, no tenen ni les eines ni l’estructura per desenvo-
lupar un projecte artístic cap a la professionalització.

És, en definitiva, un espai versàtil i polivalent, que s’adapta a la 
dimensió i necessitats específiques de cada projecte i artista.

—

SERVEIS

Serveis d’acompanyament artístic:
- Assessorament artístic
- Producció i enregistrament de projectes musicals
- Composició i arranjaments
- Acompanyament en la producció artística d’espectacles
- Programació de tallers socials a nivell de formació musical

 Serveis de consultoria especialitzada:
- Gestió fiscal, comptable i jurídica de cooperativització i
  gestió de les artistes, grups de música, entitats culturals, etc.
- Presentació de subvencions i projectes en l’àmbit cultural
- Serveis jurídics i contractacions

Serveis d’identitat i disseny gràfic:
- Creativitat i acompanyament gràfic per a artistes
- Disseny i maquetació de suports físics i digitals 
- Fotografia promocional  

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Txarango, SCCL

• Auroracoop, SCCL

• Partee, SCCL

• Cultura i oci

• Catalunya Central

EL REFUGI - curem-nos 
en cultura!

Contacte

Ramon Furriols

projecteaurora@gmail.com
633163341
 @projecte_aurora
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En Òrbita és un projecte que pretén promoure i enfortir els 
lligams comunitaris entre les persones d’un territori a través 
de la divulgació i la pràctica de la cultura participativa apli-
cada a la millora del seu hàbitat urbà. Es tracta de reconèixer 
capacitats, endreçar-les i activar-les: posar-les En Òrbita. 

El projecte, doncs, vol donar un impuls a la iniciativa creada 
per la cooperativa Estel, obrint nous mercats i consolidant i 
visibilitzant processos de treballs existents. 

Aquest projecte permetrà consolidar els llocs de treball que 
es van crear fa dos anys i possibilitar que se’n creïn de nous, 
en un futur pròxim. Això té un impacte econòmic clar en 
l’entorn proper al de la cooperativa, però també un abast de 
caràcter comunitari i global, donat que l’activitat que es des-
envolupa serveix per enfortir el canvi de paradigma en el mo-
del urbà i territorial. El projecte En Òrbita entén que aquesta 
és una necessitat que cal abordar com a societat, i que, en el 
context actual, és més necessari que mai.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Estratègies Socials per al Territori i els 
Espais Lliures ESTEL, SCCL

• Habitatge i arquitectura

• Cultura i oci

• Àrea Metropolitana de Barcelona

• Vallès Occidental

Contacte

Marc Deu Ferrer 

marcdeu@plaestel.org 
637174853
www.plaestel.org  
 @plaestel

En Òrbita
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

SuperCoop Manresa és un supermercat en forma de coope-
rativa integral sense ànim de lucre. Les consumidores en són 
copropietàries, i omplen el cistell amb productes de criteris 
determinats per elles mateixes i, a la vegada, incorporen com 
a sòcies les empreses locals que proveeixen el supermercat 
de productes. Així, convergeixen els interessos de consumi-
dors i productors.

Les sòcies consumidores aporten temps al projecte, en con-
cret 3 hores cada quatre setmanes, amb un doble objectiu: 

• Generar consciència de propietat i de consum responsable

• Minimitzar els costos de funcionament (fixos), i així poder 
facilitar el preu just per a productores i consumidores.

Tot i haver aconseguit força dels objectius marcats, l’arrenca-
da ha tingut les seves dificultats i han sorgit  molts aspectes i 
situacions no previstes inicialment, per la qual cosa han iden-
tificat una sèrie de canvis, replantejaments i noves iniciatives 
per assentar i impulsar el projecte. L’ajut vol possibilitar un 
projecte més professionalitzat, més participat, enfocat a la 
venda i promoció de productes alimentaris de productors lo-
cals i ecològics, que contribueixi a la difusió i potenciació del 
cooperativisme i a la sobirania alimentària. 

• Supercoop Manresa, SCCL 

• Comerç

• Alimentació i agricultura

• Bages

• Catalunya Central

Contacte

Marissi Valverde 

marissi57@gmail.com
626817895

ENLAIREM-NOS
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

L’Escola d’Oficis de Muntanya pretén crear una oferta forma-
tiva al territori de muntanya per facilitar la inserció laboral 
dels joves, la promoció del cooperativisme, l’arrelament i 
fixació de gent i activitats lligades a la muntanya a través de 
l’acollida, la formació, la investigació, el desenvolupament i la 
coordinació de projectes.

Enfront de les necessitats socials d’inserció, arrelament i 
ocupació en els territoris de muntanya amb un elevat grau 
d’envelliment i despoblament, cal donar resposta a la neces-
sitat creixent d’adaptació i desenvolupament sociolaboral al 
món rural lligat als antics i nous oficis, així com a la neces-
sitat de modernització, adaptació i evolució d’aquests per 
vertebrar un territori equilibrat socialment que aculli el retorn 
incipient de la nova ruralitat en un escenari de crisi social 
i climàtica. Cal acompanyar les polítiques formatives públi-
ques existents de manera flexible i coordinada amb ofertes 
de formació acreditada i sòlida, que s’adeqüin a les opcions 
reals d’ocupació i autoocupació al territori. 

L’Escola d’Oficis de Muntanya donarà resposta a aquests rep-
tes des de l’economia social i solidària, des del territori i per 
al territori.

• Pai2 pallars, SCCL

• Envall Cooperativa

• Educació i formació 

• Pallars Jussà

• Alt Pirineu i Aran

Contacte

Josep Plasencia Loncà

info@envallcooperativa.cat
626708237
www.envallcooperativa.cat
 @envallcoop

Escola d’Oficis de Muntanya
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

Escorxador mòbil d’oví 
i cabrum com a suport 
a la petita pagesia

El desequilibri territorial, el despoblament i l’abandonament 
de les zones rurals comporta moltes conseqüències sovint 
no quantificables econòmicament de forma senzilla, com la 
pèrdua de biodiversitat o l’increment d’incendis forestals. 

L’escorxador mòbil de baixa capacitat ha de donar respos-
ta al tancament de 13 escorxadors en 6 anys a la Catalun-
ya Central. La situació actual obliga els ramaders a fer llargs 
desplaçaments per al sacrifici del bestiar i obtenir-ne les ca-
nals. És un fet demostrat que l’estrès dels animals derivat del 
transport, l’espera, la càrrega i descàrrega del vehicle, entre 
d’altres, genera unes pèrdues econòmiques notables per la 
baixa qualitat de les canals i, fins i tot, per la mortalitat d’al-
guns exemplars durant el procés. 

La necessitat d’aquest equipament es justifica econòmica-
ment des de nombrosos vessants. Per un costat, l’optimit-
zació del procés de sacrifici, estalviant estrès a l’animal, mi-
llorant la qualitat i quantitat de carn, i evitant pèrdues per 
defunció. D’altra banda, les despeses de transport del bes-
tiar, així com del temps que el ramader hi dedica. I, finalment, 
l’existència d’aquest servei de sacrifici a domicili fomenta la 
venda directa del producte, que genera major benefici per al 
ramader, el qual obté entre 8 € i 12 € per kg, que és un preu 
constant al llarg de l’any. En canvi, quan es ven el xai a un 
intermediari o a una carnisseria, el preu sempre és més baix 
i, a més, varia en funció del mercat.

• Associació pel Desenvolupament Rural de la 
Catalunya Central

• Alimentació i agricultura

• Catalunya

Contacte

Sònia Llamas Comellas

sonia@catcentral.cat 
938214225 / 654981458
 @adr_catcentral 
 @ADRCatCentral 
 https://www.youtube.com/channel/UCX5AYAVma-
4mEkU8kOunJwKw (perfil youtube)
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El projecte consisteix en la implementació de programes re-
sidencials, formatius i experiencials al territori per tal d’im-
pulsar les capacitats emprenedores dels joves en pro de la 
comunitat, fomentant la ideació, modelització i generació de 
projectes socioeconòmics de proximitat en clau social i coo-
perativa que tinguin un impacte positiu i directe en l’entorn 
i la comunitat. 

El format dels programes es basa en l’acompanyament en 
la ideació, la generació, el testatge i la consolidació d’inicia-
tives comunitàries liderades per joves en tres territoris amb 
característiques diferenciades en pro d’una major riquesa 
en la constant intercooperació de pràctiques, experiències i 
coneixements. Al mateix temps, es busca acompanyar cada 
iniciativa perquè, a poc a poc, esdevingui un projecte ferm i 
sòlid en el territori.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Alquimia Social, SCCL

• Districte 7 l’Hospitalet del Llobregat, SCCL

• Assemblea de Cooperació per la Pau

• Associació SaóPrat

• Associació Altrart 

• Associació d’Artteràpia Olot

• Educació i formació 

• Cultura i oci

• Baix Llobregat, Garrotxa

Espurna Camp

Contacte

Oriol Gibert Gurria

hola@espurna.camp
www.espurna.camp
 @espurna.camp
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El projecte presentat persegueix la posada en marxa de dues 
noves línies de negoci per mantenir i crear ocupació per a 
persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya: Ser-
veis d’Esdeveniments Sostenibles i Re-Cosir Upcycling tèxtil 
(puntades socials i sostenibles). Analitzant les dades d’im-
pacte del sector d’esdeveniments a Barcelona i l’AMB, s’ha 
observat l’oportunitat de crear una oferta innovadora social-
ment responsable i mediambientalment sostenible enfocada 
en 3 eixos:

• 1) Crear llocs de treball per a persones amb discapacitat 
intel·lectual: l’activitat de fires i congressos genera més de 
35.000 llocs de treball anuals directes i indirectes i un im-
pacte econòmic de 4.700 milions d’euros.

• 2). Mesurar i reduir l’impacte mediambiental de celebrar 
més de 1.700 fires i congressos.

• 3) Garantir l’accessibilitat universal als esdeveniments.

Re-Cosir Upcycling tèxtil sorgeix de la recerca de noves lí-
nies d’activitat de valor afegit lligades a l’economia circular. 
El projecte pretén reduir la canalització dels residus tèxtils 
a abocadors ecodissenyant productes comercialitzables ela-
borats al CET Tesiprat.

• Fundació Rubricatus

• Cultura i oci

• Comerç

• Barcelona

• Àrea Metropolitana de Barcelona

Events & Re-Cosir: ocupació 
sostenible per a persones 
amb discapacitat intel·lectual

Contacte

Rodrigo Garica 

rgarcia@rubricatus.org 
686 14 83 43
 @lafundaciorubricatus 
 @FRubricatus
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El projecte Fem Coop! vol acompanyar a generar ocupació a 
dones en situació de vulnerabilitat, especialment arran dels 
impactes que ha suposat la crisi vinculada a la pandèmia de 
la covid-19 que tant ha afectat en la destrucció de llocs de 
treball i, a la vegada, tant ha posat en evidència la importàn-
cia d’apostar per nous models econòmics, en sectors emer-
gents que garanteixin una vida més sostenible i amb condi-
cions d’equitat, i que, per tant, ofereixin noves oportunitats a 
les dones en sectors altament masculinitzats.  

Fem coop! garanteix 2 itineraris d’acompanyament a dos 
grups de dones que volen crear la seva cooperativa des 
d’aquest marc. Un dels itineraris se centrarà en les repara-
cions de bicicletes i serveis vinculats, amb un grup de do-
nes que ja estan en una fase avançada, però que necessiten 
acompanyament en la constitució de la seva activitat. L’altre 
s’adreçarà a les tasques de manteniment i restauració d’ha-
bitatges, i s’hi incorporarà un procés formatiu i l’acompanya-
ment posterior. Tots dos es treballaran des d’una perspectiva 
feminista i interseccional i apostant per valors de l’economia 
social. Així doncs, el projecte preveu la constitució de dues 
cooperatives. 

El projecte serà un impuls a la construcció de nous models 
econòmics des del cooperativisme i els valors de l’ESS amb 
clara perspectiva feminista i interseccional, que se centrarà 
en sectors estratègics i emergents assegurant revertir l’alta 
representativitat dels homes en aquests sectors. Es tracta 
d’una estratègia clarament transformadora en un context on 
el mercat de treball exclou moltes dones, pel fet de ser do-
nes, i les situa en un estat de precarietat i exclusió.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Surt, Fundació de Dones, Fundació Privada

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Comerç

• Barcelona

• Àrea Metropolitana de Barcelona

Contacte

surt@surt.org
www.surt.org 
www.femcoop.org 
 @fundacio_surt
 @fundaciosurt
 Fundació Surt

Fem Coop!
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FEM-HO FÀCIL + dona continuïtat a les actuacions efectua-
des des del març de 2020 per seguir acostant el producte 
de proximitat a la ciutadania i fomentar-ne el consum res-
ponsable.
Mantenim l’aliança entre les set entitats per poder consolidar 
un espai relacional generador d’activitat econòmica en l’ESS 
a la Catalunya Central.

Aquesta continuïtat persegueix les següents finalitats:
Consolidar les activitats noves generades per fer front a la 
COVID-19, sobretot els projectes de distribució i els dos cen-
tres de consolidació al Bages i Osona.
Desenvolupar els processos industrials necessaris per a la 
producció i elaboració de productes alimentaris comple-
mentaris de petites productores i elaboradores locals.
Treballar per enfortir els projectes locals que ofereixen servei 
alimentari a les consumidores des de tots els sectors produc-
tius: producció, elaboració i distribució.
Crear una cooperativa de serveis que enxarxi productores i 
elaboradores locals i gestioni l’obrador compartit d’horta de 
la Catalunya Central de Manresa.
Donar continuïtat a l’aliança entre les entitats agrupades per 
tal de fomentar el canvi d’escala, mitjançant oferta comercial 
conjunta i equips de treball compartits.

FEM-HO FÀCIL +

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Frescoop, SCCL

• Gedi Gestió I Disseny, SCCL

• E.I. Can Colomé Dels Escarabats, SL

• E.I.sambucus, SCCL

• Associació de Productors i Consumidors Mengem 
Osona

• Fundació Areté

• Adfocet, SL

• Indústria i producció 

• Transport i logística

• Catalunya Central

Contacte

Judith Saus 

judithsaus@gmail.com  
654077902
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Des de l’any 2018 La Fera Ferotge, SCCL, està duent a terme 
formació per a joves en situació de desocupació en mecàni-
ca de bicicleta elèctrica en un taller en el qual es du a terme 
reparació i electrificació de bicicletes, a partir de peces de 
bicicletes abandonades.

Durant aquest temps, s’ha pogut constatar una demanda 
creixent de serveis que inicialment es duien a terme de ma-
nera gratuïta, sobretot encàrrecs per part de l’Administració 
pública, que parteixen d’un interès creixent en la mobilitat 
sostenible i el caràcter social del projecte, però també de-
mandes per part de privats. Així mateix, també s’ha observat 
que molts joves acaben la formació amb competències per 
professionalitzar-se i gestionar el seu propi negoci. 

Al llarg del darrer trimestre de 2020, s’ha viscut una aturada 
econòmica degut a la crisi de la COVID-19, però el sector de 
la bicicleta accelera el seu mercat emergent. Si més no, la 
resta d’activitats econòmiques de la cooperativa es veuen 
paralitzades i part de la plantilla es troba en un ERTO. Per 
revertir la situació, La Fera Ferotge decideix liderar l’obertura 
del taller de cara al públic amb la perspectiva d’una nova línia 
de negoci i la possible creació d’una nova cooperativa. 

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Comerç

• Educació i formació

• Vic

FERALBIKE.COOP

Contacte

cooperativa@laferaferotge.cat
 @laferaferotgecoop

• La Fera Ferotge, SCCL

• La Pera Comunicació, SCCL

• Ekonomikon, SCCL

• Sotabosc Produccions, SL

INDEX
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El projecte Franquícies socials (FS) vol promoure una aliança 
entre empreses socials del país i l’empresa Caprabo per tal 
de definir un model de FS de les botigues Caprabo, que sigui 
econòmicament sostenible, tècnicament viable i amb un alt 
impacte en la creació de llocs de treball per a persones amb 
especials dificultats i en la promoció dels valors de l’ESS i el 
cooperativisme.

L’aliança entre les empreses socials permetrà generar siner-
gies que milloraran la viabilitat de les FS en tots els àmbits. 
L’aliança amb Caprabo permetrà explorar altres línies de 
col·laboració en favor de l’ESS (promoció de productes i 
consum responsable i local) i de la inserció laboral de col·lec-
tius desfavorits en l’empresa (botigues pròpies, franquícies 
privades, magatzem, logística, etc.), i en altres empreses del 
mateix sector. 

L’alt potencial de generació d’activitat econòmica se centra en:

• La creació d’un model de FS: per a cadascuna es preveu 
1 milió d’euros de facturació anual i la creació de fins a 10 
llocs de treball.

• La innovació social: un equip dedicat a la promoció i creixe-
ment de les FS, promovent la inserció laboral, els productes 
de l’ESS i noves pràctiques de col·laboració social.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Nou Verd, SCCL

• Nou Set, SCCL

• Moltacte, SCCL

• Alba Inserció, SLU

• Bildi Grafiks, SCCL

• Comerç

• Catalunya

Franquícies socials

Contacte

Juli Silvestre

jsilvestre@entrem.coop
677162703
www.entrem.coop
 @entremcoop
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La transformació d’espais urbans en àrees verdes és una ten-
dència social i urbanística que respon a la manca d’aquests 
recursos dins dels grans municipis. Existeixen multiplicitat 
d’empreses (que pertanyen a l’ESS o no) que presten ser-
veis de jardineria treballant en la creació de zones verdes. 
Però poques són les que tenen el coneixement, la capacitat i 
l’experiència per implementar projectes de transformació de 
teulades, balcons i terrats en cobertes verdes.

El nostre projecte promou aquesta activitat gràcies a l’im-
puls de la cooperativa TEB Verd, que executa els projectes 
de transformació urbana dissenyats per EixVerd. L’entitat s’ha 
configurat com 2 de les entitats més ben posicionades del 
sector i activitat. S’ha sabut explotar un nínxol de mercat en 
creixement. Tot i així, es tracta d’entitats petites que es tro-
ben competint amb grans empreses que miren d’obrir-se un 
espai en el sector (empreses constructores). Es vol continuar 
generant ocupació i consolidar una àrea de negoci amb gran 
potencial d’increment de facturació.

Es té en compte, a més, la transferibilitat de coneixement a 
d’altres entitats del tercer sector, que realitzaran projectes 
equivalents dins d’entorns rurals del país.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Teb Verd, SCCL

• Teb Gestió Empresarial, SCCL

• Solucions Eixverd, SL

• Fundació Acció Baix Montseny

• Cultidelta, SL

• Habitatge i arquitectura

• Província de Barcelona

• Montsià

Generació d’ocupació socialment 
responsable gràcies a la creació 
i disseny de cobertes verdes

Contacte

Daniel Garrido

daniel.garrido@teb.org
665974581
 @Grup Cooperatiu TEB (@tebcooperativa) 
 @TEB Grup Cooperatiu (@TEBcooperativa) 
 @Grup Cooperatiu TEB - Inici 

 @Eixverd (@eixverd) 
 @Eixverd - Inici
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El projecte pretén introduir l’economia circular en les acti-
vitats de construcció i reformes que duen a terme entitats 
de l’economia social i solidària, específicament una empresa 
d’inserció que promou l’entitat participant SaóPrat, ampliant 
la cartera de serveis amb el concepte de deconstrucció (en 
lloc d’enderroc), per tal que els materials es puguin reutilit-
zar en noves obres i encàrrecs o bé es puguin vendre, en un 
mercat específic. 

Els nous serveis responen a demandes de col·lectius d’arqui-
tectes capdavanters i promotors d’habitatge social, que re-
quereix lògiques de baix impacte ambiental i es preveu que 
generi una activitat econòmica sostenible i amb capacitat de 
generar nous llocs de treball per a persones en risc social.

Es genera, per tant, un triple impacte:

•  Econòmic, amb expectativa d’incrementar la xifra de ven-
des de l’empresa d’inserció.

•  Ambiental, en fomentar la recuperació i reutilització de ma-
terials que fins al moment es tracten com a residus.

• Social, amb itineraris formatius i ocupacionals per a col·lec-
tius en situació de risc o exclusió social que generen ocu-
pació a l’empresa d’inserció i faciliten el trànsit al mercat 
laboral ordinari.

Generació de noves oportunitats 
d’ocupació en una construcció 
sostenible, social i circular

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Associació SaóPrat

• Laboqueria Taller, SCCL

• Habitatge i arquitectura

• Àrea Metropolitana de Barcelona

• Baix Llobregat

Contacte

Jordi Ibañez Ferrer 

j.ibanez@saoprat.net 
671581926
www.saoprat.net/
 @saoprat
www.laboqueria.net
 @laboqueriataller
 @boqueria_taller

INDEX



Projectes singulars

59

PSDescripció

Per demanda de les comunitats de propietaris del barri coo-
peratiu, la COV va iniciar el 2019 un servei propi amb l’objec-
tiu de satisfer la demanda dels habitatges que hi havia cons-
truïts des del 1963 al Prat de Llobregat. 

Ara, després d’una primera etapa i de l’impacte de la co-
vid-19, existeix la necessitat de créixer (fora de la COV i amb 
comunitats vinculades al Sagrat Cor de Barcelona) per man-
tenir el servei i el lloc de treball vinculat. 

El projecte pretén consolidar i millorar el servei de gestió de 
comunitats que ja té la COV, model de gestió cooperatiu, 
proper i alhora eficient, sostenible i proactiu de cara a les ne-
cessitats dels habitatges i els propietaris; ampliar el nombre 
de comunitats gestionades i ampliar els possibles serveis a 
prestar (neteja, manteniment…). 

Per tot això, cal definir un model propi de gestió cooperativa 
de les comunitats. Un servei que és competitiu amb el sector 
mercantil i que alhora afegeix els valors de l’economia social i 
la proximitat. Així, es pot millorar l’eficiència energètica de les 
comunitats i la seva habitabilitat, així com prevenir els possi-
bles conflictes i millorar la convivència o detectar i atendre 
situacions de vulnerabilitat.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL

• Heres Social, SCCL

• Sagrat Cor de Jesús, SCCL

• Habitatge i arquitectura

• El Prat de Llobregat

Contacte

Dolors Camats Luis

dolors@cov.coop 
933791400
www.cov-elprat.com
 @covelprat 

Gestió cooperativa 
de comunitats de propietaris
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Green Valleys: prepara’t per recórrer Catalunya, és un pro-
jecte que vol fer accessibles rutes a totes les persones apas-
sionades de les dues rodes, però que, per motius de salut o 
mobilitat, ara ja no poden fer-ho. 

Aquest projecte pretén explorar carreteres vora el mar, ca-
mins rurals amb molt d’encant i vistes espectaculars o rutes 
ciclistes amb desnivell que passen a la vora de parcs natu-
rals. Això planteja un repte molt gran, que dona lloc a l’ús 
d’uns tricicles adaptats que, juntament amb la diversitat geo-
gràfica, el clima excel·lent i una bona gastronomia, serviran 
per garantir experiències inoblidables a persones amb mobi-
litat reduïda o diversitat funcional. 

Catalunya ofereix una àmplia xarxa de rutes extensa i varia-
da, però la majoria no estan adaptades per a tricicles elèc-
trics. Per això, es realitzarà un estudi de rutes perquè els 
elements vagin en sintonia. Perquè l’escapada sigui perfecta 
també s’exploraran municipis, allotjaments, cooperatives de 
serveis i agències receptives preparades per als cicloturistes 
amb necessitats especials.

En aquest sentit, el projecte vol fomentar la mobilitat soste-
nible per a un sector de la població exclòs, i fomentar una 
transició energètica des d’una perspectiva multidisciplinària.  

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Auroracoop, SCCL

• Associació Diversitat Funcional D’osona, ADFO

• Biciclot, SCCL

• Cultura i oci

• Catalunya Central

Green Valleys: 
prepara’t per recórrer Catalunya

Contacte

Ramon Furriols

a.aurorapress@gmail.com
info@auroracoop.cat
 www.auroracoop.cat
 @projecte_aurora 
 @projecte aurora 
 @auroraprojecte
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L’agricultura social a Tarpuna porta un llarg recorregut però 
té debilitats: depèn molt de la contractació pública i, a més, 
està dins de l’àmbit dels serveis socials. Per això, el marge 
econòmic de l’activitat és limitat i el projecte està estancat 
des de fa temps sense un creixement en la sostenibilitat 
econòmica ni en les condicions laborals que permetin rete-
nir el talent.

El següent projecte té per objectiu consolidar i fer créixer 
l’agricultura social incorporant la teràpia hortícola, que és 
una activitat àmpliament reconeguda al nord d’Europa i que 
comença a desenvolupar-se al nostre país. Existeixen ja algu-
nes ofertes formatives i associacions d’aquest àmbit. Es vol 
millorar l’activitat terapèutica que actualment ja es fa i obrir 
el negoci al sector de la salut, especialment la salut mental, 
que és un sector més dinàmic i valorat. 

El projecte ha de permetre obrir l’activitat a un nou col·lectiu 
de persones amb necessitats terapèutiques, incorporar me-
todologies d’intervenció i avaluació noves i col·laborar amb 
entitats com els CAPs, que atenen malalties mentals no se-
veres a través de la prescripció social, i amb institucions de 
salut mental i de persones amb discapacitat.

Horticultura terapèutica

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Tarpuna, SCCL 

• Alimentació i agricultura

• Educació i formació

• Barcelonès

• Vallès Oriental

• Vallès Occidental

• Baix Llobregat

• Bages i Maresme

Contacte

Josep M. Vallès 

josepmaria@tarpunacoop.org
610369628
www.tarpunacoop.org
 @tarpunacoop
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El projecte té com a finalitat posar en marxa una nova ac-
tivitat, consistent en la prestació de serveis educatius, que 
permeti garantir la sostenibilitat econòmica de l’entitat, així 
com l’escalabilitat d’accions encaminades a millorar les con-
dicions de vida dels col·lectius més vulnerables.

En els darrers anys DESOS s’ha especialitzat en el disseny i 
la implementació de projectes d’educació per al desenvolu-
pament, centrats en el dret a l’alimentació, i s’ha posicionat 
com a entitat referent a l’àrea metropolitana de Barcelona en 
metodologies educatives innovadores, com ara l’aprenentat-
ge serveis (APS). 

Donada l’alta demanda d’aquest tipus de serveis, i amb l’ob-
jectiu estratègic de garantir-ne la sostenibilitat econòmi-
ca i evitar la dependència de subvencions, l’entitat engega 
aquesta activitat, que garantirà el manteniment de la plantilla 
i la generació de nous llocs de treball. En el marc d’aquesta 
estratègia, s’emprendran les següents accions:

• Elaboració del Pla de negoci, Pla estratègic i de comunicació 

• Elaboració del Protocol de gènere

• Formació a l’equip de treball actual

• Contractació de personal especialitzat en serveis educatius

• Tasques de comercialització, promoció i difusió dels nous 
serveis

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• DESOS Opció Solidària 

• Educació i formació 

• Catalunya

Implementació de nous serveis 
educatius per caminar cap a la 
sostenibilitat econòmica, social
i mediambiental

Contacte

Rebeca Segura

cooperacio@desosong.org 
936 81 98 22
 @desosong
 @DESOS_
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

Coopd’Era som una cooperativa d’arquitectura localitzada al 
Pallars Sobirà. Treballem per una arquitectura propera com 
a eina de transformació social, amb ganes d’enfocar la pro-
fessió de manera que doni resposta a les necessitats de les 
persones i a les del territori on vivim, el món rural. 

El projecte s’articula en dues línies estratègiques interrela-
cionades: la implementació d’una nova cartera de serveis 
tècnics com a resposta professional a la necessitat d’asses-
sorament per resoldre problemes específics de la situació re-
sidencial al Pirineu, i l’especialització en transició energètica, 
un projecte de recerca i desenvolupament enfocat al camp 
de la sobirania energètica. En aquest últim s’investigarà al 
voltant de l’aprofitament de recursos i materials locals, on 
s’abordarà des d’una òptica d’economia circular la gestió dels 
materials de la construcció al territori, així com la seva imple-
mentació mitjançant sistemes constructius ambientalment, 
socialment i econòmicament sostenibles. 

• Coopd’Era, SCCL

• Habitatge i arquitectura

• Alt Pirineu i Aran

Contacte

Coop d’Era SCCL

info@coopdera.org
www.coopdera.org/
I @instagram/coopdera
 @facebook.com/coopdera

Implementació de nous serveis 
tècnics i especialització 
en transició energètica 
i aprofitament de materials locals
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El projecte que es presenta té com a objectiu general la 
consolidació i escalabilitat de la cooperativa AmbTu, que va 
iniciar la seva activitat l’estiu de plena pandèmia de la CO-
VID-19, amb la finalitat de fomentar el creixement de l’acti-
vitat econòmica dels agents de l’economia social i solidària 
(ESS), augmentar el seu impacte social, professionalitzar 
en l’àmbit de la gestió de l’empresa els i les emprenedores 
d’aquest sector i generar nous llocs de treball, específica-
ment per a col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat.

L’estratègia del projecte es focalitza en els següents eixos:

• 1) Potenciar una nova línia de negoci, consistent en la pla-
nificació estratègica dirigida a empreses i entitats de l’ESS.

• 2) Obrir nous mercats, fonamentalment a l’Administració 
pública, i sobretot en aquells municipis més aïllats, rurals 
i amb menys oportunitats formatives o de serveis, i focalit-
zant-nos al Garraf.

• 3) Promoure la inserció laboral i l’emprenedoria en l’àmbit 
de l’ESS d’aquelles persones i col·lectius més vulnerables.

• 4) Fomentar la innovació tecnològica amb la implantació 
d’un programari (software) per a l’optimització en la gestió.

• 5) Impulsar l’ètica de les cures a l’àmbit de l’ESS.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Ambtucoop, SCCL

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Catalunya

Impuls de la sostenibilitat 
econòmica dels agents de 
l’ESS en l’àmbit rural

Contacte

hola@ambtu.coop
93 232 34 23
www.ambtu.coop
 @AmbTuCoop
 @AmbTu
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El projecte neix per avançar en la transició energètica mit-
jançant l’impuls de comunitats energètiques (CE) a tot Cata-
lunya. Pretén esdevenir una peça clau per impulsar i consoli-
dar una transició energètica transformadora des de l’ES com 
a sector econòmic alineat.

La transició energètica requereix noves fórmules innovadores 
de mobilitat, de producció i ús d’energia, de relacionar-nos 
amb els recursos que necessitem, etc. La visió del futur és 
que les CE siguin la llavor per a la generació de comunitats 
de vida, on es comparteixen la producció, l’organització i l’ús 
de molts recursos (energia, mobilitat, alimentació, habitatge, 
cures, altres) de manera cooperativa i de proximitat. Caminar 
cap a la sobirania dels territoris, generant un impacte local 
positiu, tant en l’aspecte social com ambiental i econòmic, 
cosa que permet que tot l’impacte es quedi en el mateix te-
rritori i les ciutadanes puguin decidir sobre aquells.

Per tant, els objectius són analitzar els diferents models de 
CE viables, definir els models de creació, crear les eines de 
gestió i governança òptimes i aplicar-ho en proves pilot per 
aprendre’n i permetre reproduir-los.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Som Energia, SCCL

• Suno Enginyeria De Serveis Energetics, SCCLP

• Epi Energia Por La Igualdad, SCCL

• Mycelium Networks, SL

• Som Mobilitat, SCCL

• Tandem Go, SCCL

• Coopdevs Treball, SCCL 

• Medi ambient i energia

• Catalunya

Impuls de les comunitats 
energètiques a Catalunya

Contacte

Ferran Esquius Torrubia

ferranesquius@tandemsocial.coop
665 90 91 98
 @SomEnergia 
 @ePluralEnergia
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

Contacte

Impulsant un nou 
paradigma alimentari

El projecte plantejat preveu incorporar al mercat un ampli 
ventall de productes elaborats amb matèries primeres locals, 
moltes de les quals es troben actualment en desús (varie-
tats agrícoles tradicionals i plantes silvestres comestibles), 
obtingudes de forma sostenible, i pagades a un preu just en 
origen. 

S’incidirà positivament en tota la cadena de valor agroali-
mentària, fomentant una economia local sòlida que contri-
bueixi al desenvolupament rural sostenible i a la lluita contra 
el canvi climàtic, que sigui independent de la crisi energètica 
i de materials, i que fomenti una alimentació de qualitat i sos-
tenible a l’abast de tothom. 

Es desenvoluparan productes de segona, quarta i cinque-
na gamma, i es distribuiran a través dels canals B2B (sector 
restauració i col·lectivitats) i B2C. La manufactura dels pro-
ductes es durà a terme a les instal·lacions de la Cooperativa 
Eixarcolant, SCCL, situades al poble de Jorba, on el punt de 
venda propi servirà com a anàlisi de mercat. La comercialit-
zació abastarà tot el territori català gràcies a establiments 
col·laboradors. Alhora, es preveu la venda en línia, dirigida 
tant a consumidors finals com a professionals. 

El sector alimentari presenta unes bones perspectives de 
creixement a curt i mitjà termini, gràcies al canvi d’hàbits de 
consum i als canvis estructurals en el model econòmic glo-
bal derivats de la crisi energètica i de materials. Es tracta d’un 
sector estratègic per garantir la sobirania i seguretat alimen-
tària de la població, que genera una cadena de valor trans-
versal, i que pot oferir oportunitats laborals tant a personal 
qualificat com a persones amb poca formació. 

• Cooperativa Eixarcolant, SCCL 

• Comerç

• Alimentació i agricultura

• Catalunya

Marc Talavera Roma

coordinacio@eixarcolant.cat
6903373980
 @eixarcolant
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El projecte té com a objectiu apropar l’educació ambiental 
als centres educatius per tractar el tema de l’emergència 
climàtica per tota l’àrea metropolitana de Barcelona, des 
del 2n cicle d’educació infantil fins al primer cicle de l’ESO, 
fomentant i dinamitzant processos de reflexió sobre aquest 
problema i els beneficis que pot oferir l’economia social i so-
lidària per pal·liar i frenar els efectes del canvi climàtic.

Aquest projecte respon a la necessitat d’educar amb valors 
ambientals als infants, des de petits, per formar adults com-
promesos amb el medi ambient. Aquesta formació és ne-
cessària per afrontar la situació d’emergència climàtica en la 
qual es troba Catalunya i la situació de canvi climàtic d’abast 
mundial.

Es realitzaran aproximadament 200 tallers d’educació am-
biental. Es buscarà treballar amb el màxim nombre possible 
de centres d’alta i màxima complexitat per arribar als col·lec-
tius més vulnerables. 

• Educambient, SCCl 

• Educació i formació 

• Medi ambient i energia

• Àrea Metropolitana de Barcelona

Infants i joves contra 
l’emergència climàtica!

Contacte

Robert Reverter Valls 

educambientcoop@gmail.com 
665 01 20 51
 @educambient
 @Educambient_
 @educambientcoop
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El projecte té la voluntat d’introduir l’ESS com a element d’in-
novació disruptiva en la comunitat tecnològica. S’estableix 
una nova línia d’activitat en l’àmbit de la indústria 4.0 a través 
del desenvolupament de processos de digitalització com 
són la comunicació transmèdia, les reproduccions en con-
tinu (streamings), el programari (software) i la comunitat de 
jocs en línia (e-Games).

Roser Hernández, subdirectora general d’Economia Social, 
identifica la digitalització com la gran oportunitat de recu-
peració de l’economia del cooperativisme postpandèmia, 
amb l’obertura cap a mercats europeus i aplicant els valors 
de l’ESS.

Tot i viure en l’era digital, només el 14% de les empreses i pro-
fessionals espanyoles tenen un pla tancat per al seu procés 
de digitalització, fet que deixa un nínxol de mercat del 86%. 
Aquest projecte permet mantenir el 100% dels llocs de tre-
ball de la plantilla existent, 100% a jornada completa i 100% 
amb contractes indefinits, i crear 5 llocs de treball en total. A 
més, genera impacte social en comunitats i col·lectius dife-
rents dels de l’activitat ordinària, impactes econòmics a l’es-
fera dels processos de transformació digital, accés a noves 
tecnologies R+D, manteniment de la competitivitat i capaci-
tat per accedir a nous mercats, amb abast de tot Catalunya.

• El Mecànic Audiovisual, SCCL 

• Noves tecnologies

• Catalunya

Innovació disruptiva de l’ESS 
a la indústria 4.0

INDEX

Contacte

Albert Marsà Ruiz

chispas@mtkspace.com 
686159493
www.mtkspace.com
 @mtk_space
 @mtkspace
 @mtk-space
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El projecte es planteja com una prova pilot en les dues obres 
d’habitatge cooperatiu actualment en marxa gestionades 
per La Constructiva, SCCL: Cirerers, un edifici d’obra nova 
de 32 habitatges a Barcelona, i Clau Mestra, un projecte de 
rehabilitació d’11 habitatges a Sant Cugat del Vallès. 

El projecte es planteja en dues vessants. D’una banda, dur a 
terme les dues obres en les condicions previstes —en temps 
i pressupost— per tal de mantenir la viabilitat dels projectes 
d’habitatge i el cost per a les persones sòcies cooperati-
vistes. De l’altra, generar activitat econòmica en empreses 
d’inserció, de manera que es generen oportunitats d’inserció 
(mitjançant itineraris formatius de les persones implicades 
en l’execució de les tasques a desenvolupar en l’obra), alhora 
que s’incrementa el valor social dels projectes de Cirerers i 
Clau Mestra durant la fase d’obra.

Així doncs, el projecte facilita una primera experiència de 
treball conjunt entre una empresa constructora d’habitatge 
cooperatiu i una empresa d’inserció. A més, s’orienta a la mi-
llora i l’increment d’activitat de les empreses d’inserció d’eco-
nomia social, i, per tant, les necessitats socials i col·lectius 
afectats seran les persones i col·lectius que participen en 
itineraris formatius i d’inserció.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• La constructiva

• Construcció cooperativa, SCCL

• Formació i Treball, Empresa d’Inserció, SLU

• El SaóPrat, SLU

• Habitatge i arquitectura

• Barcelona

• Àrea Metropolitana de Barcelona

Inserció sociolaboral i 
enfortiment del mercat social 
en la construcció d’habitatges 
cooperatius

Contacte

Eulàlia Tubau

eulalia@sostrecivic.cat 
679072059
www.sostrecivic.coop
 @sostrecivic
 @Sostre Cívic
 @fitreball
 @fundacioformacioitreball
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El projecte assoleix el traspàs d’un taller tèxtil de roba laboral 
amb els seus operaris. S’ampliaran els serveis a empreses, 
ja que, a més del brodat, es prestaran serveis d’envasament 
i etiquetatge, que es faran al CET, amb el valor afegit dels 
beneficis socials, fiscals i legals que els suposarà. El taller 
donarà feina a 7 persones, i aportarà volum de facturació al 
CET, de manera que contribuirà al manteniment de més de 
50 llocs de treball.  La Cooperativa AEMA aportarà la seva 
marca (BDR) i experiència en el sector tèxtil (logística, distri-
bució i contactes) obtinguda a través del Banc de Roba, que, 
des dels inicis, ha realitzat una donació total de 37.000 peces 
de roba i ha atès més de 1.900 famílies. 

En la segona fase, desenvoluparem: 

• 1) La creació d’una marca de roba social pròpia amb mis-
satges contra els prejudicis sobre les persones amb disca-
pacitat.

• 2) Ser proveïdors per al Banc de Roba d’AEMA, que anual-
ment necessita adquirir les talles que li falten per oferir a 
les famílies. 

Les nostres projeccions a 4 anys són: 2021: -16.805 € (pèr-
dues); 2022: 6.600 €; 2023:  8.799 €, i 2024: 30.899 €. Sol·li-
citem subvencions a La Caixa i Fund. Ciments Molins per a 
la inversió inicial, i disposem de línia de crèdit per assumir 
pèrdues.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Grupdem

• Aema, SCCL

• Comerç

• Catalunya

Intercooperació Grupdem 
Aema per a la creació de taller 
tèxtil social

Contacte

Montse Puig

montse.puig@grupdem.com
933528004
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El projecte d’Intercooperació per al desenvolupament de 
serveis integrals de logística agroalimentària social i ambien-
talment compromesa té els objectius d’afavorir la inserció la-
boral i la igualtat d’oportunitats de les persones en risc d’ex-
clusió social i enfortir les xarxes alimentàries alternatives a 
comarques gironines. 

Amb la constitució d’una cooperativa, es facilita a la page-
sia i a l’elaboració artesana la tasca logística i de distribució 
i l’accés als mercats locals, a la vegada que promou l’accés 
a aliments sans i de qualitat a les consumidores. El projecte 
aconsegueix un triple impacte: social, ambiental i econòmic. 
Genera 9 llocs de treball per a persones en risc d’exclusió so-
cial i discapacitat, i fa econòmicament i ambientalment sos-
tenible les tasques logístiques del sector agroalimentari, a la 
vegada que es promou el desenvolupament de les iniciatives 
agroecològiques. 

El projecte es basa en l’aliança entre agents, per desenvo-
lupar sinergies per optimitzar rutes i una xarxa de punts de 
recollida pel territori, a més d’oferir diversos serveis logístics 
a la producció agroecològica. Al seu torn, es realitzaran tas-
ques d’acompanyament, comunicació i divulgació. 

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Arran de terra

• Fundació Tresc

• Llavora Agropecuària, SL

• La Veganeria; Celler la Vinyeta, SL

• Ecosol; Fundació Emys

• Transport i logística

• Catalunya

Intercooperació per al desenvolupa-
ment de serveis integrals de logística 
agroalimentària social i ambiental

Contacte

Ariadna Pomar León

ariadna@arrandeterra.org
665123887

INDEX



Projectes singulars

72

PSDescripció Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

La Fundació Marianao impulsa un projecte d’intraemprene-
doria social que té per objectiu traslladar el coneixement i 
l’experiència d’èxit de la Fundació en l’àmbit de la intervenció 
comunitària i el foment de la participació juvenil, esfera en la 
qual desenvolupa la seva activitat d’acció social durant més 
de 35 anys. 

La Fundació impulsa, per tant, una línia d’activitat econòmica 
en clau d’economia social i solidària, enfocada a oferir serveis 
de consultoria en l’àmbit de l’acció comunitària, amb la vo-
luntat de generar ocupació de qualitat al territori i de millorar 
les estratègies d’intervenció comunitària d’organitzacions i 
institucions del territori català, com a eina fonamental per 
resoldre les necessitats socials locals des de la participació i 
la coconstrucció de solucions holístiques i compartides. 

La proposta de valor de l’activitat econòmica parteix del re-
coneixement i el posicionament que la Fundació Marianao té 
a nivell català i també a nivell de l’Estat espanyol, i és una re-
acció a una demanda creixent per part d’entitats i institucions 
que s’adrecen a la Fundació per tal de rebre assessorament 
i acompanyament en l’àmbit de la intervenció comunitària. 

• Fundació Marianao

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Catalunya

Intraemprenedoria social: 
llançament d’una línea de negoci de 
consultoria en acció comunitària

Contacte

Marta Osiàs Valverde

mosias@marianao.net
93 6401402
 @Fundació Marianao
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Les grans plataformes de reproducció en continu (strea-
ming), encapçalades per Spotify com a líder gairebé mono-
polista, són les encarregades de monetitzar les creacions 
musicals, i la seva posició d’intermediàries davant les perso-
nes consumidores finals els permet controlar el flux monetari 
i, per consegüent, fixar les regles de repartiment.

Justifay pretén ser la plataforma cooperativa de reproducció 
en continu de totes les bandes i artistes, una eina que els 
permeti rendibilitzar al màxim possible les seves creacions 
en l’àmbit digital en un mercat cada vegada més advers per 
als seus interessos i agreujat per la crisi de la covid-19. 
 
En forma de cooperativa de serveis sense ànim de lucre, Jus-
tifay perseguirà la consecució de quatre objectius principals:

• 1) Consolidar un sistema de repartiment just sobre tots els 
ingressos provinents del mercat digital.

• 2) Dotar de transparència un mercat totalment opac en els 
seus contractes i acords.

• 3) Generar un ventall de serveis gratuïts per a totes les ban-
des i artistes.

• 4) Visibilitzar el model cooperatiu com una alternativa més 
eficient per al sector i la societat en conjunt.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Alternativas Económicas, SCCL

• Gestion Integral, SCCL

• Festival Esperanzah, SCCL

• Txarango, SCCL

• Maspublico, SC

• Lite Solutions, SL

• Cultura i oci

• Noves tecnologies

• Catalunya

JUSTIFAY

Contacte

Manuel Ballesteros 

manuel@alternativaseconomicas.coop 
676375984
 @justifaymusica
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

Keras Buti a la Chalmeta és un projecte d’activació econò-
mica i comunitària dels baixos de l’edifici d’habitatge coo-
peratiu de la Chalmeta en clau ecofeminista, que incorpora 
l’activació d’un espai cultural, un rebost de producte agro-
ecològic i de proximitat i un espai comunitari de cures i co-
habitatge. 

El projecte integral d’habitatge de la Chalmeta planteja el 
repte de com habitar des d’una perspectiva sostenible i justa, 
tenint en compte l’impacte de la construcció, la identificació 
de totes les necessitats que pot tenir la comunitat d’habitat-
ges i la recerca de solucions de consum i democratització 
del sosteniment de la vida responsable. Entre aquestes ne-
cessitats es troba la de consum de productes alimentaris o 
d’altres de vinculats al tèxtil o a la cultura. 

A través de les diferents iniciatives enxarxades entre elles i 
emmarcades en l’economia social i solidària, es busca gene-
rar un impacte en l’activació socioeconòmica del barri de la 
Marina del Prat Vermell, promovent l’impuls d’una zona his-
tòricament deprimida, perifèrica i amb desertificació comer-
cial de Barcelona i intentant contribuir a la reducció de les 
desigualtats entre els barris de la ciutat. 

• Associació Keras Buti

• Keras Buti coope

• Llar Jove la Chalmeta

• Associació MUET

• Habitatge i arquitectura

• Alimentació i agricultura

• Barcelona

Contacte

Riu Teira 

riu@lafundicio.net
611637247
 @LaFundicio
 @kerasbuti

Keras Buti a la Chalmeta
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El 2019 arrenca el projecte i es consolida el 2020 amb la 
constitució de les cooperatives kmCAT, SCEL (plataformes 
de comerç en línia B2C -Mercat Obert- i B2B -Connecta Em-
preses-) i logisCAT, SCCL (plataforma de serveis logístics), si 
bé a causa de les dificultats sorgides en el tràmit d’inscripció 
de la primera en el Registre Mercantil, aquest projecte és li-
derat per SERVIMcoop, que ja va liderar-ne la creació, i les 
entitats agrupades són sòcies fundadores de les dues coo-
peratives o que tenen els coneixements i mitjans per fer-ne 
possible el desenvolupament.

Dos anys de feina intensa han posat en evidència que només 
una plataforma multisectorial i amb capacitat d’esdevenir 
majoritària en el seu àmbit d’actuació tindria possibilitats de 
ser sostenible econòmicament, a mitjà termini. Alhora, l’anàli-
si de grans plataformes ha demostrat que, per ser compe-
titius, cal identificar clarament el mercat objectiu i connec-
tar-hi i, a més, disposar d’una logística pròpia.

Aquest projecte proposa el desenvolupament de Mercat 
Obert i logisCAT, amb l’objectiu de guanyar prestacions en 
kmCAT i acabar de desenvolupar logisCAT perquè esdevin-
gui totalment operativa.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Servimcoop, SCCL

• Madsystems, SCCL

• La Fábrica de Sombreros, SL

• ESBO Logistics Systems, SL

• Picking del Mediterrani, SL

• Transport i logística  

• Comerç

• Catalunya

kmCAT + logisCAT

Contacte

Pere Pugès i Dorca 

presidencia@kmcat.coop
693 707 722
 @kmcatmercatobert
 @KmcatMercat
 @kmcat.mercatobert.39
 kmcat-mercat-obert
 KmCat Cooperativa
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El projecte té per objectiu generar un nou actor de serveis 
per a esdeveniments culturals, que pugui donar resposta a 
totes les necessitats a l’hora de produir un esdeveniment 
amb garanties laborals, implicació social i qualitat.

Per això es dissenya un projecte que té, per una banda, tot 
un vessant de comunicació i de visibilització dels actius del 
sector (empreses de so i il·luminació, càtering, gestió de bit-
llets (ticketing), etc). Per altra, presenta dues fases temporals. 

Una primera en què s’agrupa els petits actors de l’ESS i del 
món local per reunir els  recursos i infraestructures de sono-
rització i il·luminació a través d’una oferta comuna i coordina-
da que permeti elevar la capacitat de servei un esglaó més. 

Una segona que es farà a través del singular, en la qual es 
connectarà i es valorarà la possibilitat real de pujar fins a 
dalt de tot de l’escala, per poder oferir serveis a tota mena 
d’esdeveniments, especialment els de gran format, a través 
d’una cooperativa de serveis que agrupi tots els actors del 
subsector de la sonorització i il·luminació del país, utilitzant 
els actius de cadascuna de les entitats agrupades.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Llobregat 47, SCCL

• Amb un parell

• Alternatives econòmiques

• Propaganda pel Fet

• So i Art

• Prat Actiu

• AT2

• Cultura i oci

• Catalunya

• Estat

KultconKdeKoop

Contacte

Arnaldo Agustin Salvatierra

agustin.salvatierra@fundacioesperanzah.org 
622 78 90 11
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Kunlabi, impulsat inicialment per Bildi Grafiks, SCCL, a la seva 
nova etapa de desenvolupament intercoopera amb 3 coo-
peratives del territori per tal d’esdevenir pol cooperatiu i de 
difusió de la cultura del disseny: un espai cooperatiu, soste-
nible i de qualitat.

Kunlabi actua en tres grans eixos: 

• 1. Cotreball i incubadora: fomentant l’autoocupació, incenti-
vant l’emprenedoria local i esdevenint incubadora de nous 
projectes i iniciatives. 

• 2. Creativitat i disseny: a través de la comunicació i la digi-
talització, l’atracció de talent a municipis rurals, la difusió 
de la cultura del disseny i els processos creatius de treball.

• 3. Cooperació i territori: a través de la creació de teixit so-
cial i professional, la difusió del cooperativisme, l’economia 
feminista i de les cures i la pedagogia cooperativa.

Kunlabi promou una economia més sostenible i arrelada al 
territori; afavoreix la creació de llocs de treball i esdevé un 
element catalitzador per a la creació de noves empreses 
d’ESS, i també per facilitar l’estabilitat i l’enfortiment de les ja 
existents al territori. 

L’impacte de Kunlabi inclou el desenvolupament del territori, 
la revaloració del municipi, l’arrelament i revitalització de l’en-
torn rural i la potenciació d’acció comunitària.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Bildi Grafiks, SCCL

• Facto Cooperativa, SCCL

• La Fura Continguts, SCCL

• Experiència Educativa El Roure, SCCL

• Cultura i oci

• Educació i formació

• Alt Penedès

• Baix Penedès

• Garraf i Anoia

Kunlabi: 
cotreball cooperatiu 
al territori

Contacte

Agnès Simon Udina 

agnes@bildi.net 
686929806
 @bildikunlabi
 @bildigrafiks
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

L’Arriera és un projecte econòmic i comunitari de ciclologís-
tica a l’Hospitalet de Llobregat que pot assolir els reptes de 
l’últim quilòmetre sostenible per reduir l’impacte ambiental 
de l’entrega de mercaderies i, alhora, reforçar els circuits 
curts de consum des de l’economia social. La descarbonit-
zació del sector és el gran repte al qual s’enfronten les grans 
ciutats en la transició ecològica que s’ha d’assolir si es volen 
mitigar els efectes del canvi climàtic.

La mobilitat sostenible i el consum de proximitat juguen un 
paper clau en aquesta transició ecològica. La necessitat de 
poder assolir objectius com la descarbonització, no només 
del sector de la distribució de mercaderies i alimentació, sinó 
també del conjunt de l’economia social, permetrà tenir un 
paper molt important de referència com a model sostenible i 
de creació d’ocupació de qualitat. 

Aquesta ocupació ha de garantir la creació de llocs de feina 
d’acord amb els criteris de l’ESS. Així doncs, es vol apropar 
la distribució d’últim quilòmetre a la restauració, als mercats 
i al petit comerç, oferint els serveis i ajudant a generar una 
xarxa, en la qual hi hagi les entitats i cooperatives de l’ESS de 
l’Hospitalet, mitjançant la ciclologística.

• Associació l’Henbici

• Transport i logística

• Hospitalet de Llobregat

L’Arriera

Contacte

Raul Rodriguez 

lhenbici@gmail.com
935 630 202
 @lhenbici
 @Lhenbici
 Associació Lhenbici
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El projecte té per objectiu crear un segell editorial de litera-
tura radical en català, una proposta única i inèdita al mer-
cat editorial de casa nostra. Recollint el bagatge de 10 anys 
d’edició de pensament crític en català i acompanyats d’una 
comunitat que ja ha llegit amb nosaltres obres destacades 
de narrativa radical en la nostra llengua, ha arribat el moment 
d’impulsar un nou segell especialitzat en aquest gènere lite-
rari per fer un salt d’escala com a cooperativa.

Ubicats en un mercat editorial de gran tradició literària i 
fixant la mirada en projectes similars en llengua castellana, 
s’ha analitzat que hi ha un buit de mercat en aquesta espe-
cialitat i que, gràcies a l’experiència i lideratge en l’univers 
del llibre radical, l’entitat és l’agent ideal per desenvolupar 
aquesta proposta amb èxit.

Al mateix temps, aquesta proposta s’emmarca en un con-
text sociopolític i cultural delicat: les estadístiques mostren 
un clar retrocés de l’ús social del català. Com a cooperativa 
compromesa amb la cultura del país, es té el deure i la res-
ponsabilitat de fer apostes que enriqueixin l’àmbit cultural i 
literari en la nostra llengua i permetin arribar a nous públics i 
reforçar els ja existents.

L’Agulla Daurada, l’editorial 
de narrativa radical en català

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Cultura 21, SCCL

• Cultura i oci

• Catalunya

Contacte

Miriam Raventós i Marc Garcés

miriam@tigredepaper.cat,
marc@tigredepaper.cat
937 42 26 83
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

La Cooperativa de Treball del sector agrícola Soca-rel, SCCL, 
impulsa, juntament amb dos productors i elaboradors agro-
alimentaris, la creació d’una cooperativa de serveis (La Bros-
tada) que proveirà els seus socis de la infraestructura ne-
cessària per elaborar la producció, així com mancomunar 
altres serveis com la comercialització, emmagatzematge, 
oficines, botiga, etc.

La Brostada crearà el Centre de Dinamització Rural La Bros-
tada a Bràfim, amb l’objectiu d’oferir els mitjans necessaris 
per dinamitzar l’activitat agroalimentària de l’entorn i perme-
tre l’elaboració de productes ecològics, així com fomentar la 
creació de sinergies entre els petits productors per tal de ser 
més resilients.

Aquest projecte aborda l’impuls de la nova cooperativa i del 
Centre, amb accions de comunicació, comercialització, pro-
moció, recerca de finançament, disseny de nous productes 
i definició dels usos i de la governança. Es desenvolupa en 
paral·lel a les obres de construcció del Centre.

• Soca-rel, SCCL

• Indústria i producció 

• Alt Camp

La Brostada

Contacte

Pep Vidal Sardà

admin@socarel.com
662554073
 @labrostada
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La Cuina de Ca L’Isidret és una cuina comunitària per a la so-
birania i la seguretat alimentària (SSA). Es tracta d’un projecte 
tractor, de dinamització socioeconòmica en dues zones de 
Barcelona: Ciutat Vella i Sant Martí. Amb la finalitat d’alimen-
tar la transició ecosocial, enfortint el teixit comunitari amb 
l’enfocament de l’ESS, per afrontar els reptes alimentaris 
actuals de la crisi (post)pandèmica, s’articularan accions de 
diferents tipus. 

En primer lloc, de generació d’activitat econòmica al territori, 
amb la cuina com a motor d’ocupació i element catalitzador 
per a la creació de noves empreses de l’ESS i la consolidació 
d’altres de ja existents, així com l’impuls de circuits curts de 
comercialització de productes d’agroecologia de proximitat. 

En segon lloc, de seguretat alimentària, facilitant el dret a 
una alimentació adequada als sectors més precaritzats de 
la població. 

En tercer lloc, dinamització i sensibilització per a la transi-
ció agroecològica (sobirania alimentària), promovent un 
canvi cultural i d’hàbits cap a l’alimentació sana i sostenible, 
d’aprofitament i proximitat; per tant, obrint nous mercats so-
cials de consum responsable, des del respecte pel territori, 
el foment de la cultura pagesa i de la terra i la lluita contra el 
canvi climàtic.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• La Fabric@, SCCL

• Taula Eix Pere IV

• Cop de Foc

• Alimentació i agricultura

• Barcelona

La Cuina de Ca L’Isidret. Cuina 
comunitària per a la sobirania 
i seguretat alimentària  

Contacte

Arianna Vindici

avindici@coopelafabroca.cat
649 09 08 99
 @LaFabricSccl1
 @ccalisidret
 @eixpereiv
 @coopelafabrica
 @casalcalisidret
 @ApropemnosPoblenou
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La Fàbrica Digital (LFD) és un projecte comunicatiu que té 
com a objectiu publicar contingut sobre el món del treball, 
entès com un dels drets fonamentals, com una font de digni-
tat i progrés, des del punt de vista individual i col·lectiu. És a 
dir, en el sentit més ampli de la paraula. 

A la seva pàgina web es publicaran regularment notícies, 
anàlisis i reportatges en profunditat sobre economia social i 
cooperativa, i sobre les noves realitats del món laboral en una 
època de transformació ecològica i reconversions. Les pe-
ces informatives seran notícies, dossiers especials i anàlisis 
d’especialistes. Així mateix, inclourà seccions dedicades a les 
informacions de caràcter pràctic i servei públic (consultori 
laboral i debats periòdics).

LFD vol, a més, servir com a exemple pràctic, en demostrar 
que tres entitats (dues cooperatives i una fundació) poden 
col·laborar per construir un nou projecte, tot compartint re-
cursos i idees que fan créixer els tres projectes i optimitzar 
recursos. Així, LFD pretén generar activitat econòmica com a 
projecte singular que inspiri a crear-ne d’altres. 

La Fàbrica Digital

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Alternativas Económicas, SCCL

• Máspúblico, SC

• Fundació Periodisme Plural

• Cultura i oci

• Catalunya

Contacte

Ariadna Trillas 

atrillas@alternativaseconomicas.coop 
689243415
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L’obrador compartit La Gatera té per objectiu ser l’espai de 
referència per a projectes de transformació alimentària i di-
namització cultural al territori Penedès-Garraf-Anoia. El pro-
jecte actua en els àmbits: 

• Sostenible, a través de: l’alta ocupació del centre, el pro-
veïment i la distribució agrupats, l’establiment de convenis, 
ens productors i ens transformadors, l’ús d’energies renova-
bles, el compromís d’envàs retornable, la promoció del con-
sum km 0 a través de la creació d’un segell propi per certi-
ficar la procedència de la matèria primera i el compliment 
dels compromisos ambientals i socials dels productors. 

• Social, a través de: almenys un 50% de les noves contrac-
tacions amb criteris d’inserció sociolaboral; la signatura 
d’un compromís de compra amb criteris de sostenibilitat 
ambiental i social per a totes les usuàries del centre, i la 
vinculació amb el teixit associatiu i cooperatiu de consum 
de la vegueria del Penedès. 

• Cultural, a través de: la dinamització d’activitats formatives 
i divulgatives en els àmbits de l’ESS i la sostenibilitat, la ces-
sió d’espais de treball i l’espai gastronòmic de formació i 
degustació amb almenys un 50% de productes generats en 
cooperació amb el centre. 

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Associació Grup d’Experimentació en 
Naturisme i Sostenibilitat

• Indústria i producció 

• Vegueria del Penedès

• Garraf

• Anoia

Contacte

Clara Sant 

clara@associaciogens.org 
619738325
 @associaciogens 
 Associacio GENS

La Gatera, 
incubadora agroalimentària

INDEX



Projectes singulars

84

PSDescripció

El projecte per al qual se sol·licita el finançament consisteix en 
la creació d’una cooperativa de segon nivell de caràcter multi-
sectorial, La NAUCOOP, i la millora i/o el desplegament d’algunes 
de les principals línies de negoci (productes) i incidència que es 
deriven de la intercooperació de les entitats promotores:

• Laboratori d’incubació: digitalització i innovació tecnològi-
ca amb la creació de l’aula virtual i els materials per als iti-
neraris d’acompanyament i incubació de projectes socioe-
conòmics cooperatius Carme Obradors.

• Laboratori de Comunicació Alternativa: com a espai d’ex-
perimentació i creació de continguts audiovisuals i gràfics 
vinculats a la resta de productes i projectes, així com a la 
visibilització de l’ESS.

• Laboratori d’Intercooperació per la Transició Ecològica: ini-
cia la seva activitat a partir de la creació d’una xarxa d’enti-
tats al voltant de tres línies concatenades:

• La celebració del Festival Regadora: visibilització i debat so-
bre transició ecològica i economia social i solidària.

• La creació del Laboratori i la creació d’eines i materials (llibre).

• El disseny d’un sistema d’ecologística agroecològica per al 
Vallès Occidental i Oriental.

Aquest projecte, doncs, actua sobre alguns dels elements clau 
en la construcció d’una economia plural transformadora i la tran-
sició ecològica com a eina per fer front a l’actual situació social.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Eixida del Teler, SCCL

• Communia, SCCL

• El Rodal, SCCL

• La Productora, SCCL

• Associació Casal Can Capablanca, 
la Sàrria - Ecodistribució, SCCL

• Associació Teler Cooperatiu

• Altres serveis

• Vallès Occidental

• Vallès Oriental

La Nau Coop: 
laboratoris cooperatius 
de regeneració urbana

Contacte

Júlia Alsinet  

comunitat@leixida.org
 @leixida_sccl
 @xessbd
 @la_sarria
 @productoracoop
 @elrodalcoop
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El projecte neix per analitzar i desenvolupar una nova línia 
empresarial d’activitat per impulsar comunitats energètiques 
(CE) a tot Catalunya. Pretén esdevenir una peça clau per im-
pulsar i consolidar una transició energètica transformadora 
des de l’economia social.

Entenent que assolir la transició energètica implica un nou 
model de producció, consum i gestió de recursos, volem 
construir CE més socials, accessibles i participatives sota els 
valors de l’ES, incorporant-hi metodologies i tecnologies in-
novadores.

Aquesta nova línia de negoci té la intenció de desenvolu-
par-se amb aliança amb altres actors clau de l’ES per oferir 
un servei integral per al disseny, desenvolupament i gestió 
de CE, que tingui en compte la tecnologia i la digitalització 
com una peça clau per permetre l’escalabilitat i eficiència en 
la gestió de l’aliança i la provisió dels serveis.

En el marc del projecte, s’analitzaran diferents models d’alian-
ces possibles i models de governança a desenvolupar per 
portar a terme aquesta nova línia d’activitat. 

• Arkenova, SCCL

• Medi ambient i energia

• Noves tecnologies

• Catalunya

Línia de creació i suport 
a CE des de l’ESS

Contacte

Marcos Falcón 

marcos.falcon@arkenova.coop 
699103187
www.arkenova.coop
 @arkenova_sccl
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L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una prova pilot que 
permeti validar la viabilitat del Laplural, un comerç electrònic 
(e-commerce) de productes socials, ecològics i sostenibles 
que ofereix cistelles de productes amb impacte i retorn per 
a la societat a una comunitat motivada socialment i afí als 
valors de la marca, amb la finalitat de contribuir a millorar 
l’economia social.

El projecte es vol configurar com un espai singular i trans-
parent per a tots els col·lectius que volen formar part activa 
d’una comunitat que posa el retorn social al centre de la seva 
activitat de negoci. Una plataforma altaveu per als produc-
tors del territori compromesos amb els valors de l’economia 
social i per al foment de la participació i la involucració de 
les persones que en formen part. Així, es pretén establir con-
nexions amb persones inconformistes i compromeses amb 
els valors socials i ètics que Laplural defensa, aquelles que 
creguin que un canvi és possible. I tot això, a partir d’oferir 
productes de qualitat, experiències emocionants i serveis 
personalitzats a tots als “amics” que vulguin contribuir a des-
envolupar un món millor.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Fundació Ampans

• Comerç

• Bages

LLAPLURAL - E-COMMERCE 
AMB VALOR SOCIAL 

Contacte

Toni Espinal

ampans@ampans.cat
 @lapluralmarket
 la-plural-market
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El projecte s’ubica a la comarca del Pallars Jussà i s’emmarca 
dins del concepte d’agricultura social i de desenvolupament 
local sostenible.

La idea sorgeix de la fusió entre una necessitat i una opor-
tunitat. Per una banda, la falta d’oportunitats laborals en el 
territori per a les persones amb discapacitat o en situació de 
vulnerabilitat i també l’abandonament de l’ofici de la pagesia, 
que redueix les possibilitats de consumir productes frescos 
i km 0 ens alerten d’una necessitat. Per altra banda, l’interès 
creixent de la població en l’alimentació saludable i el consum 
de proximitat, i les possibilitats agroalimentàries de la nostra 
comarca ens semblen una gran oportunitat. 

Aquest projecte neix amb l’objectiu de generar ocupació grà-
cies a la creació d’activitat econòmica basada en el cultiu de 
varietats tradicionals d’horta de la zona i l’elaboració i venda 
de productes agroalimentaris.

Actualment, ja es disposa d’un banc de llavors amb més de 
60 varietats d’horta, però per fer-lo viable i poder generar 
ocupació cal enfortir l’activitat econòmica diversificant les 
accions: activitats divulgatives, elaboració d’un producte 
agroalimentari o venda de les llavors, entre d’altres.

Llavors d’Oportunitats,
sembrem ocupació 
al Pallars Jussà

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Alba Jussà, SCCL

• Eixarcolant

• Alimentació i agricultura

• Pallars Jussà 

Contacte

Susana Pin

642520419
 @albajussapallars
 @Alba Jussà
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El projecte pretén mantenir i fer créixer l’activitat econòmica 
i crear nous llocs de treball, a través de la contractació de 10 
treballadors/es familiars o auxiliars d’atenció a domicili, mit-
jançant la formació dual dels certificats de professionalitat 
(CP) d’auxiliar d’atenció domiciliària a persones dependents 
a domicili i d’auxiliar d’atenció a persones dependents en 
institucions, als centres de formació propis —ja homologats 
pel SOC— de Girona i Figueres, i el reforçament d’una àrea 
pròpia per a la formació dual a la ciutat de Blanes, per a la 
Selva Mar/Alt Maresme, per a aquestes mateixes especiali-
tats formatives. 

El servei s’iniciarà el quart trimestre d’aquest 2021, mitjançant 
professionals d’aquests CP i, progressivament, s’aniran intro-
duint els professionals en formació dual. Alhora, Mifas i AECC 
a comarques gironines, entitats prou representatives en les 
seves àrees i col·lectius d’atenció, coordinaran l’atenció als 
seus usuaris, fins a un màxim de 200 h/setmana distribuï-
des en 10 h/usuari i setmana, sense cap cost. S’ha previst un 
copagament de 11 €/h per usuari per a intensitats superiors, 
que permetrà consolidar els llocs de treball creats. 

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Sersa, Serveis Socials I Administratius, SCCL

• Coperhabitat, SCCL

• Serproas, SCCL

• Associació Espanyola Contra El Càncer

• Fundació Privada MIFAS

• Salut i cures

• Educació i formació

• Alt Empordà

• Gironès

• Maresme

• Pla de l’Estany

• Baix Empordà

• Garrotxa

Manteniment i creixement de 
l’activitat econòmica en 
intercooperació amb entitats 
d’atenció social

Contacte

Josep Moreno

jmoreno@sersaonline.com 
610 067 187
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Entitats de l’ESS s’han enxarxat per cocrear un projecte trac-
tor per oferir serveis a l’ESS rural, capaç d’impulsar un ampli 
ventall de projectes cooperatius.

Miceli.Social té el propòsit de «Catalitzar la resiliència terri-
torial i comunitària, així com el desenvolupament regenera-
tiu dels territoris rurals, amb una perspectiva trans-sectorial, 
transdisciplinària i arrelada. Acompanyant les entitats, insti-
tucions i comunitats del món rural a liderar el canvi de model 
de desenvolupament, que ens permetrà transcendir la crisi 
sistèmica que estem vivint».

Els objectius per a aquest Singulars són:

• 1) Cocrear una cooperativa de segon grau amb una pers-
pectiva estratègica cap a l’impuls d’un nou model de des-
envolupament rural.

• 2) Catalitzar el procés de canvi de l’ecosistema rural, el qual 
està liderant la transició de canvi de model de desenvolu-
pament exposat en l’Agenda Rural de Catalunya.

• 3) Donar valor i amplificar les diferents xarxes i ecosistemes 
del territori rural, augmentant la capacitat d’incidència de 
les ruralitats a escala nacional.

• 4) Treballar la identitat i la pertinença de les iniciatives mu-
nicipals i d’ESS rural per augmentar la seva capacitat d’im-
pacte positiu.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Resilience.Earth, SCCL

• FCP Associat

• Cooperativa Mas les Vinyes, SCCL

• Anigami Aventura, SL

• Chapter2yourproject, SL

• Arriant Formació i Lleure, SLU

• Tosca SAET

• Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Catalunya

Miceli.Social, 
Pol Cooperatiu Rural

Contacte

Laura Comas

laura@resilience.earth
620 12 59 69
 @resilienceearth
 @maslesvinyes_permaculture
 @laqp.ripoll
 @arkham.studio
 @toscagarrotxa
 @anigamiexperience
 @chapter2project
 @arcaruralcat
 @arriant_formacio_i_lleure
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L’objectiu del projecte és millorar la competitivitat de les 
cooperatives participants de dues maneres: d’una banda, 
millorant la sostenibilitat mediambiental de les explotacions 
agràries i de l’envasament de fruita, verdura i fruita seca; de 
l’altra, implementant un nou model d’intercooperació que in-
tervingui en tota la cadena de valor de forma coordinada, 
especialment pel que fa a la planificació agrària i la definició 
del producte final.

Per fer-ho, s’implementaran mesures concretes com un pro-
jecte pilot d’agricultura regenerativa; el llançament d’un nou 
envàs biodegradable per a la fruita seca i per a productes 
com els alls, la ceba i la patata vermella o l’elaboració de pro-
ductes alimentaris, i es milloraran els processos agraris de 
cultius d’alt valor afegit, com els brots, per comercialitzar-los 
en format amanida.

Executen el projecte la Coop. MANS, empresa d’inserció 
comercialitzadora i distribuïdora de fruita, verdura i fruita 
seca ecològica; la Coop. Central Parc, productora de fruites 
i verdures ecològiques i d’inserció social; la Coop. d’Artesa, 
dedicada a la ramaderia, però que ja té 170 ha d’agricultura 
ecològica, i la Fundació Topromi, que envasa fruita seca.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• La Xarxa Agrosocial, SCCL

• Central Parc del Baix Llobregat, SCCL

• Agropecuària d’Artesa de Segre

• Fundació Topromi

• Medi ambient i energia

• Alimentació i agricultura

• Catalunya

Millorem la sostenibilitat 
mediambiental i el valor afegit dels 
productes agraris de proximitat

Contacte

Jordi Balari

jordi.balari@mans.coop
936 56 02 93
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Des de Mixité, Territori, Art i Comunitat, es volen oferir serveis 
en urbanisme regeneratiu, participació ciutadana, arquitec-
tura conscient i dinamització cultural i comunitària per rege-
nerar el territori i les comunitats des d’una visió ecosistèmica 
i resilient. 

Per tant, el projecte consisteix a donar eines i generar coneixe-
ment de manera col·lectiva amb els quals cercar solucions co-
munes i participades per a la transformació social, ecològica 
i econòmica del nostre territori, i construir nous models de 
desenvolupament que integrin les comunitats locals. 

Es treballarà de manera interrelacionada des de dos espais 
complementaris que permeten abordar els projectes des de 
la seva complexitat i donar-hi una resposta més àmplia, rica 
i integral: el territori (l’espai tangible) i la cultura i l’art (l’espai 
intangible). La baula, l’element que els enllaça, és la comuni-
tat local. 

Aquest és, doncs, un projecte de consolidació de l’activitat 
de l’Associació per obrir-se a nous mercats que requereixen 
aquesta aproximació per abordar els reptes actuals dels terri-
toris urbans i rurals des de la seva complexitat i la innovació, 
amb l’objectiu de professionalitzar l’activitat de l’Associació i 
generar nous llocs de treball.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Associació Mixité. Territori, art i comunitat

• Habitatge i arquitectura

• Cultura i oci

• Catalunya

Contacte

Sergi Selvas 

sergi@mixite.cat 
654739660
 @mixitecoop
 @mixitecooperativa

Mixité: articulant el territori 
i la cultura des de la comunitat
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Durant el 2020 s’ha treballat per testar la solució d’una pla-
taforma digital, i s’ha arribat a la conclusió que crear-la no és 
suficient per garantir un treball digne i un servei que les famí-
lies puguin pagar. Així doncs, és necessari una transformació 
més profunda del sistema d’atenció a la llar.

Per això, es presenta un projecte per al desenvolupament, 
la modernització i la digitalització de l’atenció domiciliària, 
mitjançant la integració de múltiples tecnologies en siste-
mes coneguts i amigables per a la gent gran, que els perme-
ti mantenir màxima autonomia i viure a casa i, a la vegada, 
assegurar atenció, assistència, seguretat i benestar. Alhora, 
implicar nous agents del territori, obrint la dimensió comuni-
tària com a part de la solució.

El nou model permetrà generar llocs de treball qualificats; 
reduir l’economia submergida i l’interinatge; crear noves coo-
peratives dedicades al sector social; dignificar la professió; 
generar entorns comunitaris més compromesos; disminuir la 
solitud de les persones grans; reduir els costos de la pressió 
del sistema sanitari, i incrementar els nivells d’acompanya-
ment i assistència 24/7, tot garantint un augment de la felici-
tat i l’esperança de vida.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Suara Serveis, SCCL

• Cooperativa FGC Advocats, SCCL

• Cooperativa Resilience Earth, SCCL

• Salus, Governance of Health Data, SSCL

• Salut i cures

• Catalunya

Modernització del model de 
treball de les cures i digitalització 
de l’atenció a la llar 24/7

Contacte

Angels Cobo Puig

angelscobop@suara.coop
627 501 445
 @suaracoop
 Suara Cooperativa
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El projecte planteja el disseny i la posada en marxa d’un 
nou servei de respir per a persones amb dependència, que 
permeti el descans dels familiars i alhora eviti processos 
d’institucionalització. Així mateix, cerca evolucionar cap a 
un sistema organitzatiu dels professionals més participatiu 
i autogestionat que permeti un treball amb sentit, de qualitat 
i sostenible.

El projecte incorpora una perspectiva integral d’atenció des 
de la proximitat i basada en l’activació comunitària. S’in-
clouen elements tecnològics, d’accessibilitat, que donen un 
plus en l’atenció a les persones usuàries i als seus  familiars, 
equipaments de format micro (habitatges de 4-5 places) per-
què les persones se sentin com a casa, i una metodologia 
centrada en el projecte vital i la promoció de l’autonomia. 

S’inicia el projecte en una llar amb cinc places completa-
ment adaptada, que ha de permetre identificar i dissenyar 
el conjunt de processos clau per replicar i escalar el servei. 
Per desenvolupar la iniciativa es contractaran 4 professionals 
de suport.

La vocació del projecte és de transformació social, tant des 
de la perspectiva de les cures com de l’organització del treball.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Fundació Privada Àuria  

• Salut i cures

• Anoia

• Baix Llobregat

Nou servei respir avançat 
per a persones en situació 
de dependència 

Contacte

Fina Nuñez 

fnunyez@auriagrup.cat 
618298343
www.auria.org
 @auria_grup
 @auriagrup
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Auró Natura és una entitat d’iniciativa social sense ànim de 
lucre, especialitzada en l’atenció a persones amb diversitat 
funcional o problemes de salut mental. El projecte importa 
la metodologia Green Cares d’Europa, i amb 8 anys de tra-
jectòria s’ha implementat aquesta metodologia a Catalunya.

Amb aquest projecte s’obre un espai de residència perma-
nent o temporal per treballar patologies psiquiàtriques, 
amb diversitat funcional o sense, a través de la metodologia 
Green Cares.

Actualment, l’àrea d’actuació és la Segarra, territori rural on 
la creació d’ocupació i la dinamització econòmica és fona-
mental per garantir la qualitat de vida al territori, que es troba 
en risc de despoblament generacional, així com per garantir 
l’activitat social a la zona. 

L’entitat està vinculada i premiada pel Fons Europeu LEADER 
per a la creació i foment de l’economia i l’ocupació a la Ca-
talunya Central. L’objectiu del projecte és generar activitat 
econòmica sostenible que aporti valor social i econòmic: 

• 1) Creant llocs de treball estables oberts a les franges de 
població vulnerables en el camp laboral com són els me-
nors de 25 anys i els majors de 45 anys.

• 2) Generant coneixement i noves fonts d’ocupació especia-
litzada en un entorn rural.

• 3) Generant innovació social i sanitària important i desen-
volupant metodologies europees avalades.

• 4) Avaluant l’impacte.

Nous espais d’atenció terapèutica 
en Green Cares per a persones amb 
discapacitat o salut mental

Contacte

Leila Ribes

leila@auronatura.org
618253564

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Granja Escola L’auró, SLL 

• Salut i cures

• Catalunya
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Les Abelles és una cooperativa de treball associat sense 
ànim de lucre i d’iniciativa social ubicada a Reus dedicada a 
l’atenció de persones i als serveis de cura. Els serveis desen-
volupats fins al moment se centren en l’assistència a domicili 
de caràcter sociosanitari, així com en serveis de neteja a les 
llars. El projecte va néixer amb l’acompanyament de l’IMFE 
Mas Carandell i l’Ateneu CoopCamp i s’emmarca en el Pla 
de Reactivació socioeconòmica Reactivem Reus de l’Ajunta-
ment de Reus. 

Està integrada per 8 dones i 2 homes d’entre 39 i 66 anys 
amb rerefons migratori i amb trajectòria en els diferents àm-
bits de treball. Un dels objectius és la generació de llocs de 
treball i la integració laboral de col·lectius vulnerables a tra-
vés de la creació de condicions laborals dignes en un sector 
precaritzat com és el del treball sociosanitari a domicili. 

Amb la voluntat de continuar generant nous llocs de treba-
ll, es vol impulsar una nova línia de negoci destinada a ofe-
rir serveis de cures comunitàries: serveis de reforç escolar, 
d’atenció psicològica a la infància i joves, així com serveis 
d’acompanyament a persones amb diversitat funcional i ser-
vei de respir a les seves famílies.

Nous serveis de cures 
comunitàries a Les Abelles

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Les Abelles Coop Reus, SCCL

• Salut i cures

• Reus

Contacte

Liliana Ramírez Correa 

info@lesabellescoop.com
647892793 
 @lesabellescoop  
 @Les Abelles Coop 
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El projecte d’obertura d’un hotel restaurant a la muntanya de 
Sant Antoni, a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), significa 
la creació d’una nova línia de negoci del Centre Especial de 
Treball de la Fundació MAP en un sector econòmic en creixe-
ment a la comarca del Ripollès. 

Per tant, des de l’economia social es genera una activitat 
econòmica beneficiosa per al territori, ja que contribueix al 
creixement d’un dels sectors més importants de l’economia 
local, al mateix temps que es creen llocs de treball estables i 
de qualitat per a persones en situació de vulnerabilitat (amb 
discapacitat, malaltia mental i en risc d’exclusió), amb el be-
nefici social que això comporta. 

L’obertura de la nova línia de negoci està prevista per al ter-
cer trimestre del 2022 i la generació de nous llocs de tre-
ball serà immediata. L’equipament serà accessible i seguirà 
criteris de sostenibilitat ambiental i energètica, aprofitant els 
recursos forestals de l’entorn. Es preveu un benefici directe 
per al municipi i també per a la comarca del Ripollès. Des 
de l’establiment es promourà el consum responsable, amb 
productes ecològics i de proximitat, la majoria dels quals ge-
nerats per entitats socials. 

• Fundació Privada MAP

• Hosteleria i restauració

• Ripollès

Nova activitat en el sector turístic 
generadora d’ocupació 
per a col·lectius vulnerables

Contacte

Enric Pérez

enric.perez@fundaciomap.com
649 785 578
www.fundaciomap.com
 @fundaciomap
 https://www.youtube.com/user/fmapripoll?app=desktop
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Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’una 
nova línia de negoci per obrir nous mercats de fabricació i 
comercialització com a producte propi de productes d’higie-
ne personal naturals. L’evolució de la pandèmia ha fet que la 
producció de gel hidroalcohòlic higienitzant que es va iniciar 
per fer front a la covid hagi entrat en una fase de caiguda 
de demanda. Davant d’aquest fet hem de reorientar l’estra-
tègia de la cooperativa envers les demandes del mercat. En 
aquest sentit, els productes cosmètics naturals formen part 
de la tendència de consum d’aquest sector. 

Així mateix, fins ara la producció de cosmètica d’Àuria se cen-
trava en productes per a tercers; en aquest cas, però, la nova 
línia de productes es comercialitzarà com a producte propi, 
de manera que en millorarà la rendibilitat i s’aconseguirà tam-
bé per aquesta via una major i millor capacitat de mantenir i 
generar ocupació per a persones amb discapacitats.

Les característiques principals són, doncs, les de producte 
natural de la nova línia per obrir nous mercats i l’estratègia de 
comercialització com a producte propi i no com a producte 
per a tercers, amb l’objectiu de retenir i millorar els beneficis 
obtinguts.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Taller Àuria, SCCL

• Comerç

• Indústria i producció

• Anoia

Nova línia de productes 
naturals sòlids d’higiene 
personal

Contacte

Fina Nuñez

fnunyez@auriagrup.cat 
618298343
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

Momo i El Roser s’uneixen per treballar plegades per tal de 
compartir i difondre la seva experiència en innovació educa-
tiva i educació viva, juntament amb eines de creixement per-
sonal i col·lectiu, per a tot Catalunya i, en concret, a les co-
marques més properes del Baix Llobregat, Garraf i Barcelonès. 

El projecte preveu la creació d’una línia de formació en edu-
cació viva, en coneixements de gestió per a equips i orga-
nitzacions, treball col·laboratiu i autoconeixement personal 
i professional, que s’oferirà en format presencial i virtual. 
Està adreçada a professionals de l’educació, equips i orga-
nitzacions, famílies i persones interessades a conèixer i apro-
par-se a l’educació viva i als coneixements i valors que l’en-
volten com un paradigma educatiu molt innovador. 

Aquesta línia de negoci permetrà a totes dues cooperatives 
aprofitar els seus coneixements i recursos, innovant en àm-
bits tecnològics interns i obrint la seva experiència a la socie-
tat, per finalment generar nous ingressos a part dels ja ge-
nerats com a escoles d’infantil i primària. D’aquesta manera 
s’enforteixen totes dues cooperatives, cosa que incideix po-
sitivament en el creixement del cooperativisme dins el terri-
tori. A més, permet aportar solucions al sector educatiu, que, 
tot i adaptar-se amb rapidesa a les necessitats i efectes de la 
pandèmia, necessita renovar-se per superar les diferències 
generades en l’àmbit social, digital i d’aprenentatge cognitiu. 

• Cooperativa Integral El Roser, SCCL

• Momo Escola Viva, SCCL

• Educació i formació 

• Baix Llobregat

• Garraf

Contacte

Verónica Cano

veronica.canomoreno@gmail.com
689658478
www.elroser.coop
 @cooproser
 @coopelroser

Nova línia formativa 
per a famílies i professionals 
del sector educatiu
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Amb més de 50 anys de trajectòria, la Fundació Mas Albornà 
és una entitat referent en l’atenció assistencial i la inserció 
sociolaboral de persones vulnerables (especialment perso-
nes amb discapacitat) a la vegueria del Penedès. L’any 2018 
assumeix l’activitat de Mallart, una empresa familiar d’elabo-
ració d’embotits amb més de 100 anys d’història. Després de 
2 anys de rellançament de la línia de negoci, i motivat també 
pel context COVID-19, Mas Albornà es proposa obrir nous 
mercats d’aquesta línia de negoci per generar més llocs de 
feina tot promovent el consum responsable i els valors de 
l’Economia Social.

Per fer-ho, el present projecte proposa 3 grans actuacions a 
realitzar entre els mesos de novembre de 2021 i octubre de 
2022: Disseny d’una estratègia comercial; Implementació de 
l’estratègia comercial; i Actualització del Pla de viabilitat.

Aquestes actuacions han de permetre: incrementar els in-
gressos, mantenir el nombre i la qualitat dels llocs de treball 
i crear-ne de nous; millorar la competitivitat i la capacitat per 
accedir a nous mercats (arribant a tota Catalunya), establir 
un model d’èxit i de rèplica; i promoure el consum responsa-
ble i els valors de l’Economia Social, tot introduint al mercat 
una proposta innovadora i inexistent fins el moment: els pri-
mers embotits amb causa. 

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Fundació Privada Mas Albornà

• Comerç

• Catalunya

Obertura de nous mercats 
de la línia de negoci Mallart

Contacte

Cristina Barbacil Mestres

cristina.barbacil@masalborna.org
685914580
 @embotitsmallart
 @ mallartx
 @ EmbotitsMallartArtesansXarcuters
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La finalitat d’aquest projecte és la inserció laboral de perso-
nes amb discapacitat i/o risc d’exclusió, a partir de la consoli-
dació i creació de nous llocs de treball a través de l’expansió 
d’un servei de recollida i gestió d’oli vegetal usat per fer bio-
dièsel al Penedès.

L’activitat econòmica del servei es fonamenta en:

• Acció comercial i de comunicació per aconseguir nous 
clients i col·laboradors.

• Desenvolupament del servei de recollida de l’oli, segons 
cada generador.

• Gestió de l’oli (filtratge, emmagatzematge) per vendre’l 
com a matèria primera del biodièsel.

• Servei de neteja dels recipients de recollida de l’oli.

Els col·laboradors del servei són: escoles, instituts, empre-
ses, espais públics i privats de gran concurrència ciutadana. 
Els clients del servei són empreses de conversió de l’oli en 
biodièsel, nacionals o europees. Així com el residu de l’oli 
comercial i industrial es recupera entre el 90-100%, els es-
tudis indiquen que a Catalunya les famílies consumeixen uns 
80.000 tones d’oli, que generen 17.000 tones anuals de resi-
du, dels quals només es recull un 10%, de mitjana. A nivell de 
mercat, 1,1 litres d’oli pot generar 1 litre de biodièsel net, de 
manera que es genera una economia positiva.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Nou Verd, SCCL

• Medi ambient i energia

• Vegueria del Penedès

Oli, energia i inclusió

Contacte

Juli Silvetsre

jsilvestre@entrem.coop
677162703
www.entrem.coop
 @entremcoop
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El projecte busca la dinamització econòmica de la Vall del 
Corb i els seus voltants a partir de projectes cooperatius de 
la zona en diferents sectors econòmics: el tèxtil, l’agroecolò-
gic, el gastronòmic i el cultural. El nexe comú són les plantes 
silvestres i el model cooperatiu de treball. Per això, s’han pen-
sat diferents línies estratègiques que cerquen desenvolupar 
productes des de les diferents cooperatives que formen part 
de l’agrupació: el disseny de nous menús amb plantes silves-
tres; la creació de rutes en el territori i de tallers amb els seus 
diferents usos, i el desenvolupament de tèxtil sostenible amb 
tintatge natural. 

El projecte té com a un dels objectius crear una nova coope-
rativa que garanteixi l’aprofitament a mitjà i llarg termini de 
les plantes tintòries del paisatge. 

Paral·lelament, es desenvoluparà un model que permeti la 
recol·lecció de plantes silvestres de forma controlada i sos-
tenible, reivindicant i protegint el paisatge de mosaic agrofo-
restal a través de la custòdia cooperativa. 

Les activitats que es realitzaran en aquest projecte han de 
permetre a les cooperatives que en formen part mantenir i 
estabilitzar part dels seus llocs de treball.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Al Centro la Vida, SCCL

• John Fil

• Tres Cadires

• Medi ambient i energia

• Cultura i oci

• Urgell

• Les Garrigues

• Conca de Barberà

Paisatges cooperatius

Contacte

Nadia Tolsà

centromalda@gmail.com
696707004 
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Àmbit territorial

El projecte té per objectiu desenvolupar una nova línia d’ac-
tivitat d’impuls d’energies renovables i de gestió cooperativa 
dels consums energètics en els projectes d’habitatge coope-
ratiu (PHC) de la cooperativa. 

El sector de l’habitatge cooperatiu es troba en un moment 
de creixement exponencial. L’ús dels habitatges és genera-
dor de quasi el 30% de les emissions de CO2. Per això, és 
cabdal un model escalable que permeti la implantació d’ins-
tal·lacions d’energies renovables i la gestió de les dades de 
consum (d’energia i altres subministraments). Això genera 
beneficis socials i comunitaris pels PHC, a més de noves lí-
nies de negoci i d’oportunitat per a l’ESS.

Per assolir-ho, el projecte proposa: 

• Incorporar una nova línia d’activitat d’assessorament, ges-
tió i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables 
dels PHC.

• Incorporar una nova línia d’activitat de provisió de submi-
nistraments i la seva gestió econòmica i administrativa. 

• Ampliar i millorar/optimitzar les instal·lacions dels edificis 
de la cooperativa implantant la digitalització dels consums 
(monitoratge de les instal·lacions). 

• Impulsar la producció i l’autoconsum d’energia als PHC, ge-
neració de comunitat energètica local.

• Sostre Cívic, SCCL

• Catalunya

Producció, autoconsum i 
digitalització d’energies renovables 
en l’habitatge cooperatiu

Contacte

Eulàlia Tubau 

comunicacio@sostrecivic.cat 
933996960 
www.sostrecivic.coop
 @sostrecivic
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El Programa Equity Challenge té com a finalitat última dis-
senyar, elaborar, implementar i llançar a la venda un progra-
ma en línia per al desenvolupament de la igualtat i les seves 
competències clau associades per a empreses i organitza-
cions. El programa és una proposta que aconsegueix des-
envolupar 24 objectius d’igualtat per a cada persona parti-
cipant mitjançant 10 reptes de 21 dies. Un programa per al 
desenvolupament de la igualtat orientat a resultats, passant 
a la pràctica i focalitzant l’acció cap a un entrenament real i 
pràctic basat en l’aplicabilitat garantida.

El projecte parteix de la metodologia Talent Goals Solution, 
basada en una plataforma que integra l’acompanyament, 
la formació i la consultoria, així com el suport i la dinamit-
zació del procés. Tot dut a terme a través d’una plataforma 
en línia basada en resultats. El programa Equity Challenge 
pretén millorar l’impacte de programes formatius mitjançant 
l’orientació a partir d’un diagnòstic integral generant un iti-
nerari adaptat a les característiques de cada empresa per 
aconseguir:

• Un major compromís (motivació, assoliment i satisfacció)

• Augmentar productivitat i desenvolupament de negoci 
(més eficiència, menor cost)

• Millorar l’impacte en resultats (orientar els processos al resultat)

• El mesurament d’indicadors clau (ROI, necessitats, oportu-
nitats, anticipació)

• Barabara Educació, SCCL

• Integrated Digital Products, SL

• Educació i formació 

• Catalunya

Programa Equity Challenge: Un programa 
en línia de desenvolupament de la igualtat 
i les seves competències clau associades 
per a empreses i organitzacions

Contacte

Laura Perez

laura.perez@barabaraeducacio.or
www.barabaraeducacio.org
 @barabaraeducacio/channel
 @barabaraeducoop
 Barabara.Educacio 
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Aquest projecte treballa en la idea de l’evolució necessària, 
dins de l’escenari actual de canvi climàtic, dels serveis de jar-
dineria tradicional, fent progressar i desmarcant els serveis 
tradicionals de l’entitat, sobre un concepte de jardineria sos-
tenible, que promogui la biodiversitat i la naturalització dels 
espais verds. 

Tot aquest nou projecte i model de gestió ens ha de perme-
tre accedir a nous clients, oferint accions o millores per afa-
vorir la disminució del canvi climàtic a través de tasques de 
conservació i potenciació de fauna que afavoreixin la biodi-
versitat, la naturalització i la reforestació d’espais existents o 
de nova creació a través de boscos embornals.

Com a conseqüència d’aquestes accions, es pretén compen-
sar o reduir l’emissió de CO2 i, alhora, la petjada de carboni, i 
mantenir o augmentar el valor ecològic dels espais.

Tot aquest nou canvi de filosofia i de gestió dels espais na-
turals, entenent aquests de forma àmplia, de tots aquells 
elements susceptibles de gestió, ha de permetre abordar un 
problema actual i els cada cop més visibles efectes del canvi 
climàtic. Un procés d’innovació necessari en la gestió actual 
amb criteris de sostenibilitat.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria

• Medi ambient i energia

• Catalunya

Contacte

Dídac Tort 

didactort@auria.org
609478332 
 @auria_grup
 @auriagrup
 Àuria Grup

Projecte de gestió sostenible 
i de la biodiversitat dels espais 
verds i naturals
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Som la cooperativa sense ànim de lucre que revoluciona 
l’educació musical als centres de secundària de Catalunya.

Assessorem i acompanyem el professorat dels instituts per 
introduir els instruments i l’activisme musical al règim d’edu-
cació general. A través de noves metodologies pedagògi-
ques, tecnologia i aprenentatge pràctic, tot alumne d’un 
institut Rockin podrà tocar el baix, bateria, guitarra, teclat o 
cantar, així com compondre música pròpia, participar de l’or-
ganització de concerts i tocar en directe.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Visualsonora, SCCL

• Casa de la Música de Manresa, SCCL

• Fundació Casa de La Música de L’Hospitalet

• Fundació Casa de La Música de les Comarques Gironines

• Fundació Orfeó Lleidatà, Bymedio Submarino International, SL

• Vesc, SL

• Odisei music, SL

• Educació i formació

• Noves tecnologies

• Catalunya

Projecte Rockin: 
pràctica musical als instituts 
de secundària

Contacte

Pau Manté Majó 

pau@visualsonora.cat 
658 81 64 37
 rockin-coop
 www.youtube.com/channel/UCPZOs8c4zPk-
ZpfgsdZeg9zw/channels
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Aquest és un projecte de creixement i obertura de nous 
mercats en l’àmbit de la fabricació de productes amb base 
alcohòlica (perfums) per a tercers a través de la digitalitza-
ció dels sistemes de gestió actuals. La revisió dels procedi-
ments interns, la millora dels circuits de treball i dels canals 
d’informació i la digitalització d’aquests processos és l’eina 
indispensable i directament interrelacionada amb l’objectiu 
de mantenir els clients actuals, obrir nous mercats, generar 
activitat econòmica i crear nous llocs de treball.

La pandèmia ha accelerat els requisits dels clients, i ha ge-
nerat un canvi en la relació client-productor, especialment 
en el canal de producció i fabricació per a tercers. Aquesta 
major exigència i capacitat de resposta obliga a adaptar-se o 
bé a quedar-se enrere en el camí, perdre activitat econòmica 
i destruir llocs de treball.

Aquest projecte es durà a terme a través de la intercoope-
ració amb:

• Cooperativa Leancat, que s’encarregarà de la revisió i el dis-
seny dels circuits d’informació i relació departamental.

• Cooperativa Addere, que farà l’acompanyament estratègic. 

• Èmfasi, que oferirà eines de comunicació i difusió.

• Taller Àuria, que aportarà l’expertesa i coneixement dels sis-
temes de producció i comercialització.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Taller Àuria, SCCL

• Èmfasi Solucions de Comunicació, SCP

• Addere Consuilting Group, SCCL

• Leancat, SCCL

• Indústria i producció 

• Anoia

Projectes d’obertura de nous 
mercats mitjançant la digitalització 
i la innovació tecnològica

Contacte

Fina Nuñez

fnunyez@auriagrup.cat 
618298343
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El projecte consisteix en la creació d’un punt d’assessora-
ment jurídic, social i laboral a familiars de persones preses. 
En aquest sentit, la idea és establir col·laboracions amb enti-
tats del tercer sector del barri de la trinitat de Barcelona per 
poder desenvolupar el punt i prestar l’assistència jurídica un 
dia a la setmana durant 3 hores. 

Aquest punt ajudarà els familiars de persones privades de 
llibertat a conèixer la situació jurídica de la persona propera 
que estigui en un centre penitenciari, així com els recursos 
per buscar millores o sortides a la seva situació i per preparar 
l’entorn per a quan el familiar pugui recuperar la llibertat.

El servei té un impacte directe en els familiars de les perso-
nes preses, ja que obtenen una informació immediata sense 
traves burocràtiques, de manera que s’evita el dolor cau-
sat per la incertesa. Aquesta incertesa és sovint molt gran 
donada la falta de transparència i dificultat per accedir als 
operadors jurídics (jutges, advocats, funcionaris del centre 
penitenciari, treballadors socials). Així doncs, vehicular així 
aquests recursos fa que millori considerablement la situació 
dels familiars de les persones privades de llibertats. 

• Arrels Advocats, SCCLP 

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Barcelona i Àrea Metropolitana 

Contacte

Eduardo Cáliz Robles

eduardo@arrelsadvocats.cat
667880061
www.arrelsadvocats.cat
 @arrelsadvocats 
 @arrelsadvocades

Punt d’Assessorament 
a Familiars de Persones Preses
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El projecte RECOOPERA-TS dona una solució òptima social 
i mediambiental per a la retirada de contenidors de residus 
municipals a la ciutat de Barcelona. D’altra banda, n’assegura 
la viabilitat tècnica i econòmica mitjançant el reciclatge de 
materials de rebuig dels contenidors retirats del carrer (27%), 
amb motiu de la posada en marxa de la nova contractació de 
recollida de residus municipals de Barcelona i la recuperació 
dels contenidors (73%) per allargar-ne la vida útil, mitjançant 
la venda de segona mà a Barcelona i a altres municipis. Sols 
comptant que es gestioni la recuperació dels contenidors de 
dues de les quatre zones, que actualment gestiona la sol·li-
citant, suposa el manteniment de 24 llocs de treball (12 llocs 
nous) durant 3 anys i la generació d’uns ingressos de més de 
4 milions d’euros. La comercialització es farà des de la coo-
perativa de serveis RECOOPERA, SCCL.

El projecte es fa mitjançant la integració de persones amb 
discapacitat intel·lectual i altres col·lectius en risc d’exclusió, 
comptant amb empreses amb experiència tècnica i social 
(les cooperatives Xarxa Ambiental i Teb Solucions), més una 
empresa d’inserció i una enginyeria especialitzada.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Xarxa Ambiental, SCCL

• TT Ambiental, SL

• Xarxa Ambiental EI, SL

• Teb Solucions, SCCL

• Medi ambient i energia

• Barcelona

Contacte

Miquel Miró

mmiro@grupxarxa.cat
608 514 537 
www.recoopera.coop

RECOOPERA - TS
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El projecte Repartiment sota demanda és l’evolució d’una 
agrupació de 25 missatgers amb una ferma voluntat de coo-
perativitzar la seva activitat. El projecte es troba en fase de 
constitució de la cooperativa de treball que haurà de donar 
suport a la seva activitat territorial (Barcelona, l’Hospitalet, 
Santa Coloma i el Prat de Llobregat), i en fase de projecció 
d’una nova cooperativa de serveis, que de manera oberta i 
democràtica acostarà l’eina que s’està desenvolupant (una 
eina de serveis sota demanda com la de Glovo o Just eat) 
per connectar repartidors i repartidores —amb drets i auto-
gestionats— amb el teixit social dels territoris, amb les seves 
comunitats, les seves empreses i botigues i els seus restau-
rants, incidint en la creació d’un mercat social i, sobretot, en 
unes condicions justes per a totes les parts.

El ràpid creixement de les empreses de distribució sota de-
manda ens indica l’alta capacitat de generació d’activitat 
econòmica d’aquest projecte si es desenvolupa una eina 
adequada que en permeti la cooperativització i, per tant, 
l’apropiació de les economies locals. Una acció combinada 
de 2 cooperatives, per posar en marxa una primera iniciativa 
territorial i situar les bases per tal que aquesta pugui ser re-
plicada a més llocs.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Festival Esperanzah, SCCL

• Gats

• Llobregat 47, SCCL

• Transport i logística

• Barcelona

• Hospitalet de Llobregat

• Santa Coloma i el Prat de Llobregat

Repartidors sota demanda

Contacte

Olímpia Sánchez García 

olimpia@somgestio.coop 
772 89 57 81 
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

La covid-19 ha intensificat una realitat ja existent, els proble-
mes de salut mental (SM) a l’àmbit laboral. Els impactes de 
no abordar aquesta qüestió són múltiples, no només sobre la 
pròpia salut de les persones treballadores, sinó també sobre 
els costos, productivitat o competitivitat de les organitza-
cions empresarials.

Les empreses inverteixen cada vegada més en programes 
de suport a la SM del seu personal. Però aquests es troben 
infrautilitzats, ja que la major part dels professionals amaga el 
seu problema perquè preveu que, si se sap, pot ser discrimi-
nat, cosa que tindrà impacte en el seu futur laboral. Cal, per 
tant, incorporar intervencions antiestigma per transformar 
la realitat des de l’evidència, amb eines, bones pràctiques i 
l’estudi de casos de reals. Les direccions de persones de les 
empreses en són conscients, però no tenen el coneixement 
ni les eines per abordar-ho. 

El projecte vol oferir 3 serveis destinats a les empreses per tal 
de facilitar els canvis culturals i pràctics necessaris per a la 
normalització de la SM a l’àmbit laboral:

• Tallers per a mànagers i líders d’equip

• Autoformació en línia

• Consultoria de comunicació interna

• Obertament, associació catalana per a la 
lluita contra l’estigma en salut mental 

• Salut i cures

• Educació i formació

• Catalunya

Contacte

Carlos Alcoba Casares 

calcoba@obertament.org 
617 063 038
  @obertament_sm
 @Obertament 
 obertament

Salut mental, 
Estigma i Món Laboral
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El projecte SES (Save Energy System) consisteix a elaborar 
una eina tecnològica que sistematitzi i digitalitzi la realització 
i redacció d’informes d’auditories energètiques.

EPI té una llarga experiència en el sector de l’eficiència ener-
gètica i ja ofereix aquesta activitat econòmica utilitzant, en 
alguna part del procés, una plataforma de monitoratge de 
consums energètics d’ARKENOVA (SmartDataSystem).

La intercooperació de les dues cooperatives i la posada en 
comú del saber fer (know how) en l’àmbit de l’eficiència ener-
gètica per part d’EPI, i del desenvolupament d’aplicacions 
tecnològiques en l’àmbit de l’energia per part d’Arkenova, ens 
porten a elaborar aquesta nova eina.

El fet de desenvolupar aquesta nova eina específica per rea-
litzar i redactar informes d’auditoria energètica ens provocarà:

• a) Augmentar l’eficiència en la realització i redacció d’infor-
mes d’auditories energètiques.

• b) Reduir el temps de realització de les auditories sense dis-
minuir-ne la qualitat.

• c) Millorar la competitivitat del servei en el mercat energètic.

• d) Generar nous llocs de treball per la possibilitat d’augmen-
tar el volum d’auditories.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• EPI Energia por la Igualdad, SCCL

• Arkenova, SCCL

• Noves tecnologies

• Medi ambient i energia

• Catalunya

Contacte

Jaume Castella 

jaume.castella@epi.coop 
678438995

SES (Save Energy System)
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

Seira impuls cooperatiu

L’any 2019 es va encarregar un estudi a més de 400 coo-
peratives de treball, fet per la Universitat Pompeu Fabra. 
En aquest estudi s’exposava que el 89% d’aquestes factu-
ren menys de 600.000 €, el seu capital social és inferior a 
25.000 € i els recursos propis suposen menys del 10% del 
total del seu balanç.

Es proposa com a possibles solucions:

• Impuls de la col·laboració publicoprivada en l’àmbit del fi-
nançament cooperatiu.

• Obtenció de finançament participatiu.

• Promoció de l’entrada d’inversors d’impacte en l’àmbit coo-
peratiu.

• Sindicació de préstecs per augmentar la capacitat de la 
banca ètica.

• Creació d’un mercat secundari de títols participatius.

Seira i la FCTC aproven crear un vehicle d’inversió per a l’ESS, 
a fi de millorar la capitalització de les entitats de l’ESS, que 
fins a la data estava restringida a les entitats d’una mida mi-
tjana i gran i societats mercantils. Amb la voluntat d’estimu-
lar l’ocupació de qualitat, incorporar noves línies d’activitat i 
mercats, aprofitant el paper representatiu de la FCTC i Seira 
dintre de l’ESS.

• Fundació Seira per a la Innovació i Projecció 
del Cooperativisme

• Finances

• Catalunya

Contacte

Miguel Linde 

miguel.linde@fundacioseira.coop
646299698
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El manteniment i la cura del medi marí serà un dels principals 
reptes socials a curt termini. La degradació a la qual es veu-
en sotmesos mars i oceans no té una única causa, tot i que 
infal·liblement té en l’ésser humà el principal promotor. Els 
canals són, entre d’altres, la contaminació directa i les aigües 
residuals, l’escorrentia, el transport marítim i les embarca-
cions en general, la mineria marítima, les fuites i el vessament 
d’hidrocarburs i la contaminació atmosfèrica.

Entitats catalanes del sector tecnològic i cooperatives espe-
cialitzades en la inserció laboral s’alien per tal de facilitar una 
solució que dona resposta a la necessitat de neteja de les 
aigües litorals de les platges i els ports catalans.  

El projecte ambiciona d’abastir la totalitat del litoral català, 
amb la implicació dels municipis costaners i les administra-
cions públiques. S’aspira a generar una ocupació d’entre 4 
i 8 llocs de treball per municipi que contracti els serveis de 
neteja, i beneficiarà persones treballadores provinents de 
col·lectius de risc d’exclusió social.

Es replicarà el model de negoci que combina maquinària dis-
senyada i fabricada al país, amb la participació d’empreses 
del 3r sector amb radi d’influència local.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Teb Barcelona, SCCL

• Teb Vallès, SCCL

• Llença’t’acompanyem, Empresad’Inserció, SCCL

• Gpaseabots, SL

• Power Innotech, SL

• Idaria, Empr. Inser., SCCL

• Medi ambient i energia

• Províncies de Barcelona

• Girona

• Tarragona

SOCIAL CLEANER SEABOT: 
Servei de neteja d’aigües litorals 
socialment responsable

Contacte

Daniel Garrido

daniel.garrido@teb.org
665974581
www.socialcleanerseabot.com

 @tebcooperativa 
 @TEBcooperativa 
 @gpaseabots
 @GPASEABOTS
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

El Projecte SSoT és un projecte destinat a crear una nova 
infraestructura d’intel·ligència artificial (IA) i dades massives 
(big data) per combatre l’impacte del canvi climàtic (CC) i 
la violència de gènere, en col·laboració amb l’ecosistema 
universitari, cooperatives catalanes del sector energètic i les 
entitats públiques locals.

Així doncs, consisteix en el desplegament urbà i rural de sen-
sors de baix cost per a sistemes de mitigació del CC i mit-
jançant una plataforma de codi obert que permet respostes 
adaptatives immediates pels equips tècnics de les entitats 
públiques, empreses ciutadanes, amb tractament de dades 
massives i IA, de manera que se salvin milers de vides i s’es-
talviïn milions d’euros en l’àmbit de benestar de la població 
(salut, infraestructures, etc.). 

Durant la fase pilot del projecte, es mantindran el 100% dels 
llocs de treball de la plantilla existent, 100% a jornada com-
pleta, 100% contractes indefinits, i es crearan sis llocs de tre-
ball en total. A més, es preveu  generar impactes socials en 
comunitats i col·lectius diferents dels de l’activitat ordinària, 
impactes econòmics a l’esfera dels processos de transforma-
ció digitals, accés a noves tecnologies R+D, manteniment de 
la competitivitat i capacitat per accedir a nous mercats, amb 
abast de tot Catalunya.  

• Solucions Socials Sostenibles, SCCL

• Noves tecnologies

• Catalunya

Contacte

Bruno López Junqueras

blopez@solucionssocials.org

Social Solution of Things
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L’accés a la digitalització està controlat per uns pocs gegants 
tecnològics, coneguts com a GAFAM: Google, Amazon, Fa-
cebook, Apple i Microsoft. Els serveis que ofereixen aquests 
proveïdors exploten les dades de les usuàries per fer més 
eficaç la publicitat dirigida i fins i tot per modelar el compor-
tament de les persones i organitzacions usuàries.

Per contra, CommonsCloud ofereix serveis mancomunats 
per al treball col·laboratiu basats en programari lliure, pro-
duïts per la cooperativa integral femProcomuns, juntament 
amb les cooperatives bTactic, Colectic i l’equip LliureTIC. 
Aquests serveis inclouen, entre altres: emmagatzematge i 
compartició d’arxius, correu electrònic i videoconferències.

Amb Escalem femNúvol s’enfoca CommonsCloud a l’àmbit 
del lleure, l’educació no formal i les persones usuàries dels 
centres d’alfabetització digital, facilitant l’accés a les eines, 
becant usuàries, oferint serveis en obert i creant continguts 
de comunicació dirigits a aquests col·lectius. A més, s’inicia 
un pla de finançament cooperatiu i s’enxarxarà internacional-
ment amb iniciatives similars.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• femProcomuns, SCCL

• Btactic, SCCL

• Colectic, SCCL

• Escola Lliure El Sol

• Noves tecnologies

• Educació i formació

• Catalunya

SomNúvol/CommonsCloud

Contacte

David Gómez

hola@commonscloud.coop
630 45 80 35 
 @femProcomuns
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El projecte té per objectiu crear l’estructura empresarial ne-
cessària per realitzar el procés de transformació a coopera-
tiva el 2023 i consolidar-se com a companyia catalana d’arts 
de carrer. Això serà possible gràcies a l’ampliació de la car-
tera d’espectacles, que permetrà l’obertura a un nou mercat 
com és el dels espectacles de mitjà-gran format i l’obertura a 
un nou model de negoci de tallers formatius. 

Aquests dos eixos són necessaris per tal d’augmentar els in-
gressos i generar ocupació per als membres del grup, orien-
tats a crear l’estructura necessària per a la futura cooperati-
va. S’inclouen tots els membres del grup en la participació i 
consolidació d’aquest canvi de figura jurídica. 

No obstant, es considera que responen també a una neces-
sitat més àmplia en el sentit que contribueixen a dignificar 
el sector de les arts escèniques de carrer, sector que opera 
actualment en condicions de precarietat. 

El resultat previst serà un augment de la contractació dels 
productes de l’entitat (espectacles i tallers), fet que generarà 
un increment en el volum de l’activitat econòmica que es ma-
terialitzarà mantenint els actuals llocs de treball i creant-ne 
de nous.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Associació Juvenil Musical Sound de Secà

• Cultura i oci

• Cervera

Contacte

Sandra Garcia Casals 

administracio@sounddeseca.com 
634 53 25 85
 @sounddeseca
 @LesAbellesCoop 
 @sounddeseca

Sound de Secà. Consolidació i 
passos previs a la transformació 
a cooperativa

INDEX



Projectes singulars

117

PSDescripció Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

Tandem Go - Pla de comunicació 
i comercialització digital per 
impulsar la venda en línia del sector

Tandem Go ofereix una solució de retribució flexible a or-
ganitzacions de l’economia social i el tercer sector, a través 
d’una aplicació digital amb un potencial de més de 340 
organitzacions clientes i 4.170 treballadores. A través de la 
plataforma de retribució flexible, les persones treballadores 
poden destinar part del seu sou a serveis que estan exempts 
de tributar IRPF (restauració, transport, escola bressol, asse-
gurança mèdica i formació), de manera que poden augmen-
tar el seu poder adquisitiu.

Un cop posada en marxa l’aplicació, l’objectiu és executar el 
pla de comunicació i comercialització per impulsar la venda 
dels serveis en línia. Mitjançant la contractació d’un perfil co-
mercial i la implementació d’accions de comunicació princi-
palment digitals, es donaran a conèixer la retribució flexible 
i els beneficis de l’aplicació. Aquestes activitats, juntament 
amb el vessant automàtic i tecnològic de l’aplicació, perme-
tran arribar a organitzacions de l’ESS i del TS de tots els àm-
bits, mides i a tot el territori.

Les accions proposades pretenen impulsar la generació d’acti-
vitat econòmica sostenible amb valor social i econòmic per a: 

• 1) Treballadores, per augmentar la seva renda disponible i 
la capacitat de decisió sobre la composició del seu salari.

• 2) Organitzacions clientes, per ajudar-les a millorar la qualitat 
de vida de les seves treballadores amb un cost molt reduït.

• 3) Organitzacions proveïdores, que tindran accés a un nou 
mercat, i es promourà el consum de serveis de l’ESS.

• Tandem Go, SCCL 

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Catalunya

• Estat

Contacte

Jaume Oller i Marta Dalmau 

hola@tandemgo.coop 
722 836 010
www.tandemgo.cat 
 tandem-go 
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Tandem Go ofereix una solució de retribució flexible a orga-
nitzacions de l’economia social i el tercer sector, a través d’un 
sistema digital amb un potencial de més de 340 organitza-
cions clientes i 4.170 treballadores. A través de la plataforma 
de retribució flexible, les persones treballadores poden des-
tinar part del seu sou a serveis que estan exempts de tribu-
tar IRPF (restauració, transport, escola bressol, assegurança 
mèdica i formació), de manera que augmenten el seu poder 
adquisitiu.

Partint d’aquesta realitat ja existent, es vol donar resposta a 2 
necessitats identificades arran de la COVID:

• Millorar la qualitat de vida de les organitzacions i treballado-
res de l’ESS especialment pel que fa a benestar emocional i 
físic, que han patit un retrocés degut a la COVID.

• Incrementar les vendes de les organitzacions de l’ESS ofe-
rint un nou canal de venda en línia adreçat a un públic ob-
jectiu concret.

Per donar resposta a aquestes necessitats, es crea una nova 
línia de negoci mitjançant la intercooperació. El projecte pro-
posa ampliar el catàleg de serveis actualment disponibles a 
la plataforma en línia, oferint serveis de l’ESS tant a organit-
zacions com a les persones treballadores, que contribueixin 
al seu estalvi, millorin el seu benestar i promoguin la venda 
de serveis de l’ESS. 

Aquests serveis són principalment de benestar emocional i 
físic, assegurances i béns de consum: servei d’entrenament 
(coaching) en línia individual, formació en línia en la gestió de 
la salut mental dels equips, programes en línia d’entrenament 
físic, assegurances de baixes per a autònoms, etc.

Tandem Go - Plataforma en línia de 
prestació de serveis de l’ESS per a 
organitzacions i treballadores de l’ESS

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Tandem Go, SCCL

• Core Soluciones Tecnologicas, SL

• Megàfon Serveis de Comunicació Ètics i Solidaris, SCCL

• Previsora General, MPS

• Obertament, Associació Catalana per a la Lluita contra 
l’Estigma en Salut Mental

• Sport2live

• Fundació Joia

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Catalunya i Estat

Contacte

Jaume Oller i Marta Dalmau

hola@tandemgo.coop 
722 836 010
www.tandemgo.cat
 tandem-go
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TandemMarianao és una iniciativa d’intercooperació entre 5 
organitzacions que aporta un valor diferencial a l’àmbit de 
l’acció comunitària (AC) i les polítiques públiques a través de 
la creació d’una estructura comunitària digital. 

L’objectiu és generar activitat econòmica sostenible que 
aporti valor social i econòmic: 

• 1) Facilitant la digitalització dels models d’atenció de les en-
titats del TS i l’ESS.

• 2) Reduint la despesa dels processos comunitaris, fent-los 
més eficients.

• 3) Facilitant l’accés al coneixement per part dels agents 
comunitaris, vinculant-los a experiències d’èxit d’altres te-
rritoris.

• 4) Generant innovació social a través de la recerca-acció 
amb la vinculació directa entre l’àmbit científic i la intervenció.

• 5) Avaluant l’impacte.

• 6) Segmentant les polítiques públiques i fent-les més efi-
cients gràcies a la tecnologia de dades massives (big data). 

No existeix cap eina digital que centralitzi i faciliti tots els pro-
cessos i la presa de decisions estratègiques, si bé existeixen 
eines complementàries amb les quals s’hi vincularia. L’abast 
territorial del projecte és l’Estat espanyol (mercat potencial: 
més de 43.000 organitzacions ESS i més de 30.000 entitats TS).

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Codi Cooperatiu, SCCL

• Rice Up, SCCL

• Fundació Marianao

• Associació Social BusinessCity Barcelona

• FPCCE Blanquerna

• Serveis d’assessoria i gestoria

• Noves tecnologies

• Catalunya i Estat

TandemMarianao: digitalitzant 
l’acció comunitària per a 
la millora de l’impacte 
socioeconòmic del sector

Contacte

Marta Osias 

mosias@marianao.net
hola@codi.coop
 @fundaciomarianao
 @SBCbarcelona
 @codi.coop
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TreaSureFamilyAPP és una nova línia de negoci, fruit de la in-
tercooperació entre 5 organitzacions, que vol donar resposta 
a les necessitats de les famílies implicades en el creixement 
i el benestar físic, emocional, intel·lectual i social d’infants 
d’entre 0 a 6 anys, que han patit i pateixen les conseqüèn-
cies de la COVID-19.

L’APP ofereix un programa de desenvolupament integral, a 
través d’activitats lúdiques, on les famílies obtindran recur-
sos ajustats a les necessitats de cada infant per estimular-los. 
L’APP està dissenyada com un joc, atractiu i fàcil: existeixen 
unes illes per a cada nivell evolutiu i tresors a aconseguir 
realitzant les activitats d’estimulació precoç, que estan ex-
plicades amb vídeos atractius. Amb cada tresor aconseguit, 
l’infant avançarà en el seu nivell de desenvolupament. En el 
model Prèmium, s’ofereixen més de 1.000 activitats, com per 
exemple crear un ritual a l’hora d’anar a dormir, mantenint un 
horari fix i marcant una seqüència d’activitats que n’anticipin 
el moment.

L’APP també permetrà a les famílies contractar serveis en lí-
nia especialitzats per a la petita infància que consistiran en 
acompanyaments i formacions en els diferents àmbits d’evo-
lució dels infants. 

TreaSureFamilyAPP. 
Créixer jugant

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Baulacreix, SCCL

• Delta, SCCL

• Magroc, SCCL

• Jamgo, SCCL

• Claraboia Audiovisual, SCCL

• Salut i cures

• Noves tecnologies

• Catalunya

• Estat

Contacte

Laura Cerrillo Gil

hola@treasurefamilyapp.com
93 296 47 52
 @treasurefamilyapp
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Aquest projecte té com a finalitat principal impulsar la línia 
de negoci de la formació professional en el sector de la mo-
bilitat sostenible en bicicleta. Es vol cobrir l’ampli espectre 
de serveis tècnics professionals ciclistes a través d’una aula 
virtual (tipus Moodle) per arribar a les organitzacions ciclis-
tes, associacions i cooperatives que desitgin formar-se per 
millorar els serveis que realitzen o diversificar-se dins del ma-
teix sector. 

A més de les qualificacions pròpies de la mecànica i la ins-
trucció per a la circulació, aquest projecte es fonamenta en 
la intercooperació amb organitzacions que treballen la for-
mació de guies cicloturistes, la missatgeria, els serveis so-
cials, la salut i la formació contínua.

A través de la intercooperació i la innovació en l’aula formati-
va virtual, l’institut de la bici vol arribar a un nombre més gran 
de persones que vulguin treballar a pedals i promocionar la 
mobilitat sostenible a les ciutats en transició.

Volem impulsar l’institut de la bicicleta en una àrea de negoci 
que doni resposta a la capacitació professional, la formació 
contínua, la formació en pràctiques, l’acompanyament tèc-
nic per a l’autoocupació i la inserció laboral. 

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• BICICLOT, SCCL

• Associació Bicihub; Barabara Educació, SCCL

• ZICLACITIES, SL

• Educació i formació 

• Catalunya

Treballar a pedals 
amb l’ Institut de la Bici

Contacte

Pere Serrasolsas

pere@biciclot.coop 
933077475

BICICLOT 
 @biciclot
 @Biciclot SCCL 

BARABARA
 @barabaraeducacio
 @BarabaraEduCoop
 @Barabara.Educació

BICICHUB 
 @bicihub.barcelona
 @HubBici
 @Bicihub Barcelona

ZICLA 
 @ziclasolutions
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Sector d’activitat

Àmbit territorial

Trencant barreres en el cultiu 
d’espècies silvestres comestibles 
i varietats tradicionals

En un context de canvi climàtic, pèrdua de diversitat, despo-
blament rural i crisi de fertilitzants lligada a la crisi energètica, 
resulta imprescindible un canvi de paradigma agroalimenta-
ri. La diversificació agrària és clau, i, en conseqüència, resulta 
estratègic incentivar el cultiu d’espècies silvestres comesti-
bles, varietats agrícoles tradicionals i ornamentals tradicio-
nals, tant en entorns agrícoles professionals com també en 
entorns urbans i periurbans. Cal que el públic urbà, que re-
presenta el gruix de consumidors i consumidores, normalitzi 
aquestes espècies i varietats i s’hi familiaritzi, per tal de ser la 
palanca de transmissió que fomenti canvis en el model pro-
ductiu professional, majoritari a les zones rurals, i que ocupa 
la major part del territori. 

És per això que l’objectiu general del projecte és aconse-
guir que el cultiu d’espècies silvestres comestibles, varietats 
agrícoles tradicionals i varietats ornamentals tradicionals es 
generalitzi per tal d’afavorir la transformació del model agro-
alimentari vers un paradigma basat en la sostenibilitat, la 
circularitat, la descarbonització i la preservació dels serveis 
ecosistèmics. 

Les noves activitats permetran generar oportunitats labo-
rals i d’inserció social, directes i indirectes, per a persones 
especialment vulnerables que podran participar en les dife-
rents tasques. Concretament, en el vessant agronòmic i de 
recol·lecció silvestre de les llavors.

• Eixarcolant Llavors 

• Comerç

• Alimentació i agricultura

• Catalunya

Contacte

Marta Ferrer Mas 

llavors@eixarcolant.cat
630 72 08 40
 @eixarcolantllavors
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El projecte té l’objectiu de crear un gran projecte logístic i de 
distribució físic i digital per al món educatiu i cultural que faci 
servei al país a partir dels valors de la gestió cooperativa, una 
plataforma que puguin fer servir l’ESS. 

Per aconseguir-ho, s’uneix tot el potencial de la xarxa de se-
lecció de producte, distribució, comercialització, creació de 
continguts i logística d’Abacus; l’expertesa en logística i dis-
tribució de TEB i Cat Logística, i els continguts físics i digitals 
d’Alpha. Amb el projecte d’intercooperació es transforma la 
central logística que ja té en funcionament Abacus per acon-
seguir:

• Promoure el consum cooperatiu i posicionar l’ESS com a 
model logístic arreu de Catalunya aprofitant els avantatges 
de les noves tecnologies.

• Competir amb els grans operadors pensant en les nostres 
comunitats i territori.

• Aconseguir creixement i enfortiment de les entitats agrupa-
des, creant i mantenint llocs de treball.

S’estima que només en el primer exercici de desenvolupa-
ment de la plataforma logística, aportarà una facturació pro-
pera als 1,8 milions i un resultat proper als 0,4 milions al pro-
jecte, que contribuiran a recuperar l’impacte de les pèrdues 
en temps de pandèmia.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Abacus, SCCL

• Taller Escola Barcelona, SCCL

• Cat Logistica, SL

• Editorial Alpha, SL

• Transport i logística

• Catalunya

Una plataforma de distribució 
i logística de continguts 
al servei de la cultura, 
l’educació i l’economia social

Contacte

Xavier Mallafré 

sga@abacus.coop
 @abacuscoop
 @Abacus Cooperativa
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UP ME UP! és un projecte d’intercooperació que té l’objectiu de 
crear una nova plataforma d’ocupació i emprenedoria per a coo-
peratives i empreses amb valor social en format multiplataforma 
(web, IOS, Android) i en codi obert. La plataforma es generarà a 
través del Match, un algoritme que caça les millors opcions entre 
ofertes i demandes.  

Inclou tres grans àmbits de desenvolupament de negoci:

• L’ocupació, promoció d’ofertes i empreses amb millors va-
lors per treballar-hi, amb ofertes que incloguin les caracte-
rístiques definides com a òptimes des dels valors de l’ESS 
(salaris, política de gènere, conciliació, etc.).

• L’emprenedoria: facilitarà la generació de noves iniciatives i 
col·laboracions entre persones emprenedores a través d’un 
espai dedicat per a cerca de sòcies o col·laboracions. 

• La capacitació professional, a través de les necessitats de-
tectades en la plataforma, s’oferirà formació en línia (e-lear-
ning) per millorar l’ocupabilitat de les usuàries.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Facto Cooperativa, SCCLP

• Fundació Tecnocampus

• Fundació el Maresme

• Tuataramente, SCCL

• Priori Advocats, SCCLP

• Altres serveis

• Noves tecnologies

• Catalunya

UP ME UP! La plataforma 
de treball i capacitació 
per a empreses socials 

Contacte

Pau Serrat Pagespetit 

pserrat@facto.cat 
605 32 82 46
 @ FactoCoop

INDEX



Projectes singulars

125

PSDescripció

El projecte consisteix en el finançament col·lectiu d’instal·la-
cions fotovoltaiques a través de la plataforma de finança-
ment participatiu (PFP) de Watteco. 

La PFP de Watteco és una solució tecnològica que connecta 
empreses o administracions públiques que busquen finança-
ment per a projectes renovables, amb persones i empreses 
que vulguin invertir-hi. A més, mitjançant l’ús de cadena de 
blocs (blockchain) i una moneda virtual, la PFP de Watteco 
promou l’ESS i el comerç de proximitat.

El projecte preveu el disseny, el desenvolupament i la imple-
mentació d’entre 5 i 7 instal·lacions fotovoltaiques (segons 
la dimensió i el cost final de les instal·lacions) en diferents 
municipis de Catalunya i finançades amb la PFP de Watteco. 
Els objectius del projecte són:

• Examinar la PFP de Watteco en diferents entorns i instal·lacions.

• Generar i autoconsumir energia fotovoltaica en les instal·lacions.

• Mantenir el 100% dels llocs de treball actuals amb les ma-
teixes condicions i crear-ne 4 de nous.

• Augmentar el nombre de socis col·laboradors (inversors) 
de Watteco.

• Facilitar la participació ciutadana en la transició energètica.

• Facilitar l’accés a noves tecnologies com les renovables i la 
cadena de blocs (blockchain).

• Promoure la creació de comunitats energètiques locals.

Amb la implementació de Watteco s’aconsegueix reduir la 
petjada ecològica dels edificis on aniran les instal·lacions fo-
tovoltaiques, i així reduir les emissions al municipi, de manera 
que millori la qualitat de vida de les persones.

Watteco, finançament participatiu 
d’instal·lacions fotovoltaiques

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Watteco, SCCL

• Arkenova, SCCL

• Medi ambient i energia

• Catalunya

Contacte

Marcel Hidalgo

marcel@watteco.cat
680441101
www.watteco.cat
 @watty.eco
 watteco
 https://www.youtube.com/channel/UCnPVr0T1VmU-
g66q26wl9hBw
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Entenem per pol cooperatiu i d’ESS un grup d’entitats, ma-
joritàriament cooperatives, que s’organitza en un territori al 
voltant d’espais físics i desenvolupa dinàmiques d’intercoo-
peració per enfortir la seva viabilitat social i empresarial, així 
com per donar cabuda a nous projectes col·lectius. Des de 
2016, algunes entitats estan gestant una xarxa de pols coo-
peratius compromesos amb l’ESS.

La xarxa actualment no té format jurídic, ni es compromet 
que en finalitzar el projecte que es presenta a subvenció en 
tingui, si bé es valoren diferents opcions legals al llarg del 
projecte. Es tracta d’un projecte d’intercooperació entre 8 
pols, amb el compromís de permanència i ampliació (a més 
entitats que les agrupades i pols que hi donen suport), però 
sense creació de nova cooperativa.

Els objectius perseguits són:

• 1) Enxarxar 8 pols cooperatius i d’ESS.

• 2) Millorar la gestió dels espais: econòmica, tècnica, am-
biental i tecnològica.

• 3) Ampliar la xarxa a Catalunya, l’Estat i Europa.

El projecte es desenvolupa durant 12 mesos, des del se-
tembre de 2021 fins al juny de 2022 (esperant resolució de 
pròrroga fins a 15/11/22), a Barcelona, Olot, Ripoll, Sabadell i 
Sant Cugat del Vallès. 

Xarxa de pols cooperatius 
i d’ESS

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Ecos, SCCL

• Arqbag, SCCL

• Cal Tip, Cooperativa de Coneixement, SCCL

• Associació Núria Social

• Altres serveis

• Barcelonès

• Gironès

• Vallès Occidental

Contacte

Sandra Barrera Navarri

gestio@grupecos.coop
 @grup_ecos
 @caltip
 @nuria_social_olot
 @pol_lenedicions
 @arqbag
 @temeraridesantcugat
 @laformiguetapencaire
 @GrupEcos
 @Caltipcoop
 @olotnuriasocial
 @arqbag@caltemerari
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El projecte proposa crear una nova xarxa de fibra òptica a la 
ciutat de Valls, reproduint el model utilitzat en altres pobla-
cions en què s’ha col·laborat amb la Fundació Guifi.net, així 
com amb altres operadores i agents socials del territori per 
crear una xarxa mancomunada i de proximitat que permeti 
que diverses companyies puguin oferir els seus serveis sense 
necessitat de multiplicar la infraestructura. Es tractaria d’una 
xarxa de fibra òptica estesa, per fases, per tota la ciutat de Valls.

Una xarxa de fibra òptica mancomunada permetrà a les dife-
rents operadores utilitzar una infraestructura comuna i neu-
tra, compartint els costos de desplegament entre elles i amb 
la fundació i també amb aquells conciutadans que optin per 
invertir en la xarxa. 

Finalment, garanteix que operadores de mida diversa puguin 
oferir els seus serveis, de manera que s’afavoreix que les em-
preses del territori puguin ser sobiranes i prestar un servei 
personalitzat, amb atenció directa als usuaris, i es creen llocs 
de treball de qualitat i arrelats al territori, de manera que es 
propicia un circuit econòmic no extractiu.

Xarxa de telecomunicacions 
mancomunada de Valls (Xaneta)

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Punt d’Accés, SCCL

• Noves tecnologies

• Valls

Contacte

Leila Zamarra 

leila.zamarra@puntdacces.coop
621237706
www.puntdacces.coop

 @puntdacces
 Punt d’Accés
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El projecte preveu la creació i el llançament comercial d’una 
nova línia de negoci d’experiències de turisme sostenible, i 
que s’integri en una xarxa de turisme responsable i soste-
nible (XTRS) formada per entitats i empreses que realitzen 
activitats de turisme sostenible, amb l’objectiu d’oferir-les a 
viatgers nacionals i internacionals. 

Es tracta d’impulsar la recuperació econòmica local i la crea-
ció d’ocupació de qualitat impulsant l’incipient i innovador 
sector del turisme responsable i sostenible (TRS) a Catalun-
ya, en l’etapa postcovid-19. Per aconseguir-ho, es treballarà 
estretament amb el conjunt d’operadors públics i privats lo-
cals i amb els ateneus cooperatius. Es preveu fer al territori 
un treball de mapatge i identificació d’activitats sostenibles 
amb potencial interès turístic, i fer-ne la promoció i comercia-
lització, usant noves eines i estratègies de promoció digital. 

L’objectiu general és generar activitat econòmica afavorint la 
transformació del model turístic actual envers els ODS de les 
Nacions Unides. El projecte escala un projecte pilot (Poble-
nou Turisme Responsable) desenvolupat a Barcelona durant 
l’any 2021.

Entitats agrupades

Sector d’activitat

Àmbit territorial

• Associació Ethnic

• Hosteleria i restauració

• Catalunya

Xarxa de turisme responsable 
i sostenible de Catalunya

Contacte

Jesús Martín 

jesus@aethnic.org 
637952010
 @aethnicexperience
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