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Presentació

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

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

Els més de 280 projectes singulars cooperatius que han rebut 
el suport en els darrers anys tenen un fort impacte territorial 
i sectorial i s’han convertit en mecanismes necessaris per 
consolidar projectes innovadors i generadors d’ocupació arreu  
del territori. 

L’any 2020 s’ha publicat una convocatòria extraordinària 
de suport a Projectes Singulars Covid19 amb l’objectiu de 
reactivar econòmicament les empreses d’economia social, 
mitjançant processos d’intercooperació, i a través d’actuacions 
estratègiques, per tal d’aportar eines i solucions davant la situació 
actual de pandèmia i postpandèmia, de la qual s’han beneficiat  
33 projectes.

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

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

Aquest recull mostra la contribució del Govern a la construcció 
d’un model econòmic social, democràtic i inclusiu a Catalunya.  
Hi podeu trobar la informació d’algunes de les principals 
iniciatives i entitats que actualment formen part de l’ecosistema 
de suport a l’economia social i cooperativa.
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Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius
Agents al territori per 
promoure i fer créixer 
l’economia social i 
cooperativa
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Entitats col·laboradores
• IDAPA

• Delegació Territorial del 
Govern a l’Alt Pirineu i Aran

• Pedriatia dels Pirineus, 
SCCL

• Corroncui, SCCL

• Associació Alba

• CR Pallars Jussà

• INS Tremp

• Pallarsactiu, SA

• Associació Esportiva 
Pallars

• Fundació Tallers la 
Cerdanya

• Associació Agroalimentaria 
de Cerdanya

• Societat Cooperativa Cadi, 
SCCL

• Nougrapats Empresa 
d’Inserció, SL

• Associacion de Voluntaris 
de la Generalitat

• Associacion Colha Santa 
Maria de Mijaran

• Associacion de Artistes e 
Artesans Val d’Aran

• Associacion de Voluntaris 
Val d’Aran

• Associacions es Paums

• Aula Universitaria dera 
Gent Gran dera Val d’Aran

• Es Pumpiers dera Val 
d’Aran SC

• Associació Marqies de 
Pastor

• Camp Sant Antolí de Palau 
de Noguera, SCCL

• E.I. Integra Pirineus, SL

• Valles Pallars, S.L.

• Club Bàsquet Tremp

• Associació Salut Mental 
Pallars

• Bosques y Praderas, SCCL

• Ampa Escola Valldeflors

• Ampa Institut de Tremp

• Cooperativa Sant 
Bartomeu, SCCL

Entitats agrupades
• Consell Comarcal del Pallars Jussà

• Consell Comarcal del Pallars Sobirà

• Consell Comarcal de l’Alt Urgell

• Consell Comarcal de la Cerdanya

• Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

• Conselh Generau d’Aran

• Alba Jussà, SCCL

• Incorpora’m, SCCL

• Cooperativa Agraria i Ramadera del Pallars, SCCL

• Fundació Privada Integra Pirineu

Ateneu Cooperatiu  
de l’Alt Pirineu i Aran

Contacte
Coordinador/a: Dolors Engo Mollà
973 650 187
dengo@pallarsjussa.cat

Eixos estratègics
• Agroalimentació

• Habitatge

• Tercer Sector

• Turisme

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Entitats col·laboradores
• Associació Massís de Montserrat
• Empresa d’Inserció SaoPrat, SLU
• Inmenta, Empresa d’Inserció de 

Joves
• Fundació Espigoladors
• Associació Tecnopedagòcia 

Binomi
• CCOO
• Central Parc del Baix Llobregat, 

SCCL
• Cooperativa MANS
• Donavol
• FACTO
• CIRCULA CULTURA SCCL
• COOPERATIVA INTEGRAL EL 

ROSER, SCCL
• CPS Francesc Palau
• Drecera, SCCL
• Fundació ECOM
• Eines Serveis Socio-Educatius 

SCCL
• Espai Garbuix, SCCL
• Esperit Empresarial
• Fem escala sccl
• Fundació Cívica Esperanzah
• Fundació contra la Fam
• Fundació Cassià Just - Cuina 

Justa
• Fundació Escola Municipal d’Arts 

i Oficis d’Olesa de Montserrat
• Fundació Pimec
• Pimec Baix Llobregat
• Fundació Rubricatus
• Fundació Nou Xamfrá
• Recibaix Empresa de inserció
• RECIBAIX - FORMACIÓ I TREBALL
• Innovació i Economia social en la 

Mediterrània SCEL (IESMED)
• SOLIDANÇA TREBALL EI, SL
• Som Energia Baix Llobregat
• SomBici
• Suara serveis SCCL
• TRES65, SCCL
• UGT
• UIKÚ, COWORKING EL PRAT, 

SCCL
• E.I. XARXA AGROSOCIAL, SCCL
• CORDIBAIX - Federació 

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

• Institut balmes
• Coopgros
• Associació Tecnopedagògica 

Binomi

• Fundació Surt
• Fundesplai
• Set-C, SCCL
• Associació PastaxPasta
• Illa SCCL
• Som Connexió
• MIM Psicologia SCCL
• LIFEFIT SCCL
• ELS NOU RALS, SCCL
• La fàbrica de la ciència
• Cooperativa integral el roser, 

SCCL
• COOPERATIVA OPCIONS 

- Opcions de Consum 
Responsable, SCCL

• COOUFAR
• Arts i Oficis
• CORAVIS
• CIRCULA CULTURA, SCCL
• vitivin
• Associacio Rebrot
• equip 40
• ESCOLA VIVA
• La coordi
• Emelcat
• Edificis Positius (TSR)
• OFIMAN
• ESCOLA TEIDE
• Wateco
• PAU Olesa
• Oxigen Saló
• AmorosaMent Associació
• LA CONFEDERACIÓ, PATRONAL 

DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE 
CATALUNYA

• Federació de cooperatives de 
treball de Catalunya

• Associació Espai Viu LLobregat
• SomEsqueix
• Sustainlabour SLL
• Ajuntament de Castelldefels
• Ajuntament de Cervelló
• Ajuntament de Corbera de 

Llobregat
• Ajuntament de Pallejà
• Ajuntament de Sant Andreu de 

la Barca
• Ajuntament de Sant Joan Despí
• Ajuntament de Sant Just Desvern
• Ajuntament de Sant Vicenç dels 

Horts
• Ajuntament de Santa Coloma de 

Cervelló
• Ajuntament de Sant Boi
• Ajuntament d’Esplugues

Entitats agrupades
• CCBLL
• Ajuntament de Molins  

de Rei
• Ajuntament de Vallirana
• Ajuntament de Viladecans
• Ajuntament del Prat de 

Llobregat
• CALIDOSCOOP, SCCL
• Creació de 

Responsabilitat Social 
Audiovisual,creaRSA

• Associació Social Business 
City Barcelona

• Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat

• Associació Innobaix
• IdeasForChange
• FCP ASSOCIATS SCCL  

- La Qperativa
• Centre d’Estudis 

Comarcals del Baix 
Llobregat

• Cooperativa obrera de 
viviendas, SCCL

• Heres Social, SCCL
• Ajuntament del Prat de 

Llobregat

• Domingo Recreativos, 
SCCL

• Consell Comarcal del Baix 
Llobregat

• Grup associats pel treball 
sociocultural (GATS)

• Acció transversal per a la 
transformació social - AT2

• La LLançadora
• Consell Comarcal del Baix 

Llobregat
• Associació Plegats per 

l’economia solidària 
i cooperativa al Baix 
Llobregat

• Som Gestió SCCL
• MESSCLA
• Consell Comarcal del Baix 

Llobregat
• Ajuntament de Gavà
• Deltacoop SCCL
• Associació de Famílies 

de malalts d’Alzheimer i 
altres demències de Gavà 
– FAGA

• ÈTIC HÀBITAT SCCL
• Associació Innobaix

Ateneu Cooperatiu  
del Baix Llobregat

Contacte
Coordinador/a: Roger Molins
936 852 400 Ext. 660
rmolins@elbaixllobregat.cat

Eixos estratègics
• Agroecologia i ESS. Parc Agrari del Baix Llobregat

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Entitats col·laboradores
• COOP57

• SET-C, SCCL

• La Page Original SL

• Fundació Roca i Pi

• TUSGSAL

• Gramagraf, SCCL

• AEMIFESA

• FCTC

• Fundació Tallers

• Som Mobilitat

• Tallers Guinardó, SCCL

• Centre d’Acolliment de Santa Coloma

• Fundació Salut Alta

• Fundació Goteo

• Associació La Rotllana

• Fundació Ateneu Sant Roc

• Agència de Desenvolupament econòmic AMB

• FACTO

• Opcions de consum responsable, SCCL

• Fundació Formació i Treball

• Conreu Sereny, SCCL

• Consorci del Parc de la Serralada de Marina

• Innovació i Economia Social en Mediterrània, SCEL

Entitats agrupades
• La Sargantana

• Capfoguer

• Aberdeen

• DIP

• Gramemimpuls

• IMPO Badalona

Ateneu Cooperatiu  
del Barcelonès Nord

Contacte
Coordinador/a: Anna Abellán
934 642 216
lasargantanabadalonina@gmail.com

Eixos estratègics
• Alimentació, producció, venda i consum

• Logística i mobilitat

• Cures i serveis a les persones

• Comerç

• Cultura

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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ENT I TATS

AGRUPADES  I

COL · LABORADORES

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

Sambucus SCCL , Set-C SCCL , Tres

Branques SCCL . , Agència de

desenvolupament local Berguedà ,

Ajuntament de Calaf , Ajuntament de

Callús , Ajuntament de Cardona ,

Ajuntament de Manlleu , Ajuntament de

Manresa , Ajuntament de Navàs ,

Ajuntament de Prats de Lluçanès ,

Ajuntament de Sallent , Ajuntament de

Sobremunt , Ajuntament de Solsona ,

Associació Camins del Món , Associació per

la promoció de la masoveria urbana

Vidàlia , Confederació de Cooperatives de

Catalunya , Consell Comarcal del Bages ,

Consorci del Moianès , Coop57 ,

Cooperativa el Montserratí SCCL , Creacció ,

Cultura del Bé Comú SCCL , Delegació del

Govern de la Catalunya Central , El

Serradet de Barneres SCCL , Emelcat ,

Federació de Cooperatives de Catalunya ,

Institut Lacetània , La Fabrika espai creatiu

SCCL , l ’Agla SCCL , Mancomunitat La Plana ,

Mas Corcó pagesos forners SCCL , Massa

mare , Partee SCCL , Riuverd SCCL , Som

Mobilitat , Taller Auria , Txarango SCCL ,

Universitat UVic .

ATENEU COOPERATIU DE LA CATALUNYA CENTRAL

 

ENT I TAT  PROMOTORA

Gedi Gestió i Disseny SCCL

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

E IXOS  ESTRATÈG ICS

Sobiranies

Comunitat i economia de les

cures

 

*FALTA AFEGIR EIXOS COMUNS

CONTACTE

935 24 16 24

ateneucooperatiucc@gedi.org

www.coopcatcentral.cat

@CoopCatCentral

/AteneuCooperatiudelaCatalunya

Central/

 Coordinador/a : Alba Rojas

Entitats col·laboradores
• Activem Cooperativa SCCL

• Agència de 
Desenvolupament Local del 
Berguedà

• Agència de 
Desenvolupament Solsona 
Cardona

• Ajuntament d’Artés

• Ajuntament de Cardona

• Ajuntament de Manlleu

• Ajuntament de manresa

• Ajuntament de Navàs

• Ajuntament de Sobremunt

• Ajuntament de Solsona

• Ajuntament del Bruc

• Associació Amisol

• Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya (ARCA)

• Associació Camins del Mon 
(Weli Weli)

• Ateneu Popular la Falç

• Cal Cases SCCL

• Confederació de 
Cooperatives de Treball

• Consell Comarcal del Bages

• Consorci del Lluçanès

• Coop57

• Cooperativa Eixarcolant

• Cooperativa Territoire SCCL

• Cotó Roig

• Cultura 21 SCCL

• Delegació del Govern de la 
Catalunya Central

• Escola Agrària de Manresa

• Federació Catalana 
d’Associacions de 
Propietaris Forestals - 
BOSCAT

• Federació de Cooperatives 
de Treball

• Fundació Volem Feina

• Jaç Roig SCCL

• La Boqueria SCCL

• La Llera SCCL

• L’Aglà, SCCL

• Leancat SCCL

• Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària 
La Plana

• Propaganda Pel Fet! SCCL

• Raiels SCCL

• Riuverd Empresa d’Inserció, 
SCCL

• Som Mobilitat

• Supercoop SCCL

• Taller Àuria SCCL

• Txarango SCCL

• Xarxa per la Sobirania 
Alimentària a la Catalunya 
Central

Entitats agrupades
• Gedi, SCCCL

• Dies d’agost, SCCL

• Frescoop, SCCL

• L’Arada, SCCL

• Sambucus, SCCL

• SET-C, SCCL

Ateneu Cooperatiu  
de la Catalunya Central

Contacte
Coordinador/a: Alba Rojas
935 241 624
alba.ateneucc@gedi.org

Eixos estratègics
• Habitatge cooperatiu

• Agroecologia

• Sectors d’economia emergent

• Consum responsable

• Governança de les entitats com a tret 
diferenciador de l’ESS

• Promoció de les polítiques municipals per a 
potenciar el model econòmic de l’ESS

• Cooperació públic comunitària

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Entitats col·laboradores
• Ajuntament de 

L’Hospitalet

• XES

• Federació de 
cooperatives de treball

• Coop57

• AAVV Som Santa Eulàlia

• CELH

• Fundació Akwaba

• Cal Bielet el Garro

• Associació Cultural 
Mediterrània de L’H

• Centre d’Estudis  
Joan XXIII

• INS Eduard Fontseré

• INS Jaume Botey

• INS Provençana

• Orgànic

• Institut-Escola El Gornal

• Ecocentral

• Escola Prat de la Manta

• Trama

• Lemur

• Brain bridge

• Memorial democràtic 
SEAT

• Associació Solidària 
Marroquí Catalana

Entitats agrupades
• ACPP

• ABD

• Brotes

• Fuga

• Jis Harrels

• Lacho Bají Cali

• Ekonomikon

• MUET

• Gracer Coop

• Alpi

• Mujeres Palante 
associació

• IQ

• Mujeres Palante SCCL

• Tarpuna

• Keras Buti associació

• LaFundició

• Escola Popular Keras Buti

Ateneu Cooperatiu  
de l’Hospitalet - La Col·lectiva

Contacte
Coordinador/a: 
Laia Ramos
605 329 746
laia@lafundicio.net 

Alba Benavent
687 878 781
alba@lafundicio.net

Eixos estratègics
• Cooperació, sobiranies i justícia social

• Agroecologia i transició climàtica

• Memòria i cultura cooperativa

• Racialització, migracions i cures

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Entitats col·laboradores
• XES
• URV
• Roca i Galés
• Cambrils Emprèn Ajuntament 

Cambrils
• Concactiva
• Tarragona Impulsa
• FCTC
• CC Priorat
• Leader del Camp
• Ajuntament de Salou
• VallsGenera
• Conf. Empresarial 3r Sector
• CC Baix Penedès
• Ajuntament de Calafell
• IDETSA
• Àrea d’Empresa i Ocupació 

Ajuntament de Reus
• La Dinamo
• La Titaranya SCCL
• Eina Ajuntament Vendrell
• Quèviure Distribuïdora de 

mercat social
• Enernou
• Entra
• Xarxa Incorpora
• “Transició Energètica” 

Emelcat SCCL
• Punt d’Accés
• Saurines
• Eina Activa
• Som Mobilitiat
• Sostre Cívic
• Fet a la Conca
• Diputació de Tarragona
• Intermedia

• GINAC
• Ajuntament de Cunit
• Gentis
• Terra i Taula
• MVR
• Ajuntament de Montroig
• Ajuntament de Santa Coloma 

de Queralt
• Vinícola del Priorat
• IMFE Mas Carandell - 

Ajuntament de Reus
• Towanda
• Kaikun Care
• lalquimista
• L’Eixam SCCL
• Muxa Kombuxa
• La Providència
• 1rCoop
• Llar d’Infants Privada La Cuca
• Software Solutions
• QM0
• Vegrà
• CooperAcció
• Combinats
• Arqueovitis
• Estudi de Música de TGN
• LexCoop
• Cal llauner
• Remhalik
• Òrbita
• Ecom
• Agrícola de Barberà
• Ajuntament Espluga
• Aprodisca
• Assoc. Músics Baix Penedès

Entitats agrupades
• Economat
• Aresta
• Col·lectiu Ronda
• Milmans
• Dignidart
• El Far
• L’Escac
• L’Obrera
• Formació i Treball
• Icària

• La Caseta de l’Arbre
• Contrapunt
• Cellers Domenys
• Actua
• Col·lectiu El Puig
• Conca 5.1
• Prioritat
• El Brot

• L’Avellanera

Ateneu Cooperatiu del Camp 
de Tarragona - CoopCamp

Contacte
Coordinador/a: Gerard Nogués
681 623 454
gerard.nogues@coopcamp.cat

Eixos estratègics
• L’Agroecologia com a estratègia pel 

desenvolupament rural

• L’ocupabilitat de col·lectius amb vulnerabilitats 
socials (empreses d’inserció)

• La promoció del consum ètic, responsable i 
cooperatiu (productes i serveis de l’Economia 
Social i Solidària) 

• Cooperatives d’impuls municipal com a estratègia 
de col·laboració amb l’administració local

• Els pols cooperatius com a eina d’intercooperació 
i enfortiment dels agents de l’ESS al territori

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Entitats col·laboradores
• Anem per feina

• La Tregua, Art i 
Transformació Social

• DUNIA KATO

• Cos Salut

• Codi cooperatiu

• L’etnogràfica

• Federació de Cooperatives 
de Treball

• Coop57

• FACTO ASSESSORS, SCCL

• SURT. Fundació de Dones.

• Mujeres Palante, SCCL

• Opcions de Consum 
Responsable, SCCL

• Associació més que cures

• Espai Ambiental, SCCL

• Cooperasec

• Candela

• Clara Ser Gran, SCCL

• Associació Serveis 
Energètics Bàsics  
Autònoms - SEBA

• TRAMA SCCL

• ASSOCIACIÓ 
COOPTÈCNIQUES

• Ca l’Abril, SCCL

• Fundació Goteo

• Ilabso

• Consell de La Joventut  
de Barcelona 

• AZIMUT 360 SCCL

• Societat Orgànica +10 SCCL

• Lafede.cat

• MésEducació

• Germinal S.C.C.L

• Colectic SCCL

• Col·lectiu Punt 6

• Coeduacció

• ZUMZEIG 
CINECOOPERATIVA, SCCL

• CoopHalal 

• Xarxa Dos Deu

• Associació Cultural Casa 
Orlandai

• Fil a l’agulla SCCL

• Coopdevs Treball SCCL

• holon SCCL

• DIOMCOOP SCCL

• Fundació Privada Servei 
Solidari

• Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya 
(CNJC)

• La Selva.Ecosistema 
Creatiu, SCCL,

• Associació Popular de 
Venedors Ambulants de 
Barcelona

• Ardit SCCL

• Quèviure, Distribuidora de 
Mercat Social SCCL

• La Garrofera de Sants SCCL

• Cydonia SCCL

Entitats agrupades
• La Ciutat Invisible, SCCL

• La Pera comunicació, SCCL

• Ass. per impuls econ. 
cooper. i comunitari de 
Sants Montjuic

• Coopnet, SCCL

• Col·lectiu Ronda, SCCL

• Reflexes, SCCL

• L’Esguard, SCCL

• MigrESS

• Tic Tac, SCCL

• Col·lectivat, SCCL

• Aiguasol

• Emelcat, SCCL

• La Dinamo

• Sostre Cívic

• Biciclot

• Lacol, SCCL

Ateneu Cooperatiu  
de Coòpolis - Barcelona

Contacte
Coordinador/a: Hernán Cordoba
934 320 063
hernan@bcn.coop

Eixos estratègics
• Migracions / antiracisme

• Transició energètica

• Mobilitat i logística

• Habitatge cooperatiu

• Economies feministes i de les cures

• Cultura cooperativa

• Finances ètiques

• Tecnologies emancipadores

• Ambientalització

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Entitats col·laboradores
• Ajuntament d’Avinyonet del 

Penedès
• Ajuntament de Mediona
• Ajuntament de Sant Pere de 

Ribes
• Ajuntament de Sant Sadurní 

d’Anoia
• Ajuntament de Santa 

Margarida i els Monjos
• Ajuntament de Sitges
• Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès
• Ajuntament dels Monjos
• Arqueovitis
• Associació Empelt
• Banc del Temps Sant Sadurní 

d’Anoia
• Banc del Temps SM Monjos
• Banc del Temps Vilafranca del 

Penedès
• Bildi Gràfics
• Casa del Mar de Vilanova i la 

Geltrú
• Centrs Cívics de Vilanova i la 

Geltrú
• Consell Comarcal Alt Penedès
• Consell Comarcal del Garraf
• Coodin
• COS (Coordinació Obrera 

Sindical)
• Covides
• ECOL3- La Turuta
• El Petricó
• El Tingladu
• El Tros d’Ordal
• Endorfina- Fes + Chapeau
• Entre Tots Penedès
• Escola La Serra
• Federació Cooperatives Treball 

Catalunya
• Formació i Treball

• Fundació ENT
• GER
• Grup de consum el Petricó
• Grup de consum El Rebost
• Grup de consum La Bresca
• Grup de consum La Cirereta 

de Foc
• Grup de consum La Teca
• Grup de consum La Teranyina
• Grup de consum La Vinagreta
• Grup de consum Masala
• Grup de consum Mediona
• Grup de consum Panxa 

Contenta
• IMET
• L’Escorxador de Vilafranca del 

Penedès
• La Dinamo
• La Gueralda, Casal Popular de 

Vilafranca del Penedès
• La Llibreteria
• La Nau
• La Vietnamita
• Mancomunitat
• Mirabolana
• Neàpolis
• Node Garraf
• Opcions
• Pam a pam
• SECOT
• Serveis Educatius de l’Alt 

Penedès
• Serveis Educatius del Garraf
• Sindicat de llogateres
• SOC/ SOL
• Som Energia Territorial
• TEGAR
• Unió de Pagesos
• Univers Penedès
• UPC

Entitats agrupades
• Assoc. Entrem-hi

• Nou Verd

• Nou Set

• Facto

• Actua

• La Fura

• Cal Trajo

Ateneu Cooperatiu de  
l’Alt Penedès-Garraf - Coopsetània

Contacte
Coordinador/a: Laura Rafecas
687 611 383
coordinacio@coopsetania.cat

Eixos estratègics
• Intercooperació sector restauració

• Impulsar xarxa local de la XES

• Agroecologia i consum conscient 

• Migracions

• Cultura

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Entitats col·laboradores
• Ajuntament d’Arenys de Munt

• Ajuntament d’Argentona

• Ajuntament de Cabrils

• Ajuntament El Masnou

• Ajuntament de Malgrat de Mar

• Ajuntament de Mataró

• Ajuntament de Montgat

• Ajuntament de Pineda de Mar

• Ajuntament de Premià de Dalt

• Consell Comarcal del Maresme

• Arbre de Vida, SCCL

• Agència Talaia

• Coop de Pedal, SCCL

• Claraboia, SCCL

• Ecomaresme, SCCL

•  Folk You, SCCL

• Konexiona, SCCL

• La Feixa supermercat, SCCL

• Fundació CEO del Maresme

• Federació de Cooperatives de Treball

• Confederació de cooperatives de Catalunya

• Moviment educatiu del Maresme

• XES Maresme

• Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme- Càtedra 
d’economia social

Entitats agrupades
• Clack Audiovisual

• Facto Assessors

• Fundació Unió de Cooperadors de Mataró

• L’Esberla

• Musicop

• Fundació Maresme

Ateneu Cooperatiu  
del Maresme - Coop Maresme

Contacte
Coordinador/a: 
Berta Mundó
681 661 453
berta@coopmaresme.cat 

Ariadna Mendieta Simó
681 66 14 53
amendieta@esberla.cat

Eixos estratègics
• Mercat social i intercooperació

• Economia feminista

• Dones migrants i cures

• Cultura cooperativa

Xarxa d’Ateneus Cooperatius

15



Entitats col·laboradores
• Consell Comarcal de la Segarra

• Som Energia Lleida

• Actua SCCL

• XES

• Federació de Cooperatives de Treball

• Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

• Universitat de Lleida

• Lo Fato, Associació de Consum Ecològic

• Associació de Micropobles de Catalunya

• Consell Comarcal de l’Urgell

• Ajuntament de Tàrrega

• Ajuntament de Bellpuig

• Ajuntament d’Algerri

• Associació Leader de Ponent

• LEADER

• Agrupació de Defensa Vegetal de Producció Ecològica 
de Ponent

• Artilúdic SCCL

• Rocallaura Cafè

• Serveis amb cor

• Lo Vilot

• Il·lusions, Alternativa Global

Entitats agrupades
• Associació Alba

• L’Olivera

• Tres Cadires

• Les Obagues

• John Fil

• Qualia

• El Risell

Ateneu Cooperatiu  
de Ponent - Ponent Coopera

Contacte
Coordinador/a:
Marcel Vidal Arbós
664 265 664
mvidal@ponentcoopera.cat

Anna Maria Capdevila
664 265 664
acapdevila@ponentcoopera.cat

Eixos estratègics
• Repoblament dels municipis de les zones rurals

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Entitats col·laboradores
• Ajuntament Alcanar

• Ajuntament Flix

• Ajuntament Gandesa

• Ajuntament Móra d’Ebre

• Consell Comarcal Terra Alta

• Consorci Ribera d’Ebre Terra Alta Leader

• Cooperativa de l’Aldea

• Fundació Montsià

Entitats agrupades
• Fundació el 7 d’Astres

• Ajuntament d’Amposta

• Ajuntament d’Ulldecona

• Fundació Ulldecona

• ALC Assessors, SCCL

• Ateneu Infomatic, SCCL

• Epi, energia per a la igualtat, SCCL

• Fundació Gentis

• Surtdecasa SCCL

• Ajuntament de Tortosa

Ateneu Cooperatiu  
de Terres de l’Ebre

Contacte
Coordinador/a: Carlos Lamote de Grignon Aranda
977 099 425
tecnic@ateneucoopte.org

Eixos estratègics
• Transició energètica (pobresa energètica, 

comunitats energètiques)

• Joventut (habitatge, despoblament,..)

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Entitats col·laboradores
• Aemtia Assessors
• Agència de 

Desenvolupament del 
Ripollès

• Ajuntament d’Arbúcies
• ARÇ Cooperativa
• Associació d’Empresaris i 

Emprenedors de Girona
• Associació gironina 

d’orientació empresarial 
(aGOe)

• Business Angels Girona 
(BAGI)

• Cooking Girona
• Cambra de Comerç de 

Girona
• Cambra Oficial de comerç, 

indústria, serveis i 
navegació de Palamós

• Comgest Economistes, S.L.
• Confederació de 

cooperatives de Catalunya
• Confederació Empresarial 

del Tercer Sector Social
• Consell Comarcal del Baix 

Empordà
• Consell Comarcal del 

Gironès
• Col·lectiu Ronda
• Col·legi d’Economistes de 

Catalunya
• Cooperativa SERSA
• Cooperativa Som Energia
• Cooperativa SUNO
• Diputació de Girona

• Adrinoc
• Ajuntament de Palamós
• Cooperativa Humanitària, 

SCCL
• Pozo, Thió, Fusté   

Assessors SL
• Fundació Autoocupació
• La Juganera, SCCL
• Economia Sensible
• Ecosol – Empresa d’Inserció 

de Càritas Diocesana de 
Girona

• Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya

• Federació de Cooperatives 
d’Ensenyament de 
Catalunya

• Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya

• Gestió INTEGRAL, SCCL
• Gibert & Associats
• Girona Empren
• Gisfera
• La Manduca
• Músics de Catalunya SCCL
• Músics de Girona SCCL
• Pam a Pam
• Programa Incorpora
• Resilience Earth
• Som Mobilitat
• Universitat de Girona
• Xavier Masferrer 

Economistes
• Watts Control

Entitats agrupades
• Fundació Gentis

• Ajuntament Sarrià de Ter

• Avancem Santa Clara

• Ilabso, SCCL

• Cultural Rizoma, SCCL

• Emprengi

• Eina Activa, EI, SL

• Ajuntament de Calonge

• GALP

• Resilience Earth, SCCL

• FCP, SCCL

• Arran de terra

• Suara Cooperativa

• Fundació Astres

• Divertus, SCCL

• Associació de Gestió 
Integral de Serveis 
Socioculturals IDEA

Ateneu Cooperatiu  
de Terres Gironines

Contacte
Coordinador/a: Sandra Teixidor
972 405 455
consulta@ateneucoopgi.org

Eixos estratègics
• Cures i persones migrades

• Cultura

• Agroecologia

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Entitats col·laboradores
• Ajuntament de Ripollet

• Ajuntament Palau-Solità i 
Plegamans

• Ajuntament d’Ullastrell

• Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

• Ajuntament de Terrassa

• Ajuntament de 
Sentmenat

• Fundació Autònoma 
Solidària

• Alternativa 3, SCCL

• 4 pins, Associació 
d’habitatge

• Utopig Studio SCCL

• La Ruda Amics de Can 
Deu

• Dones d’aigua de 
Terrassa

• Assoc. teràpies 
holístiques Espai Sacra

• Club Gimnàstic Terrassa

• Prodis Fundació Privada 
Terrassenca

• Assoc. CE Unió 10 
Terrassa

• Federació Cooperatives 
Ensenyament Catalunya

• Arqbag SCCL

• La Productora SCCL

• Fundació Roca Galés

• Federació Cooperatives 
de Treball de Catalunya

• Chapter#2

• Magroc SCCL

• Cipo SCCL

• L’Avenir, eines per a la 
informació

• Ass. cultural Cal Temerari

• Pol.len edicions SCCL

• Assoc. Fiare Catalunya

• Xarxa d’Economia 
Solidària

• Gages, SL

• Casal de la dona

• Fundació President Amat 
Roumens

• L’ortigacoop SCCL

• Malarrassa SCCL

Entitats agrupades
• Doble Via

• SprintCoop

• Teler Cooperatiu

• L’Eixida del Teler

• Xes Terrassa

• La Natural

• Filigrana Produccions

• La Productora

Ateneu Cooperatiu  
del Vallès Occidental

Contacte
Coordinador/a: Bet Tena
937 430 981
hola@leixida.org

Eixos estratègics
• Agroecologia

• Habitatge

• Impacte comunicatiu

• Col.laboració público cooperativa

• Pols cooperatius

• Impuls i acompanyament de projectes 
transformadors

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Entitats col·laboradores
• Consell Comarcal del 

Vallès Oriental

• Federació de 
Cooperatives de Treball 
de Catalunya

• Confederació de 
Cooperatives de 
Catalunya

• Federació de 
Cooperatives 
d’Ensenyament de 
Catalunya

• Xarxa d’Economia 
Solidària (XES)

• Coop57

• Granollers Mercat

• Ajuntament de 
Montornès del Vallès

• Ajuntament de Cardedeu

• Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera

• La Clau Baix Montseny

• La Magrana Vallesana

• Cafè del Centre

• Col·lectiu Ronda

• APINDEP Ronçana

• Ajuntament de Cardedeu

• Cooperativa 70

• Fundació Roca i Galès

• Fundació La Dinamo

• Fundació Seira

• El Centre – Ateneu 
Democràtic i Progressista

• Escola Ginebró

• Quesoni

• Grupdem

• L’Avern

• Llibreria Els 4 Gats

• Llibreria La Gralla

• Fundació Viver de Bell-
Lloc

• Artijoc

• Ateneu L’Aliança

• El Rave Negre

• Agència Talaia

• La Magalla Agroecològica

• Granollers Pedala

• Associació L’Eixida

Entitats agrupades
• Doble Via, SCCL

• Ensó, SCCL

• Facto Cooperativa, SCCL

• Grup SOM

• Escola Sant Gervasi

Ateneu Cooperatiu  
del Vallès Oriental

Contacte
Coordinador/a: 
Albert Grifell
693 827 752
albert@ateneucoopvor.org

Montse Lamata
693 827 752
montse@enso.coop

Eixos estratègics
• Feminisme

• Agroecologia

• Educació

• Acompanyament a iniciatives d’ESS

Xarxa d’Ateneus Cooperatius
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Projectes singulars 
d’intercooperació
Projectes que generen 
ocupació de qualitat 
amb abast a tot el 
territori català
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Entitats agrupades
Camp d’Alcarràs i Secció de Crèdit, SCCL; 
Agrícola d’Alcover, SCCL; Agrícola Falset-
Marçà i Secció de Crèdit Afalma, SCCL; 
Agrícola Catalana i Secció de Crèdit la 
Galera, SCCL; Cooperativa la Granadella i 
Secció de Crèdit Sant Antoni Abad, SCCL; 
Sat. Ltda. Apícola el Perelló 1363-Cat; 
Agrícola Sant Gregori de Santa Bàrbara, 
SCCL; Cellers Domenys i Secció de Crèdit, 
SCCL; Celler Cooperatiu Cornudella, SCCL

Descripció

L’objectiu principal del projecte Agrobotigues.cat és 
fomentar la reactivació econòmica i la competitivitat 
de les cooperatives agràries en la venda de productes 
agroalimentaris de proximitat. Es pretén crear i posar 
en funcionament un nou projecte empresarial amb 
la finalitat d’arribar a nous mercats de consumidors 
aprofitant l’augment de compres en línia i el canvi 
d’hàbits en el procés de compra. L’objectiu final a 
llarg termini és reactivar l’economia cooperativa 
agrària arreu del territori català. 

Les actuacions principals per assolir els objectius 
esmentats són:

• Ampliar el catàleg de producte amb almenys deu 
cooperatives noves al mercat web.

• Millorar la logística de transport actual, sobretot pel 
que fa als productes frescos.

• Dissenyar un mapa de punts de recollida de compra 
establint aliances amb nous operadors.

• Formar les persones responsables de la venda en 
línia de les cooperatives en el funcionament intern 
de la plataforma i en estratègia de venda en línia.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de quatre llocs de treball

Sector d’activitat
• Digitalització i noves tecnologies

• Consum responsable

• Alimentació

Àmbit territorial
• Catalunya

Agrobotigues.cat

Contacte
Sheyla Barragan
infoagrobotigues@fcac.coop
973 247 982
www.agrobotigues.cat/

  www.instagram.com/
agrobotigues/

  www.facebook.com/agrobotigues

Projectes singulars d’intercooperació
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Entitats agrupades
TM Gestió, SCCL (Rconnecta); Federació 
Selmar; Conca de la Tordera, SCCL

Descripció

El projecte sorgeix de la necessitat de donar sortida 
als aliments que es rebutgen a les explotacions 
hortícoles perquè no es comercialitzaran per les 
exigències de qualitat dels mercats actuals. Es 
tracta de valoritzar els residus agraris que generen 
els pagesos associats a la cooperativa Conca de la 
Tordera, SCCL. 

L’objectiu és estudiar i dissenyar unitats de cria de 
larves que puguin degradar els residus hortícoles 
generats, a més d’analitzar les possibilitats d’escalar 
el procés al sector industrial, amb la finalitat 
d’obtenir productes de valor. Això es farà de manera 
innovadora amb l’aplicació dels coneixements sobre 
biotecnologia i R+D continuada.

El projecte, que es formalitzarà en una nova 
cooperativa, ha de permetre accedir a una activitat 
nova, a un mercat nou i a uns bons preus, que l’han 
de fer competitiva. Aquest projecte d’intercooperació 
permetrà augmentar la plantilla de les entitats 
participants, mantenir les plantilles que ja hi ha i 
reduir-ne els costos principals. 

El propòsit final és augmentar la rendibilitat del 
sector agrícola i millorar-ne la situació social; 
afavorir i fer créixer la comunitat de joves interessats 
en aquest model, que ha de contribuir a evitar 
l’abandonament de l’activitat agrària, i generar llocs 
de treball en una activitat emergent com la ramaderia 
d’insectes. Així doncs, obrim noves oportunitats 
de negoci a un sector primari que està molt afectat 
per la forta competència del mercat exterior i la 
globalització.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació d’una cooperativa

• Creació de quatre llocs de treball

• Manteniment del 100% dels llocs de 
treball

Sector d’activitat
• Medi ambient

• Digitalització i tecnologia

Àmbit territorial
• Catalunya

Alternatives als residus 
agroalimentaris: granges d’insectes

Contacte
Rosa Sàbat
rosa@rconnecta.cat 
www.innolarva.cat

 @rconnecta

Projectes singulars d’intercooperació
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Entitats agrupades
Barabara Educació, SCCL; Drecera, SCCL

Descripció

L’objectiu general del projecte és generar una activitat 
socioeconòmica que tingui un impacte social important 
al territori i que redueixi la bretxa digital en el sector 
tecnològic des de la perspectiva de gènere. Volem 
desenvolupar una estratègia de formació en línia en 
desenvolupament tecnològic; per això, l’àmbit de les 
formacions sempre hi té relació: disseny i maquetació 
web, introducció al 2D i al 3D, tall làser, programació, 
fabricació digital i prototipatge, etc.
Es pretén que esdevingui un espai de referència pel que 
fa a la formació sobre desenvolupament tecnològic; és a 
dir, que sigui reconegut per les dones que hi participen 
i que aporti uns conceptes útils, amb reconeixement, 
interessants i essencials per al seu desenvolupament 
professional. A més, volem que les formacions siguin en 
català i s’adaptin a les necessitats i interessos específics. 
El projecte planteja que hi hagi empreses del sector 
tecnològic que hi estiguin adherides per consolidar una 
borsa de treball orientada a les dones participants, un 
espai de referència en què les empreses puguin trobar 
candidates qualificades. 

En concret, el projecte vol aconseguir: 
• Desenvolupar la plataforma en línia d’aprenentatge 

comú i posar-la a disposició d’altres organitzacions.

• Generar un debat sobre la projecció de les dones en el 
sector tecnològic.

• Oferir 15 formacions en línia (especialitzades i en català) 
en desenvolupament tecnològic per a dones.

• Disposar, com a mínim, de sis empreses tecnològiques 
adherides al projecte.

• Tenir un portal que sigui una borsa de treball 
especialitzat en funcionament.

• Generar un procés de digitalització en l’activitat 
formativa de les entitats agrupades. 

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de quatre llocs de treball

• Manteniment del 100% dels llocs de 
treball

Sector d’activitat
• Digitalització i tecnologia

• Educació i formació

Àmbit territorial
• Catalunya

ARTTEC, formació en línia sobre 
desenvolupament tecnològic 

Contacte
Laura Pérez
laura.perez@barabaraeducacio.org 
www.barabaraeducacio.org/ 

  @barabaraeducoop

Projectes singulars d’intercooperació
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Entitats agrupades
FemProcomuns; Colectic

Descripció

CommonsCloud.coop és un servei d’eines de núvol 
amb programari lliure, tecnoètic i cooperativitzat, 
produït per cooperatives en què les persones i 
les entitats usuàries són sòcies cooperativistes. 
Ofereix eines mancomunades d’emmagatzematge, 
teletreball, col·laboració i comunicació.

Les persones i les entitats es fan sòcies de la 
cooperativa integral FemProcomuns i aquesta té 
acords d’intercooperació amb les cooperatives 
Btactic, SCCL i Colectic, així com amb el col·lectiu 
LliureTIC, que participen en la producció i el 
manteniment del servei.

En un context, agreujat per la crisi de la pandèmia de 
la COVID-19, en el qual corporacions multinacionals 
amb males pràctiques, pel que fa a ús de les dades 
i orientades a maximitzar el lucre privat, estan fent 
seu el control de les nostres eines de teletreball 
i relacions socials. CommonsCloud.coop és una 
alternativa que no comercialitza amb les dades 
personals, posa les eines en mans de les persones i 
construeix autonomia tecnològica.

En iniciar el Projecte Singular, CommonsCloud.
coop tenia una trajectòria de dos anys. Proveïm 
eines d’oficina, gestionem projectes i augurem 
comptes d’usuari unificats. Durant el projecte, estem 
incorporant serveis de videoconferència, formularis, 
correu, gestió de recursos i de contactes.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Generació d’un lloc de treball

• Establiment d’un acord 
d’intercooperació

Sector d’activitat
• Digitalització i tecnologia

• Consum responsable

Àmbit territorial
• Catalunya

CommonsCloud.coop  
fem núvol

Contacte
David Jacovkis
coop@femprocomuns.coop
609 392 388
www.commonscloud.coop 

 @femProcomuns
 @colectic_coop
 @btactic
 @Lliure_TIC

Projectes singulars d’intercooperació
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Entitats agrupades
Actua, SCCL; Nou Set, SCCL; Covides, 
SCCL

Descripció

COOPERA és l’abreujament de Cooperativisme, 
Economia i Relleu Agrari. Es tracta d’una iniciativa 
d’intercooperació pionera per dinamitzar el sector 
primari a escala local i comarcal, a més de protegir 
l’arrelament territorial i assegurar-ne la viabilitat 
econòmica. L’oferta de serveis implica un programa 
de relleu agrari dissenyat amb els criteris de 
l’economia social i solidària, de la cohesió territorial i 
la inserció de col·lectius altament vulnerables. 

La intercooperació permetrà enquadrar un conjunt de 
problemes complexos i traçar vies de resolució mit-
jançant una iniciativa econòmica i social amb finalitats 
compatibles. Aquests en són alguns exemples: 

• Facilitar un relleu agrari. 

• Donar viabilitat a les terres de conreu en risc 
d’abandonament. 

• Inserir laboralment col·lectius amb dificultats 
d’inserció social o en risc d’exclusió social. 

• Oferir una alternativa viable, davant l’impacte crític 
de la pandèmia de la COVID-19, per a una pagesia 
envellida, precaritzada i a les mans d’oligopolis pel 
que fa a distribució i venda de productes del camp.

Els ingressos que es generin de la prestació de serveis 
agrícoles, així com de la transformació del producte 
conreat i de la distribució i venda, permetran sostenir 
la mateixa activitat i, eventualment, reinvertir per 
ampliar-la.

La dinamització que promourà COOPERA ha de 
revertir en el territori i en la gent que hi viu, per donar 
viabilitat econòmica, arrelament social i continuïtat al 
món rural. 

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de tres llocs de treball

• Manteniment del 50% dels llocs de 
treball

• Creació d’una cooperativa de segon 
grau

Sector d’activitat
• Serveis agrícoles

• Educació i formació

• Distribució agroecològica

Àmbit territorial
• Catalunya

COOPERA

Contacte
Ramon Masip
rmasip@actua.coop
659 511 735
www.coopera-agrari.coop 

 actua.coopera
 @Coopera_RA
  coopera.actua
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Entitats agrupades
Cooperativa de Treball Calandra, SCCL; 
Cuidem Lluçanès, SCCL; Fundació Tac 
Osona

Descripció

El projecte parteix de la intercooperació de tres 
entitats que portem a terme els serveis de neteja i 
desinfecció, entre d’altres. Arran de la pandèmia, 
hem hagut d’aplicar de manera ràpida i immediata 
diversos canvis a fi d’adaptar-nos i especialitzar-
nos en els serveis que ja oferíem (serveis de neteja 
en bugaderia, establiments, espais comunitaris, 
empreses, domicilis, allotjaments, etc.). Tot i això, 
ens hem agrupat per treballar conjuntament en 
un seguit d’actuacions, a fi d’oferir nous serveis 
mitjançant la cooperació empresarial i basant-nos en 
la professionalització, la seguretat i la previsió.

Les actuacions que duem a terme són: formació, 
compra conjunta d’EPI per prestar serveis, definició 
i adaptació de protocols, acreditació i certificació 
per oferir les màximes garanties, creació d’una 
campanya de difusió específica dels nous serveis 
professionalitzadors que s’ofereixen per captar nous 
clients i consolidació de tres llocs de treball a jornada 
completa.

L’impacte social del projecte es manifesta en 
diferents agents: (1) en la població, ja que la neteja 
garanteix menys risc de contagi; en els treballadors, 
mitjançant (2) noves contractacions i (3) formació 
curricular, i (4) en els clients, atès que reben un servei 
més professionalitzat.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de cinc llocs de treball a 

jornada completa

• Manteniment del 94 % de llocs de 
treball

Sector d’activitat
• Inserció laboral

• Serveis de neteja

Àmbit territorial
• Catalunya Central

Cooperació en desinfecció 
professional especialitzada  
en la COVID-19

Contacte
Ricard Gorgals Bassols
93 850 61 19
www.tacosona.cat

  www.facebook.com/
SantTomasFundacio/ 

 twitter.com/SantTomas_ 
  www.youtube.com/user/santtomas 
  Instagram: www.instagram.com/

santtomas/ 
elblocdesanttomas.blogspot.com
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Entitats agrupades
Taller Àuria, SCCL; Konexiona Marketing 
Services, SCCL; Addere Consulting Grup, 
SCCL; Sepra Servei de Prevenció Integral, 
SCCL; Èmfasi Comunicació, SCP

Descripció

La irrupció de la COVID-19 el març de 2020 va 
suposar un daltabaix per a Àuria. El confinament de 
la Conca d’Òdena el 12 de març va paralitzar la nostra 
activitat i va comportar la necessitat de presentar 
un ERTO per a 263 persones (la majoria d’elles amb 
discapacitats intel·lectuals i amb especials dificultats 
d’inserció laboral), ja que es va prioritzar la protecció 
dels nostres treballadors i treballadores que 
pertanyen a un col·lectiu especialment vulnerable.

Tot i aquesta situació tan difícil, manifestada amb 
contundència a la Conca d’Òdena per l’aparició d’un 
brot molt actiu, vam voler apostar per reorganitzar 
l’activitat productiva i, al mateix temps, contribuir 
a l’esforç col·lectiu per afrontar la crisi sanitària. En 
aquest sentit, atesa la mancança i el desabastiment 
de solució hidroalcohòlica i atès que les nostres 
instal·lacions, en la secció especialitzada en la 
fabricació de cosmètica, podien adaptar-se per 
produir-ne, es va optar per fer-ne una producció 
en gran volum, amb l’objectiu de proveir les 
administracions públiques, els centres sanitaris, les 
residències, els cossos de seguretat, les farmàcies i, 
sobretot, l’Hospital d’Igualada (especialment afectat 
per la pandèmia).

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de trenta llocs de treball

• Manteniment del 100% dels llocs de 
treball

Sector d’activitat
• Indústria i producció

• Salut i cures

Àmbit territorial
• Catalunya i la resta del territori estatal

Creació de l’activitat de fabricació 
de solucions hidroalcohòliques per 
combatre la COVID-19

Contacte
Laura Pinyol
apinyol@auriagrup.cat
675 785 940
www.auriacosmetics.com 

  www.instagram.com/auria_grup/
 twitter.com/auria_grup
  www.linkedin.com/company/

auriagrup/mycompany/
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Entitats agrupades
Abacus, SCCL; Salus Governance of 
Health Data, SCCL

Descripció

Es proposa constituir una cohort cooperativa de ciutadans 
que facilitin les seves dades per a la investigació sobre la 
COVID-19. Es vol aprofitar el potencial de les dades que 
pot aplegar el sistema cooperatiu per promoure entre els 
socis i clients de les cooperatives la cessió de dades de 
salut i estil de vida, amb l’objectiu que, amb el tractament 
de les dades d’una massa crítica, es pugui fer recerca per 
al bé comú.

És un projecte d’agrupació de cooperatives, Abacus com a 
sol·licitant i amb el suport d’altres, que vol impulsar entre 
els seus socis la cessió de dades. Salus.coop contractarà 
persones i desplegarà els seus recursos i actius (llicències, 
app, plataforma) per captar donants i per dur a terme 
projectes d’investigació sobre la COVID-19 i altres que 
siguin d’interès per a la ciència. 
L’objectiu inicial és assolir 10.000 donants de dades de 
salut per a la investigació de diversos projectes contactats.

Impacte del projecte a tot Catalunya, exportable a altres 
territoris:
1. Valorar les dades que genera l’entorn cooperatiu per 

contribuir al bé comú i al desenvolupament de noves 
cooperatives amb economia de dades, a fi d’accelerar la 
capacitat de fer-ne anàlisis.

2. Valor per a la societat per l’avenç de la recerca en salut i 
benestar.

3. Valor per als centres de recerca per poder disposar 
de més dades, de més tipus, de més qualitat, amb 
garanties, i que comportin menys cost per a la recerca. 

4. Valor econòmic: derivat del cobrament de taxes 
dels centres de recerca per a l’accés a cohorts 
anonimitzades.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació d’un lloc de treball

• Manteniment del 100% dels llocs de 
treball implicats en el projecte

Sector d’activitat
• Digitalització i noves tecnologies

• Salut i cures

Àmbit territorial
• Catalunya

Dades de salut per al bé comú. 
Salus CO3 - Cohort Cooperativa 
COVID-19 

Contacte
Antonio Naranjo
CO3@salus.coop
932 178 166
www.abacus.coop/
www.saluscoop.org/
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Entitats agrupades
Som Energia, SCCL; Som Connexió, SCCL; 
Coopdevs Treball, SCCL; ColectivaT, SCCL 

Descripció

Ecosistema IT neix d’una aliança estratègica entre 
Som Energia, Som Connexió i Som Mobilitat (entitat 
col·laboradora) amb l’objectiu de compartir 
estratègies de desenvolupament i digitalització 
de processos per ser més competitius en uns 
mercats cada vegada més globalitzats, a més 
d’optimitzar els recursos i ser més eficients en la 
gestió dels recursos interns. En el context econòmic 
actual, la digitalització dels processos essencials 
de les cooperatives és un element estratègic per 
garantir-ne la sostenibilitat a mitjà termini i també 
la capacitat per crear llocs de treball i impactar al 
territori. L’aposta per sumar esforços i recursos en 
el desenvolupament tecnològic es fonamenta en els 
principis de la intel·ligència empresarial (IE). Es tracta 
d’uns principis basats en la innovació tecnològica 
sostenible que combinen el coneixement del sector i 
els objectius de les entitats amb el desenvolupament 
conceptual d’indicadors clau i la digitalització de 
processos comuns per avançar cap a una integració 
tecnològica. Per fer-ho, impulsem un acord 
d’intercooperació amb Coopdevs Treball perquè lideri 
el procés de desenvolupament i estableixi processos 
d’intercanvi tecnològic per optimitzar recursos 
interns. Aquest acord també inclou l’aposta per 
crear una estructura estable a Coopdevs i impulsar 
un espai de treball sobre la gestió de dades amb 
ColectivaT. 

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de quatre llocs de treball

• Manteniment del 100% dels llocs de 
treball

• Generació d’un acord d’intercooperació 
entre les entitats participants

Sector d’activitat
• Digitalització i tecnologia

Àmbit territorial
• Catalunya i la resta de l’Estat

Ecosistema IT: reactivació 
econòmica i resiliència estructural 
mitjançant la intercooperació en 
l’àmbit de la IT 

Contacte
Enrico Stano
info@coopdevs.org
www.coopdevs.org
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Entitats agrupades
Sàpiens, SCCL; Abacus, SCCL

Descripció

Les cooperatives Sàpiens (SOM) i Abacus iniciem 
l’estratègia de fusió per afrontar plegades els nous 
reptes del sector cultural i fer créixer la nostra 
activitat econòmica i social. Amb la fusió de les dues 
cooperatives obtenim la capacitat imprescindible 
de competir amb els nous agents de la creació i 
la distribució cultural posant en marxa cinc grans 
projectes orientats al creixement. 

Presentem com a singular el projecte conjunt 
amb més impacte de creixement: la creació d’una 
plataforma de continguts digitals. El sector dels 
continguts, cada cop més globalitzat, no disposa a 
Catalunya d’un actor fort que pugui crear i distribuir 
en una plataforma única continguts exclusius 
multiformat en català (audiovisual, digitals, revistes, 
llibres...), de qualitat i rigorosos. Amb Som Abacus 
Prime omplim aquest buit i impulsem el creixement 
de totes les nostres comunitats quantitativament i 
qualitativament. 

Generarem activitat econòmica gràcies a ampliar 
la nostra base de socis i consumidors atrets per 
la qualitat dels continguts únics, i a augmentar la 
recurrència de compra amb un circuit únic entre la 
plataforma de continguts i la de venda i d’ingressos 
de la publicitat. 

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Fusió de dues cooperatives

• Creació de cinc llocs de treball

Sector d’activitat
• Cultura i oci

• Digitalització i tecnologia

• Educació i formació

Àmbit territorial
• Catalunya

Estratègia de fusió entre Sàpiens i 
Abacus: creació d’una plataforma 
de continguts al servei de Som 
Abacus Prime

Contacte
grodriguez@som.cat
973 24 79 82
www.som.cat
www.abacus.coop
@som_cultura
@abacuscoop
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Fabricació de productes de 
prevenció del contagi de la COVID-19 
amb caràcter social

Entitats agrupades
TEB Barcelona, SCCL; TEB Vallès, SCCL; 
TEB Gestió Empresarial, SCCL; Creaciones 
Aromáticas Industriales, SA (Grupo 
Carinsa)

Descripció

Tres entitats que formen part del Grup Cooperatiu 
TEB i l’empresa Carinsa posem en funcionament 
una línia de productes per afavorir la prevenció del 
contagi de la COVID-19. 

Amb la nova marca SANITEB, comercialitzarem 
aquests productes. El primer producte que hem creat 
són caixes per guardar i preservar les mascaretes 
higièniques, que compleixen la norma de producte 
sanitari. A més, introduïm una innovació en aquest 
tipus de producte: les caixes protectores inclouen 
diferents tipus de fragàncies (totalment innòcues).

Treballem per tenir una distribució nacional d’aquest 
nou producte. 

Actualment, gràcies a aquest projecte, donem feina 
a 32 persones (llocs de treball directes i indirectes). 
Generem ocupació entre el col·lectiu de persones 
amb discapacitat intel·lectual, al qual s’adrecen les 
entitats del Grup TEB.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de 4 llocs de treball

Sector d’activitat
• Indústria i producció

• Salut i cures

Àmbit territorial
• Catalunya i la resta de l’Estat

Contacte
Elisabet Roman
eli.roman@teb.org
www.teb.org 

  twitter.com/TEBcooperativa
  www.facebook.com/

TEBCooperativa
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Entitats agrupades
Gedi, SCCL; Frescoop, SCCL; Sambucus, 
SCCL; Associació mengemOsona; EI Can 
Colomé dels Escarabats; Aadfo CET; 
Fundació Areté

Descripció

Fem-ho fàcil és la plataforma de serveis de les 
agroproductores de les comarques del Bages i 
Osona per facilitar l’accés al producte de proximitat 
i del petit comerç local, amb criteris de consum 
responsable i sobirania alimentària. 

La finalitat és consolidar l’activitat econòmica dels 
projectes que hi ha al territori, mantenir i augmentar 
els llocs de treball i reformular les diferents eines per 
redirigir els projectes amb l’objectiu de satisfer les 
necessitats de les persones en l’àmbit de l’abastiment 
de productes de primera necessitat. Les àrees 
per cobrir són la producció, la comercialització, la 
distribució i l’elaboració. 

El projecte estableix les premisses de treball següents: 
• Fer més fàcil la compra de productes de proximitat 

i del petit comerç local amb la millora de les 
plataformes de venda i visibilitat.

• Donar sortida als productes dels projectes 
agroecològics locals.

• Oferir un servei de distribució eficient, competitiva i 
respectuosa amb el medi ambient.

• Proporcionar i millorar les propostes omnicanal per 
complementar la venda directa dels productors 
agroecològics.

• Donar sortida als excedents de producte fresc, tant 
per a particulars com per a col·lectivitats.

• Escalar activitats perquè siguin rendibles i 
aconseguir volums sostenibles i de creixement.

• Ocupar persones en situació de vulnerabilitat o en 
risc d’exclusió.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de dos llocs de treball.

• Manteniment del 91% dels llocs de 
treball

• Creació d’una cooperativa de segon 
grau

Sector d’activitat
• Consum responsable 

• Distribució agroecològica

Àmbit territorial
• Catalunya Central

Fem-ho fàcil

Contacte
Alba Rojas Pérez
alba.ateneucc@gedi.org
649 492 970
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Entitats agrupades
Grup ECOS; Calidoscoop; Cooperativa 
Etcèteres; Nusos Cooperativa; L’Apòstrof; 
LabCoop

Descripció

El Grup Ecos és una cooperativa de segon grau 
d’intercooperació que es constitueix el 2011. El 
bagatge que tenim com a Grup ECOS dins de 
l’economia social i solidària (ESS), amb 10 anys 
d’existència, i les 16 cooperatives que en són sòcies, 
aporten uns coneixements innovadors, originals 
i consolidats que faciliten la transmissió d’eines i 
recursos tant formatius com pràctics.

Els objectius que volem assolir són:
• Impulsar un nou servei del Grup Ecos de formació i 

acompanyament en matèria d’intercooperació.

• Consolidar el model i l’estructura organitzativa en 
intercooperació del Grup Ecos per generar un espai 
de treball en el qual es reforcin els vincles entre els 
socis.

• Contribuir a la rèplica d’intercooperacions a 
Catalunya per enfortir els teixits socioeconòmics 
territorials.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Manteniment del 100% de llocs de 

treball

• Augment de jornada laboral d’un lloc de 
treball

Sector d’activitat
• Educació i formació

Àmbit territorial
• Catalunya

Formació i acompanyament  
en intercooperació

Contacte
Sandra Barrera
sandra@grupecos.coop
931 713 770
www.grupecos.coop/

 @grup_ecos
 @GrupEcos
  @grupecos
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Entitats agrupades
TEB Vallès, SCCL; TEB Barcelona, SCCL; 
TEB Bellvitge, SCCL; Veltia Barcelona, SL

Descripció

Tres entitats que formen part del Grup Cooperatiu 
TEB i l’empresa Veltia Barcelona sumen esforços per 
desenvolupar una línia de tasques de manipulació 
especialitzada en cartonatge industrial amb 
destinació al transport de productes de consum 
massiu, utillatges, etc. Es tracta d’un sector en 
evolució constant i de gran demanda ( ja que 
anteposa el consum d’un material reciclable davant 
d’altres com els plàstics). S’han fet unes grans 
inversions en l’adequació d’espais i l’adquisició de 
maquinària a fi de dotar la secció productiva amb 
els millors recursos possibles. S’han implementat 
actuacions de millora productiva a partir d’introduir 
petits canvis en les posicions de treball de les 
nostres línies.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de quatre llocs de treball

Sector d’activitat
• Indústria i producció

Àmbit territorial
• Catalunya

Generació d’activitat laboral 
cooperativista a la cadena  
de components de béns de  
consum massiu

Contacte
Joan Torres
tebvalles@teb.org
937 143 390
www.teb.org

  twitter.com/TEBcooperativa
  www.facebook.com/

TEBCooperativa
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Entitats agrupades
Nou Set EI, SCCL; Cet Nou Verd, SCCL; 
Associació Entrem-hi

Descripció

El projecte consolidarà la fusió organitzacional entre 
les cooperatives socials Nou Set (EI) i Nou Verd (CET), 
a partir de la creació d’una cooperativa de segon 
grau, que permeti unificar tota l’estructura tècnica de 
les dues entitats i desenvolupar el Pla estratègic de 
comunicació i d’acció comercial únic, per aprofitar 
sinergies i ampliar les línies de negoci del grup, de 
manera conjunta i compartida. 

Pel que fa a l’activitat econòmica, la fusió 
organitzacional permetrà:

• Alliberar recursos per contractar una unitat d’acció 
comercial, amb fons econòmics per a campanyes 
comercials locals i comarcals.

• Unificar la marca comercial en una de sola, per 
millorar l’abast del seu impacte i evitar la dispersió 
de missatges que teníem fins ara.

• Ampliar la facturació a partir de generar vendes 
encreuades entre els diferents serveis comercials a 
favor dels clients actuals d’una entitat i de l’altra. 

• Ampliar la facturació a partir de la generació de 
nous projectes i serveis comercials complementaris 
als actuals de cada entitat, i cobrir les necessitats 
que actualment no podem oferir per falta de 
recursos. En global, es preveu augmentar la 
facturació en 450.000 euros.

• Sumar la capacitat inversora de les dues entitats 
per accedir a serveis més grans que soles no poden.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de deu llocs de treball

• Manteniment del 100% de llocs de 
treball

• Creació d’una cooperativa, mitjançant 
la transformació d’una associació en 
cooperativa de segon grau

Sector d’activitat
• Serveis

Àmbit territorial
• Alt Penedès i Garraf

Grup Entrem, fusió funcional de Nou 
Verd, SCCL, i Nou Set, SCCL

Contacte
Juli Silvestre
jsilvestre@entrem.coop
677 162 703
www.entrem.coop

 @entremcoop
 @entremcoop
  @entremcoop
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Entitats agrupades
Tarpuna, SCCL; Residus i biodiversitat, SL;  
Azimut, SCCL; Inèdit Innova, SL; 
Ecomaresme SCCL

Descripció

L’impuls de la gestió descentralitzada de residus 
orgànics és un projecte liderat per Tarpuna. Té 
l’objectiu d’agrupar entitats de l’economia social 
que tinguin experiència en l’àmbit de la gestió dels 
residus i la sostenibilitat. A més, pretén promoure la 
descentralització de la recollida de matèria orgànica 
amb la intervenció de les diverses empreses que hi 
participen, tenint en compte que les tasques que 
duguin a terme s’han de complementar. El projecte 
entén la intercooperació com una eina per fer més 
efectiva la gestió dels residus en entitats públiques i 
privades. 

L’impacte ambiental del projecte consisteix a reduir 
les emissions de CO2 que provoca el transport de 
la recollida selectiva i la combustió del residu en 
la planta. La recollida descentralitzada permet 
reaprofitar la matèria orgànica i convertir-la en 
compost, que posteriorment es reparteix als pagesos 
del territori per utilitzar-la com a adob. En l’àmbit 
social, el projecte pretén implicar la ciutadania en la 
recollida de la fracció orgànica per crear consciència 
social sobre els residus i per canviar els hàbits de 
consum, amb la finalitat de promoure el consum 
ecològic i de proximitat. 

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de quatre llocs de treball

• Creació d’un conveni d’intercooperació, 
d’una UTE o d’una empresa nova amb 
marca pròpia

• Creació d’un espai d’inserció laboral

Sector d’activitat
• Gestió de residus 

• Medi ambient

Àmbit territorial
• Catalunya i, eventualment, a la resta de 

l’Estat

Impuls de la gestió 
descentralitzada de residus 
orgànics

Contacte
Núria Viladomat Canudas
nuria@tarpunacoop.org
693 721 961
www.revolta.cat

 @TarpunaCoop
 @TarpunaCoop
 @TarpunaCoop
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Entitats agrupades
EI Xarxa Agrosocial, SCCL (cooperativa 
social MANS); Central Parc del Baix 
Llobregat, SCCL; Lens Culinaris, SL

Descripció

L’objectiu del present projecte d’intercooperació és, 
d’una banda, dotar de més valor afegit els productes 
hortofructícoles del Parc Agrari del Baix Llobregat gràcies 
a processar-los i comercialitzar-los com a productes 
elaborats: llegums cuits i amanides de IV gamma. D’altra 
banda, també es pretén disminuir el malbaratament 
alimentari intrínsec a la producció i als circuits de 
comercialització d’aquests productes transformant-los 
i fent accions per sensibilitzar sobre això la població 
consumidora de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El projecte augmenta la sostenibilitat i la capacitat 
de crear ocupació per a persones en risc d’exclusió 
i de formar persones refugiades i altres col·lectius 
vulnerables, amb la seva inserció laboral a les dues 
cooperatives. També permetrà ocupar especialment 
persones vulnerables del Baix Llobregat, una comarca 
molt afectada per l’atur juvenil. En l’àmbit econòmic, el 
projecte permetrà que les dues cooperatives surtin de la 
situació de crisi econòmica provocada per la COVID-19, 
amb una capacitat productiva i una oferta de productes 
reforçades. Això farà que puguin tenir una oferta de 
producte més polivalent.

En l’àmbit territorial, el projecte reforça l’oferta de 
producte ecològic subministrat a Catalunya per les 
cooperatives catalanes. Cal afegir-hi la importància 
que ha tingut el sector agroalimentari en el període de 
confinament de la COVID-19 i la post-COVID-19 com a 
element clau per proveir d’aliments a la població, i, per 
tant, com a sector estratègic en el context econòmic.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de quatre llocs de treball

Sector d’activitat
• Alimentació 

• Distribució ecològica 

Àmbit territorial
• Catalunya

Innovem en els processos de 
transformació alimentària 
ecològica i promovem el consum 
responsable

Contacte
Xavier Suárez
686 966 241
www.mans.coop 
www.centralparc.cat 

  www.instagram.com/mans_
ecologic/

 twitter.com/MANS_Ecologic
 twitter.com/centralparc_
  www.facebook.com/

MANSECOLOGIC
  www.facebook.com/

centralparcSCCL/
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Entitats agrupades
Fleca l’Aresta, SCCL (sol·licitant); 
L’Economat, SCCL; La Bajoca (Associació 
l’Aleta); Fet a la Conca, SCCL; El Brot, 
SCCL; La Segalla, SCP; Celler Dasca Vives; 
Espai Debat i Acció

Descripció

Aquest projecte sorgeix de la intercooperació i del 
treball en xarxa dels darrers anys. Amb el confinament 
s’ha iniciat la gestió coordinada i el transport de les 
rutes de distribució de l’Aresta i La Bajoca, que disposen 
actualment de quatre nuclis de consum al Camp de 
Tarragona. Ara volem donar continuïtat al treball iniciat, 
creant una botiga física de productes ecològics i de 
proximitat a Valls, així com establir nodes d’intercanvi 
i emmagatzematge per a la descàrrega i recollida de 
productes de diversos projectes de producció, consum i 
distribució, amb l’objectiu d’ampliar i de vertebrar rutes 
de distribució coordinades, al servei de productors i 
consumidors. Necessitem avançar en la programació 
de rutes de repartiment predefinides per distribuir els 
productes de diversos orígens als punts de recollida 
i venda, amb tarifes d’ús. Aquesta tasca requereix 
un treball de creació de xarxa entre productors i 
elaboradors que comparteixen instal·lacions, així com 
altres recursos de suport a la producció i millora de la 
gestió. L’objectiu és donar més sortida als productors 
locals, obrir nous canals de venda, consolidar els 
actuals i ampliar l’oferta al consum. 

L’impacte del projecte es difon a altres territoris 
mitjançant nodes d’intercanvi i emmagatzematge 
de producte ubicats a Santa Coloma de Queralt, 
Montblanc, Valls i Reus, que permeten connectar 
les rutes del Camp de Tarragona amb les rutes de 
distribució de Ponent, la Catalunya Central, Barcelona 
i les Terres de l’Ebre. Té un alt nivell de capil·laritat i 
d’impacte a cada territori a causa del gran nombre 
de consumidors i d’empreses en què incideix i pel 
potencial de creixement que té.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de cinc llocs de treball
• Increment del 12% de persones sòcies  

i consumidores

Sector d’activitat
• Consum responsable
• Distribució agroecològica

Àmbit territorial
• El Camp de Tarragona
• Catalunya

Intercooperació per al consum i la 
distribució Agroecològica al Camp 
de Tarragona

Contacte
Carla Roca Mora
arestadinamitzacio@gmail.com
660 206 054
www.aresta.coop/ 

  www.instagram.com/fleca_l_
aresta/

 twitter.com/arestacoop
  www.facebook.com/laresta.

flecacoop
  www.youtube.com/channel/

UCMmQ1XOGxzuQaex2bxGfCrA
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Entitats agrupades
Barabara Educació, SCCL; Biciclot, SCCL; 
Associació BiciHub

Descripció
El projecte té la finalitat principal de consolidar la línia de negoci 
de la Bici Rebiciclem Kika, una bicicleta amb caràcter, mitjançant 
la digitalització de les vendes i del màrqueting i l’impuls de la 
comunicació en línia. Es tracta d’una marca pròpia de bicicletes 
totalment reutilitzades que té el valor afegit de treballar per a la 
inserció sociolaboral per mitjà d’un procés de producció en què 
es recuperen bicicletes en estat d’abandonament i després es 
restauren i pinten, de manera que cada bicicleta es converteix 
en única i diferent, amb un disseny modern i sostenible. La Bici 
Rebiciclem ens ajuda a explicar la singularitat d’un procés de 
fabricació sostenible i d’economia circular i social. La marca no es 
troba en els circuits de compra habituals, sinó que es construeix 
fora dels processos de producció estàndard, amb l’objectiu de fer 
una bicicleta amb consciència social i ambiental. 

L’impacte esperat del projecte és divers:
• Que les Bicis Rebiciclem esdevinguin un model de consum 

responsable i de mobilitat sostenible a les ciutats en transició, a 
escala individual i col·lectiva.

• Incentivar l’economia circular reutilitzant materials i posant en 
recirculació bicicletes que han estat abandonades.

• Ajudar les persones en risc d’exclusió a aconseguir la inserció 
sociolaboral i a ensenyar-los l’ofici. 

• Consolidar un model de producció sostenible i socialment 
responsable. 

• Crear i consolidar una marca de proximitat amb els valors de l’ESS. 

• La bicicleta com a resposta a les tres crisis visibilitzades amb la 
COVID (sanitària, social i ecològica).

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació d’un lloc de treball

• Manteniment de tots els llocs de treball

Sector d’activitat
• Consum responsable

• Digitalització i tecnologia

Àmbit territorial
• Catalunya

Kik@: venda en línia d’una bicicleta 
amb caràcter 

Contacte
Sara Jaramillo
comunicacio@biciclot.coop
933 077 475
www.biciclot.coop

  www.instagram.com/biciclot/
 twitter.com/biciclot
  www.facebook.com/Biciclot.

SCCL
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Kilombo. Ecosistemes econòmics  
i culturals per al bon viure

Entitats agrupades
LaFundició; Cooperativa Escola Popular 
Keras Buti; Associació Keras Buti; 
Cooperativa Mujeres Pa’lante; Ecocentral; 
Tarpuna, SCCL; Voltes, SCCL

Descripció
El projecte vol generar mercat social arrelat al territori mitjançant les 
activitats clau següents:
• Enfortir i ampliar la cooperativa de consum Keras Buti amb la 

incorporació de nous socis i sòcies.

• Consolidar llocs de treball de qualitat en la producció agrícola i en 
la restauració.

• Crear Les Cabasses, un espai de producció agroecològica i de 
pensament, aprenentatge i creació cultural rururbà, que permeti 
desbordar el binomi productor-consumidor i construeixi una 
comunitat conscient de les necessitats col·lectives, així com 
repensar i restituir les memòries invisibilitzades del territori que 
puguin inspirar nous models econòmics i de consum. 

• Ruralitzar els espais exteriors dels centres educatius. 

• Col·laborar amb les xarxes veïnals per donar suport al banc 
popular d’aliments. 

Alguns dels objectius són:
• Consolidar formes d’intercooperació i suport mutu que beneficiïn 

models econòmics sostenibles i enforteixin les comunitats amb un 
model d’ESS arrelat a les necessitats i les oportunitats que s’han 
produït a l’Hospitalet durant la pandèmia.

• Consolidar el projecte de restauració La Suculenta a les cuines 
dels Casals de Gent Gran de Bellvitge i Sant Josep, transformant-
les en menjadors populars agroecològics oberts a comunitats 
diverses.

• Impulsar l’agroecologia i el consum de proximitat del Parc Agrari, 
amb un augment del nombre de consumidors dels barris populars 
més propers, i amb la creació de llocs de feina per a joves 
d’aquests barris i la difusió dels sabers vinculats a l’agroecologia i 
la memòria del territori.

• Desenvolupar un vincle entre les escoles i les zones rurals 
properes a partir de la recerca amb materials com la canya per 
remodelar els seus espais exteriors.

• Impulsar Les Cabasses com a projecte de referència i 
econòmicament sostenible sobre cultura i ruralitat al Parc Agrari, 
la Marina i l’Hospitalet (entenent per sostenibilitat econòmica el 
bon viure de la comunitat, posant al centre la vida de les persones 
i els principis de l’ecofeminisme). 

• Restablir vincles entre el camp i la ciutat en termes 
d’interdependència i cura.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Manteniment del 100% de llocs de 

treball

Sector d’activitat
• Cultura i oci

• Consum responsable 

Àmbit territorial
• L’Hospitalet de Llobregat

• Baix Llobregat

Contacte
Francisco Rubio
francisco@lafundicio.net
www.lafundicio.net

 @lafundicio 
 @lafundicio 
  www.facebook.com/lafundicio.

coop
 LaFundicio
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Entitats agrupades
Opcions; Koiki; Agència Talaia; Fent País; 
Goteo; Federació d’Ateneus de Catalunya

Descripció

La crisi de la COVID-19 ha posat de manifest la 
necessitat de dotar l’economia social i solidària (ESS) 
d’una plataforma de comerç electrònic basada en 
els seus valors. Al llarg dels mesos de confinament 
i restriccions, l’increment de la compra electrònica 
ha estat un fet inqüestionable i ha trobat resposta, 
majoritàriament, en el capitalisme de plataformes. 
El projecte La Zona construeix, a partir dels criteris 
de l’ESS, un espai digital de compra i venda de 
productes i serveis de diversos sectors del consum 
obert a tota la ciutadania. L’objectiu és tenir una 
plataforma web amb oferta de productes i serveis 
d’entitats de l’ESS, d’acord amb els criteris de Pam 
a Pam o de Balanç Social de la Xarxa d’Economia 
Solidària (XES), a fi de donar servei a la ciutadania 
mitjançant un model logístic sostenible per fer 
el repartiment a domicili o en punts de recollida 
locals. Aquesta plataforma vol fomentar el consum 
conscient d’acord amb uns principis: la reducció 
del consum, el consum sense compra i la compra 
responsable. Inclou espais de compres col·lectives 
i dona suport al comerç de proximitat. Alhora, és 
el vehicle de la intercooperació entre les entitats 
participants i de l’enxarxament territorial. 

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Manteniment del 95% dels llocs de 

treball

• Creació de quatre llocs de treball

Sector d’activitat
• Consum responsable

• Digitalització i noves tecnologies

Àmbit territorial
• Catalunya

La Zona: consum digital 
responsable

Contacte
Gerard Pijoan i Homs
coordinacio@opcions.coop
660 959 052 
www.opcions.coop

 @opcions 
 @opcions 
  @opcions 
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Entitats agrupades
Tres Cadires; Molí dels Torms; Xocolatí;  
Les Obagues Eines Educatives 

Descripció

Creació d’una cooperativa de serveis per consolidar 
i professionalitzar Mengem Garrigues, una agrupació 
de productores i elaboradores agroecològiques del 
territori de Ponent, creada durant la pandèmia, per 
facilitar la comercialització i la distribució de les 
petites productores arrelades al territori. Mengem 
Garrigues té l’objectiu de bastir una estratègia de 
comercialització i distribució conjunta que permeti 
als seus socis abaratir els costos de distribució, 
millorar alhora el volum de vendes i reduir les hores 
estructurals de feina que assumeixen les productores.

 Tot això tenint en compte les característiques 
geogràfiques i sociodemogràfiques de la comarca: 
població molt dispersa amb dificultats per accedir 
al comerç tradicional i als aliments de qualitat, alts 
índexs d’envelliment i de despoblació, disminució 
del protagonisme del sector primari com a sector 
econòmic principal. Mengem Garrigues generarà 
economies d’escala que faran més viables els 
projectes associats, que crearan llocs de feina, que 
faran apujar l’autoestima del territori i que faran 
que es fixi la població. S’ha creat en un moment 
de canvi a conseqüència de la COVID-19, en què 
molts canals de venda s’han vist reduïts o tancats. 
Mengem Garrigues hi dona resposta i neix des del 
minut zero com un plataforma de venda en línia amb 
lliurament a domicili, de manera que permet l’accés 
a aliments de qualitat arreu del territori on opera. 
Sense intermediaris, sense haver de sortir de casa i 
impulsant l’economia local i que es fixi la població.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació d’una cooperativa de serveis

• Creació de sis llocs de treball

• Manteniment del 100% de llocs de 
treball

Sector d’activitat
• Distribució agroecològica

Àmbit territorial
• Terres de Lleida (Ponent)

Mengem Garrigues

Contacte
Quim Pérez
quim@trescadires.cat
625 297 924
www.mengemgarrigues.cat

 @mengemgarrigues
 @mengemgarrigues
  @mengemgarrigues

Projectes singulars d’intercooperació

43



Entitats agrupades
Txarango, SCCL; Llobregat 47, SCCL; 
Ticketcoop, SCCL; At2-Acció Transversal 
per a la Transformació Social; Baby Crotx; 
Festival Esperanzah, SCCL

Descripció

El sector musical és un dels més afectats per la COVID-19. 
Algunes de les causes són l’anomenada indústria cultural, 
que és altament extractiva i en què els seus principals 
actors (músics), excepte honroses excepcions, són 
tractats com a mercaderia de canvi, gairebé sense cap 
capacitat per gestionar gran part del que generen i 
amb una nul·la estructuració i preparació empresarial. 
Amb aquest projecte treballem per desenvolupar un 
ecosistema en què es generin estructures mutuals que 
puguin donar respostes a aquestes qüestions, i aquest és 
un moment idoni per plantejar nous projectes que facin 
que el sector cultural pugui continuar mantenint una 
activitat econòmica, fins i tot en períodes de confinament. 
Per aquests motius, plantegem el desenvolupament de 
tres nous projectes perquè el sector cultural, de manera 
cooperativa, pugui obtenir ingressos fora dels canals 
habituals. Els projectes són Samarretica, de disseny, 
producció i venda de marxandatge; StreamingsCoop, 
una plataforma de concerts de reproducció en línia 
(streaming), i Musicrevolution, una oficina de producció 
(management) cooperatiu. 

Aquest projecte tracta de garantir la dignitat de les 
persones, els seus drets laborals i el respecte a l’entorn. 
Econòmicament, es poden recuperar en costos de 
producció de marxandatge fins a 100.000 euros anuals, i 
en costos associats a l’oficina de producció, uns 300.000 
euros anuals, dels quals una bona part es podrien 
alliberar per a les bandes o dedicar-los a acompanyar 
artistes emergents que no reben l’interès de les actuals 
oficines. A més de possibilitar nous canals a les bandes, 
això permetria monetitzar el seu treball, fins i tot en 
confinament. Territorialment, el projecte arrencarà al 
Prat de Llobregat, però gràcies a la base tecnològica dels 
projectes, podrem connectar amb diferents territoris, i 
crear estructures territorials arreu de Catalunya.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de dos llocs de treball

• Manteniment del 100% de llocs de 
treball

Sector d’activitat
• Cultura i oci 

• Consum responsable

Àmbit territorial
• Catalunya

MÉS ESPERANZAH

Contacte
Oscar Rando
oskar@gatsbaix.org
933 795 637
www.txarango.com
www.ticketic.org
www.Esperanzah.es
www.babycrotx.com
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Entitats agrupades
Aurora Coop, SCCL; Biciclot, SCCL;  
Partee, SCCL

Descripció

No Limits Bikes és un projecte de rehabilitació social i 
econòmica que consisteix a oferir serveis terapèutics 
a través de la mobilitat sostenible. 

D’una banda, estem implementant serveis terapèutics 
relacionats amb la millora de la salut mental de la 
població més vulnerable i afectada directament 
per les conseqüències derivades de la crisi social i 
sanitària de la COVID-19. A través d’aquest projecte, 
engeguem un nou catàleg de serveis i productes 
relacionats amb la mobilitat sostenible amb un 
alt impacte social, com el servei de passejades 
terapèutiques i l’organització i promoció de la fira de 
mobilitat sostenible a la ciutat de Vic, amb l’objectiu 
de reduir l’impacte de la COVID-19 al mercat laboral 
i al teixit productiu de la comarca i de la Catalunya 
Central. És, doncs, una oportunitat per a reinventar-
se. Necessitem espais per repensar els serveis i 
projectes de les cooperatives agrupades que han 
quedat afectats per la crisi, i alhora establim lligams 
amb el sector de la investigació acadèmica, gràcies a 
un conveni de col·laboració amb la Universitat de Vic. 

D’altra banda, lluitem per pal·liar el col·lapse que 
pateixen els serveis d’atenció primària, concretament 
el servei d’atenció domiciliària (SAD), ja que moltes 
persones grans o de centres de salut mental 
estan afectades directament per situacions de 
desemparament i soledat no volguda. 

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació d’un lloc de treball

Sector d’activitat
• Salut i cures

• Mobilitat sostenible

Àmbit territorial
• Catalunya i resta de l’Estat

No Limits Bikes: un projecte de 
rehabilitació social i econòmica

Contacte
Ramon Furriols
projecteaurora@gmail.com
938 134 863
www.auroracoop.cat 

 @jovesenmoviment 
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Entitats agrupades
Perviure, SCCL; TEB Habitatge, SCCL; 
Celobert. Arquitectura, Enginyeria i 
Urbanisme, SCCL; Coop de Mà, SCCL; 
Associació Punt de Referència, Fil a 
l’Agulla, SCCL

Descripció

L’objectiu és fer realitat projectes de cohabitatge 
inclusius, és a dir, projectes compromesos amb la 
diversitat. 

La creació d’espais residencials inclusius vol donar 
resposta a les necessitats personals, socials, de 
cures, i de seguretat dels col·lectius més vulnerables 
en la situació actual de pandèmia. El model actual 
d’atenció a les persones basat en residències, 
atenció domiciliària i pisos tutelats necessita un 
replantejament general, agreujat i urgent ara, amb la 
situació actual generada per la COVID-19.

Aquests projectes de cohabitatge inclusiu sovint 
estan liderats per entitats socials que aglutinen 
persones amb diversitat o bé entitats d’atenció a 
les persones que acompanyen i donen suport a 
la diversitat. Per això, el projecte es desenvolupa 
conjuntament amb entitats socials com TEB, de 
persones amb diversitat intel·lectual, i com Punt de 
Referència, que treballa amb joves extutelats. 

Un dels reptes per fer realitat aquests projectes i fer-
los el màxim d’assequibles per a totes és aconseguir 
finançament i recursos tant públics com privats. Per 
aquest motiu, el projecte posa especial èmfasi en la 
cerca de finançament i la creació de nous models i 
eines financeres específiques i adaptades a les seves 
necessitats. 

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació d’una nova cooperativa 

d’habitatge inclusiu

• Creació de tres llocs de treball

Sector d’activitat
• Habitatge

• Salut i cures 

Àmbit territorial
• Catalunya

Nous mecanismes de finançament 
d’intercooperació per a l’habitatge 
inclusiu i cooperatiu

Contacte
Maria Josep Lázaro Castro
mariajosep@perviure.org 
www.perviure.org 

 @perviure 
  @perviure
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Entitats agrupades
Cultura 21, SCCL; Quepo; RiceUp

Descripció

El projecte pretén impulsar i gestionar una 
comunitat de lectors de llibres i articles de l’àmbit 
del pensament crític mitjançant una campanya que 
promociona la lectura destinada a un públic jove 
interessat en aquest tipus de continguts. Aquesta 
comunitat s’articula al voltant d’un club que hauria 
d’incrementar les vendes i les subscripcions als 
projectes editorials de Cultura 21 (Tigre de Paper, 
Catarsi Magazin i Bellaterra Edicions), potenciar 
i fomentar la consciència i el pensament crític 
a través d’accions culturals, i promoure entorns 
de col·laboració i intercooperació entre diferents 
agents de l’àmbit de la cultura, l’edició i l’economia 
social i solidària.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de dos llocs de treball

• Manteniment del 95% dels llocs de 
treball

Sector d’activitat
• Cultura

Àmbit territorial
• Catalunya i altres comunitats 

autònomes de l’Estat

Pensamentcrític.cat  
- Club Cultural

Contacte
Joan Teran i Davant
joan@tigredepaper.cat
690 275 577
www.cultura21.coop

  www.instagram.com/tigrepaper/
 twitter.com/TigrePaper
  es-es.facebook.com/

tigrepapered/
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Entitats agrupades
Tandem Go, SCCL; Megafon Serveis de 
Comunicació Ètics i Solidaris, SCCL; 
Previsora General, MPS; Fundació 
Finances Ètiques, activisme i economia 
crítica; Miquel Segú i Associats, SL; Core 
Soluciones Tecnológicas, SL

Descripció

Tandem Go és una cooperativa de treball que ofereix 
una solució innovadora de retribució flexible des de 
l’economia social i dirigida específicament a l’economia 
social i al tercer sector. Els objectius principals són 
promoure el consum de productes i serveis de l’ESS i el 
tercer sector, i contribuir a la millora de les condicions 
laborals i a la retenció de talent del sector augmentant el 
poder adquisitiu de les persones treballadores. 

La cooperativa ofereix els serveis següents a les 
organitzacions de l’economia social i el tercer sector:
• Acompanyament per implantar el pla de retribució 

flexible.

• Suport en la comunicació del pla a les persones 
treballadores. 

• Sistema en línia de selecció de serveis de retribució 
flexible perquè les persones treballadores dissenyin el 
pla en funció de les seves necessitats.

Les persones treballadores poden adherir-se a qualsevol 
servei (targeta de transport, targeta de restauració, 
escola bressol, assegurança de salut, formació) i gaudir 
d’avantatges gràcies a la contractació col·lectiva dels 
serveis i a l’estalvi fiscal. Amb aquestes propostes, 
Tandem Go vol assolir un impacte rellevant en les 
organitzacions de l’economia social:

• A nivell social, augmentar el poder adquisitiu de les 
persones treballadores i contribuir a crear ocupació de 
qualitat.

• A nivell econòmic, mantenir i crear llocs de treball, 
gràcies a l’increment de vendes de les organitzacions 
que oferiran els serveis per a una retribució flexible 
i gràcies a la millora de la capacitat de pagament de 
salaris de les organitzacions contractants del servei.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació d’una cooperativa

• Creació de cinc llocs de treball

• Manteniment del 100% dels llocs de 
treball

Sector d’activitat
• Serveis

• Consum responsable

Àmbit territorial
• Espanya

Plataforma de  
retribució flexible

Contacte
Jaume Oller i Marta Dalmau
jaumeoller@tandemgo.coop
martadalmau@tandemgo.coop
655 034 986
www.tandemgo.coop 

  twitter.com/tandemgocoop
  www.linkedin.com/company/

tandem-go
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Entitats agrupades
Azimut 360, SCCL; Sistemes Avançats 
d’Energia Solar Tèrmica, SCCL (Aiguasol); 
Emelcat, SCCL; Lacol, SCCL; Societat 
Orgànica +10, SCCL; Associació de Serveis 
Bàsics Autònoms (SEBA)

Descripció

El projecte crea i consolida el Pol Cooperatiu per a 
la Transició Energètica de Barcelona (BATEC), que 
té com a missió transformar el marc socioeconòmic 
mitjançant la transició ecosocial del model energètic.

BATEC pretén ser un espai d’innovació i transició 
energètica que es pugui convertir en actor de canvi, 
en què es promogui la intercooperació per dur a 
terme projectes que acompanyin les ciutats en 
la transició energètica mitjançant un model més 
sostenible, just i democràtic. L’impacte d’aquestes 
actuacions a curt termini comporta la millora de la 
qualitat de vida en les zones urbanes i a mitjà termini, 
la promoció de nous models econòmics i socials de 
producció i consum.

Actualment, BATEC és liderat per sis entitats 
històriques de l’energia i l’economia social, que es 
donen suport des del punt de vista tècnic, econòmic 
i comercial. Comparteixen recursos d’estructura i es 
doten de solidesa financera per ser més competitives 
i poder treballar en xarxa a fi d’obrir-se camí cap a 
nous mercats (locals, europeus i internacionals). 
També participen en xarxes i associacions d’entitats 
nacionals, europees i internacionals amb principis 
i objectius similars, per augmentar la visibilitat dels 
seus projectes i la incidència que tenen, i aprofitar 
el seu potencial per associar-se i establir projectes a 
escala global.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació d’una cooperativa

• Creació de 5,5 llocs de treball

• Manteniment del 97% de llocs de 
treball

• Fusió de sis entitats d’economia social i 
solidària, com a mínim

Sector d’activitat
• Energia

• Medi ambient

Àmbit territorial
• Barcelona

• Catalunya

Pol Cooperatiu per a la Transició 
Energètica de Barcelona (BATEC)

Contacte
Gaia d’Elia
coordinació@batec.coop
www.batec.coop/

 twitter.com/Batec_coop
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Entitats agrupades
Som Gestió, SCCL; La Ciutat Invisible, 
SCCL; Auroracoop, SCCL; L’Eixida del 
Teler, SCCL; Milmans Assessoria, SCCLP

Descripció

Creiem que és necessari adoptar mesures urgents 
per pal·liar els efectes desfavorables que ha provocat 
aquesta crisi sanitària amb un projecte innovador, 
que tingui com a objectiu principal millorar la 
competitivitat per mitjà de la digitalització i la 
innovació dels serveis i que faciliti, així, la viabilitat 
de les empreses cooperatives sòcies del projecte que 
presentem. Es tracta d’una eina que ha de permetre 
encarar de manera més competitiva el canvi que 
suposen les mesures restrictives de moviment a 
causa de la COVID-19 i que ha de facilitar un servei 
professional a distància.

Volem coordinar les empreses socials de tot el 
territori que treballen en l’àmbit de l’assessorament 
econòmic, jurídic, laboral, comptable i fiscal, a fi 
d’afrontar els reptes que han sorgit durant la crisi 
sanitària i social derivada de la COVID-19. Volem 
transformar i innovar en aquest àmbit creant una 
xarxa estratègica especialitzada mitjançant processos 
d’intercooperació per reactivar econòmicament les 
cooperatives participants en el projecte. 

Considerem, doncs, que aquest projecte ens servirà 
per mantenir els llocs de treball existents, així com 
incrementar el volum de negoci.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Manteniment del 100 % dels llocs de 

treball

Sector d’activitat
• Serveis de gestoria i assessoria

Àmbit territorial
• Catalunya

Projecte coopgestió: projecte de 
suport a l’economia social

Contacte
Olímpia Sánchez García
olimpia@somgestio.coop
933 795 637 / 722 895 781 
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Entitats agrupades
Som Cultura, SCCL; Unió de Pagesos; 
L’Olivera, SCCL; Sàpiens, SCCL

Descripció

Som Cultura, Unió de Pagesos, L’Olivera i Sàpiens 
posem en marxa Arrels, el mercat de pagès en xarxa 
més gran de Catalunya i una eina imprescindible i 
urgent per garantir el futur de l’activitat productora 
de pagesos i artesans. 

Arrels impulsarà el creixement de l’activitat de 
pagesos, ramaders, pescadors i artesans i permetrà 
que s’estalviïn la despesa d’intermediació (sense 
lucre i amb una gran campanya de difusió). 

La primera fase del projecte, que presentem com 
a projecte singular, inclou les accions següents: la 
creació d’una comunitat de consumidors i productors, 
la construcció de la infraestructura tècnica i 
tecnològica del mercat, la realització dels prototips 
dels mitjans de comunicació d’Arrels i la campanya de 
comunicació per donar a conèixer el projecte.

La pagesia catalana fa temps que pateix les 
conseqüències del model de consum global: el 
monopoli de les grans corporacions (sis empreses 
controlen més del 50% de la distribució), el procés 
de deslocalització… Tot plegat ha fet que els últims 
vint anys hàgim perdut el 50% de la pagesia. Amb 
Arrels volem impulsar una relació més intensa i 
directa entre els consumidors i els productors, a 
més de fomentar la consciència social davant els 
problemes del món rural i crear un sentiment de 
pertinença al territori. 

La revista, el web i la ràdio digital seran un altaveu 
permanent de la realitat de la pagesia a Catalunya i 
afavoriran que aquest sector essencial accedeixi a 
nous públics mitjançant les noves tecnologies i amb 
un relat optimista i de futur.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de cinc llocs de treball

Sector d’activitat
• Consum responsable 

• Distribució agroecològica

Àmbit territorial
• Catalunya

Projecte d’intercooperació  
per al llançament d’Arrels

Contacte
Georgina Rodríguez
info@mercatarrels.cat
www.mercatarrels.cat 

 @MonArrels
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Entitats agrupades
El Brot, Productes de Cultiu Agroecològic 
i d’Ús Casolà, SCCL (comerç solidari); 
Associació el Tomb de Reus; Fundació 
Formació i Treball; Icària Acció Socio-
educativa, SCCL; Agència Reus Promoció 
(Ajuntament de Reus); Institut Municipal 
de Formació i Empresa Mas Carandell 
(Ajuntament de Reus); La Caseta de 
l’Arbre, SCCL (comerç solidari); Breizh 
Creps, SLU (comerç solidari) i Associació 
Cultural Despertaferro (comerç solidari)

Descripció

Reus Compra Responsable és un projecte d’intercooperació 
per al comerç de Reus a fi d’impulsar la transformació 
del model comercial de la ciutat, adaptar-lo als reptes 
socioeconòmics que planteja la crisi de la COVID-19 i reforçar 
la viabilitat del comerç local com a font d’ocupació i activitat 
econòmica. Per primer cop, el sector del comerç de Reus 
construeix una aliança d’abast municipal, en què s’uneixen 
en un mateix projecte les dues principals associacions de 
comerç (Unió de Botiguers i el Tomb de Reus), els comerços 
d’economia social i solidària (Agrupació Comerç Solidari), 
el cooperativisme reusenc (Pol Cooperatiu de Reus), 
l’Ajuntament de Reus (IMFE Mas Carandell i Agència Reus 
Promoció) i el tercer sector especialitzat en paqueteria 
social (Fundació Formació i Treball). Presentem un paquet 
de mesures i nous serveis que desenvolupen un model de 
comerç electrònic (e-commerce) i de distribució ecològica 
a domicili per a tota la ciutat, basat en els principis de 
l’economia social i solidària i el consum responsable. 
Mitjançant aquest projecte, el comerç local és capaç de 
construir una alternativa sostenible, justa i relocalitzada als 
models transnacionals de compres en línia i de lliurament 
a domicili, que amenacen la continuïtat del teixit comercial 
local. Amb aquest projecte singular:

• Resolem les necessitats col·lectives mitjançant una aliança 
publicoprivada i de cooperatives, que situa el bé comú per 
sobre de la competitivitat. 

• Desenvolupem un model de consum responsable capaç de 
construir ciutats sostenibles i justes, en què l’Administració 
pública aposta per generar un consum local i conscient i un 
comerç de proximitat i comunitari.

• Reduïm l’impacte mediambiental que comporta el comerç, 
mitjançant la reducció de residus comercials i la reducció 
d’emissions a causa del repartiment a domicili motoritzat.

• És un projecte que genera un filó d’ocupació per a col·lectius 
de persones aturades en situació de risc d’exclusió.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Mantenir el 92% dels llocs de treball de 

les entitats participants

• Assolir el 80% de contractes indefinits

• Assolir el 75% de contractacions de 
jornades completes

Sector d’activitat
• Comerç

• Consum responsable

• Logística i transport sostenible

Àmbit territorial
• Reus

Reus Compra Responsable

Contacte
Gerard Nogués Balsells
info@reuscompraresponsable.cat
625 111 307

 @reuscompraresponsable
  @reuscompraresponsable 
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Entitats agrupades
Actua, SCCL; Formació i Treball; Avancem 
Santa Clara, SCCL

Descripció

El projecte, basat en la inserció laboral mitjançant 
la venda de productes tèxtils i calçat de segona mà, 
pretén situar les persones al centre de l’activitat 
empresarial i oferir una alternativa de consum 
sostenible i responsable. A més, permet aconseguir 
alhora un impacte de tipus social, mediambiental i 
econòmic: es proporciona feina a persones que es 
troben en risc d’exclusió, s’allarga el cicle de vida del 
tèxtil i l’activitat es torna econòmicament sostenible.

Les botigues de consum responsable que proposem 
segueixen un model d’economia circular que 
transforma residus potencials en productes que tenen 
una segona vida. En allargar el cicle de vida de la roba, 
s’eviten els costos ambientals i econòmics per fer-
ne el tractament com a residu, i també la producció 
de nou material tèxtil. La cadena d’establiments té 
l’objectiu d’afavorir la inserció laboral per mitjà de la 
venda de productes tèxtils i calçat de segona mà. 

Les tres botigues que formen part d’aquest projecte 
d’intercooperació s’obriran en els municipis de Girona 
(botiga Avancem Santa Clara, SCCL), el Vendrell 
(botiga Actua, SCCL) i Santa Coloma de Gramenet 
(botiga de l’empresa d’inserció Formació i Treball). 
Les botigues realitzaran entrega social de roba i 
complements, de manera dignificada, a persones 
d’escassos recursos econòmics i en risc d’exclusió 
social que hagin estat derivades des dels serveis 
socials bàsics i especialitzats.

L’impuls d’aquesta nova activitat econòmica permetrà 
crear set llocs de treball als territoris, especialment 
per a persones en risc d’exclusió, de manera que 
contribuirà a trencar amb l’espiral de pobresa i 
exclusió en què es veuen atrapades moltes famílies.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Creació de set llocs de treball

• Manteniment del 100% dels llocs de 
treball

Sector d’activitat
• Comerç

• Consum responsable

Àmbit territorial
• Catalunya

ROBA@D9. Botigues responsables 
per a la recuperació

Contacte
Ivon Maritza Henao Arias
avancemsantaclara@gmail.com
630 146 985 
www.avancemsantaclara.cat

  @CoopAvancem
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Entitats agrupades
Cíclica [space · community · ecology]; 
Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya (IREC); Dies d’Agost; Electra 
Caldense; Associació de Micropobles  
de Catalunya

Descripció

L’assoliment dels objectius energètics i de descarbonització 
que estableix la Unió Europea només serà possible si, 
juntament amb mesures de rehabilitació energètica, 
es posen en marxa processos a gran escala per crear 
comunitats energètiques arreu del territori com a vehicle 
d’accés cooperatiu i equitatiu a l’energia renovable. 
Per aquest motiu, l’objectiu principal de la proposta és 
el següent: dinamitzar la transició energètica del parc 
edificatori cap a la descarbonització per mitjà del foment de 
comunitats energètiques des d’una perspectiva inclusiva i 
solidària.

El plantejament del projecte és construir una base de 
coneixement per a tot el territori català, des de les àrees 
metropolitanes fins als micropobles, que permeti exposar 
el potencial de creació de comunitats energètiques i 
els avantatges que comporten en els àmbits social —
més cohesió i empoderament—, econòmic —menys 
cost energètic— i ambiental —reducció del consum i 
descarbonització—. Conscients del perill que la transició es 
produeixi sobre bases de desigualtat, la premissa diferencial 
és la inclusió de tot el teixit edificat de pobles i ciutats, 
de manera que s’eviti, novament, que els sectors més 
vulnerables quedin fora del procés justament en una etapa 
post-COVID-19 en què, amb tota probabilitat, s’agreujarà la 
pobresa energètica.

La plataforma en línia SomComunitatEnergetica.cat serà 
l’eina resultant que farà accessible tot el coneixement 
generat i que facilitarà la comunicació entre els agents 
clau en la transició energètica. Proporcionarà, de manera 
àgil i intuïtiva, els indicadors essencials i adequats per a 
l’administració, per a les entitats i empreses de mercat i 
per a les comunitats veïnals, amb la mirada posada en la 
planificació pública, la implementació de projectes a gran 
escala i l’empoderament ciutadà.

Indicadors d’ocupació i 
creació de cooperatives
• Generació d’un conveni de col·laboració 

pública i privada d’expansió i explotació 
del servei

• Creació de dos llocs de treball

• Manteniment del 97% dels llocs de 
treball

Sector d’activitat
• Medi ambient i energia

• Consum responsable

Àmbit territorial
• Catalunya

Som comunitat energètica. 
Empoderament per a una transició 
energètica cooperativa i equitativa

Contacte
Joaquim Arcas Abella
joaquim.arcas@ciclica.eu
www.somcomunitatenergetica.cat 

 #somcomunitatenergetica
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Entitats 
representatives
Organismes 
representatius de 
l‘economia social, 
el tercer sector i les 
cooperatives
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ASSOCIACIÓ ECONOMIA SOCIAL 
CATALUNYA - AESCAT

Serveis i projectes
• Defensa dels interessos de les entitats associades.

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

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

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

Contacte
info@economiasocialcatalunya.cat
www.economiasocialcatalunya.cat

 @ES_Catalunya

Reptes
L’AESCAT persegueix, com a finalitats fonamentals, 
defensar i fomentar l’economia social, així com 
defensar els interessos de les entitats associades, 
i conjuntament l’interès general; en particular, 
persegueix:
1. Visualització de l’economia social, sumant a 
l’entorn d’un sol eix totes les organitzacions que 
posen a les persones i el progrés social en el centre 
de l’activitat, enlloc del capital.
2. Projecció dels valors propis de l’economia social i 
generació de discurs col·lectiu cap a la societat 
catalana.
3. Incidència política i social per la defensa d’un 
determinat model de societat i dels interessos de 
l’economia social. 
4. Promoció de la cohesió, interrelació i diàleg entre 
les diferents formes, cultures i organitzacions de 
l’economia social a Catalunya.

Entitats representatives
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CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES  
DE CATALUNYA

Serveis i projectes
• Representació i defensa del cooperativisme com a 

màxim interlocutor amb l’Administració i en altres 
espais d’interlocució, participació i diàleg.

• Difusió dels principis i els valors cooperatius.

• Promoció de l’educació i la formació cooperatives i 
generació de coneixement.

• Coordinació o organització de serveis d’interès comú 
per a les cooperatives a través de la intercooperació 
entre branques cooperatives i federacions.

Per desenvolupar els serveis, accions i projectes ens 
organitzem en 4 àmbits de treball col·lectius que alhora 
corresponen amb els eixos d’actuació de CoopCat: 
Representació, Formació i Coneixement, Intercooperació 
i Comunicació i visualització.

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

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

Reptes
• Enfortir la capacitat d’influència i 

representativitat de CoopCat. 

• Difondre i promoure el cooperativisme com a 
alternativa d’acció empresarial, pensada per 
al progrés de les persones i com una eina de 
transformació social.

• Generar més espais i serveis que facilitin la 
intercooperació entre federacions i branques 
cooperatives. 

Contacte
933 323 682
ccc@cooperativescatalunya.coop
www.cooperativescatalunya.coop
www.cercles.coop/

  www.youtube.com/user/ConfeCoopCat
 @CooperativesCAT
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LA CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL 
TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

Serveis i projectes
Entre d’altres:
• Participació en espais de representació i interlocució. 

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

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

Missió i visió
La Confederació és l’organització empresarial que 
des de l’any 1997 representa a les entitats del Tercer 
Sector Social – associacions, cooperatives d’iniciativa 
social i fundacions - quedes d’una voluntat expressa 
no mercantil treballen en el sector dels serveis socials i 
d’atenció a les persones a Catalunya. Compta 24 socis 
directes, principalment federacions i associacions 
empresarials de 2n nivell, que a la seva vegada 
representen al voltant de 1.200 entitats de base.

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

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

del Tercer Sector Social de Catalunya. 

• Interlocució i incidència política. 

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

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

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

Contacte
Laia Grabulosa (direcció)
93 268 85 60
direccio@laconfederacio.org
www.laconfederacio.org

 @LaConfederacio
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FEDERACIÓ DE COOPERATIVES  
AGRÀRIES DE CATALUNYA

Enfortir la capacitat

d ’influència i representativitat

de la FCAC .

Difondre i promoure el model

cooperatiu .

Convertir la FCAC en soci

estratègic de les cooperatives .

Fomentar la promoció i la

comercialització dels

productes de les cooperatives

agràries .

REPTES

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA

 

MISS IÓ  I  V I S IÓ

Proactivitat i capacitat d 'influir davant de

les administracions i de les institucions .

Posar en valor i difondre el

cooperativisme davant de la societat i

convertir-lo en un referent en l ’àmbit

agroalimentari i en l ’entorn rural .

Canalitzar , impulsar i promoure projectes

d ’interès per a les empreses cooperatives i

el cooperativisme agrari .

Donar serveis empresarials adaptats al

cooperativisme agrari i als agents del seu

entorn per contribuir a la seva viabilitat

econòmica i social

Missió: La Federació de Cooperatives

Agràries de Catalunya és l ’organització

que representa , promou i dóna suport al

món cooperatiu agroalimentari i rural .

 

Visió: La FCAC serà reconeguda per :

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

SERVE I S  I  PROJECTES

La FCAC compta amb una completa

estructura de serveis amb la finalitat de

contribuir al desenvolupament del sector i

potenciar la seva capacitat competitiva al

temps que es vetlla per temes socials i

mediambientals . Aquests serveis són :

intercooperació , assessorament

agroalimentari , assessorament jurídic ,

laboral , econòmic i fiscal , gestió d ’ajuts i

projectes i formació .

 

Impulsa diversos projectes per afavorir el

desenvolupament social, econòmic i la

sostenibilitat de les cooperatives

agràries . Destaquem projectes de

desenvolupament rural : relleu generacional

al camp català , foment de la incorporació de

la dona en el òrgans de decisió i

també aquells vinculats a la difusió del

producte cooperatiu i de les agrobotigues .

Cada vegada més es participa en projectes

d ’innovació i recerca en diversos àmbits .

PART IC I PAC IÓ  EN

XARXES

Participa a la Confederació de Cooperatives

de Catalunya , a Cooperativas

Agro-alimentarias de España , en el Consell

Superior de la Cooperació i en el

Consell Assessor del Programa d 'Economia

Social

CONTACTE

932 260 369

fcac@fcac.coop

www.cooperativesagraries.cat

@coopagrariesCAT

/cooperativesagrariesCAT

/TastaCoop

Serveis i projectes
La FCAC compta amb una completa estructura de 
serveis amb la finalitat de contribuir al desenvolupament 
del sector i potenciar la seva capacitat competitiva 
alhora que es vetlla per temes socials i mediambientals. 
Aquests serveis són: intercooperació, assessorament 
agroalimentari, assessorament jurídic, laboral, econòmic 
i fiscal, gestió d’ajuts i projectes, comunicació, protocol i 
organització d’actes i formació. 
Impulsa diversos projectes per afavorir el 
desenvolupament social, econòmic, la sostenibilitat 
i la transició energètica de les cooperatives agràries. 
Destaquem projectes de desenvolupament rural: relleu 
generacional al camp català, foment de la incorporació 
de la dona en el òrgans de decisió i també aquells 
vinculats a la difusió del producte cooperatiu i de les 
agrobotigues. Cada vegada més es participa en projectes 
d’innovació i recerca en diversos àmbits.

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

Visió: La FCAC serà reconeguda per: 
• Proactivitat i capacitat d’influir davant de les 

administracions i de les institucions. 

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

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

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

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

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

Reptes
• Enfortir la capacitat d’influència i 

representativitat de la FCAC.

• Difondre i promoure el model cooperatiu.

• Convertir la FCAC en soci estratègic de les 
cooperatives.

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

Contacte
932 260 369
fcac@fcac.coop
www.cooperativesagraries.cat

 @coopagrariesCAT
  /cooperativesagrariesCAT
 /TastaCoop
  www.instagram.com/tastacoop/
  www.linkedin.com/company/coopagrariescat/
  www.youtube.com/cooperativesagrariesCAT
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FEDERACIÓ DE COOPERATIVES 
CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA

Serveis i projectes
• Representació i defensa dels interessos del coope-

rativisme de consum en el marc de les estructures 
cooperatives, consumidoristes i de l’economia social 
en general.

• Assessorament legal.

• Informació i gestió d’ajuts.

• Atenció a les persones consumidores.

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

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

Missió i visió
Missió
• Contribuir a fer visibles i consolidar les cooperatives 

existents.

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

• Impulsar un sistema diferent de fer economia i 
empresa.

Visió
• Representació: ser un espai de referència per a les 

cooperatives de persones consumidores i usuàries de 
Catalunya i de les persones associades.

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

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

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

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

Reptes
Donar suport a la consolidació i expansió de les 
cooperatives de consumidors i usuaris. 
• Impulsar i promoure la creació de cooperatives.

• Promoure projectes intercooperatius.

• Desenvolupar programes de formació 
cooperativa, empresarial i consumidorista.

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

• Potenciar els elements d’identitat i diferenciadors

Contacte
Maria Antònia Esteban Benito
93 301 20 20
m.antonia@fccuc.coop
www.cooperativesdeconsum.coop/

 @CoopsConsum
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FEDERACIÓ DE COOPERATIVES 
D’ENSENYAMENT DE CATALUNYA

Serveis i projectes
La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de 
Catalunya, la FeCEC, per acomplir amb la seva missió 
ofereix als seus associats tres tipus de serveis bàsics:
• Programa de formació per als treballadors educadors 

de les escoles membres.

• Activitats cooperatives per l’alumnat.

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

També s’impulsen dues grans activitats per als alumnes 
de les escoles cooperatives. Els jocs florals i els jocs 
cooperatius.
Un dels projectes més destacats són les cooperatives 
d’alumnes que són una experiència educativa innovadora 
on els alumnes, amb la col·laboració del professorat, 
creen una empresa cooperativa amb els valors i 
funcionament democràtic.

Missió i visió
En aquests moments, la Federació agrupa 42 escoles 
cooperatives, que apleguen 6.026 socis cooperativistes i 
1.906 treballadors que eduquen a 17.000 alumnes.
La seva missió és representar, assessorar i defensar 
les cooperatives d’ensenyament, així com agrupar i 
potenciar l’intercanvi entre elles i les sinergies que es 
creen en la intersecció entre les diferents escoles. La 
FeCEC ofereix serveis per a la millora de la seva gestió 
i qualitat. Ofereix formació per als professionals i socis 
cooperativistes de tot el col·lectiu, en tant que motors i 
eixos del fet educatiu cooperatiu.

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

Contacte
93 332 43 26
info@escolescooperatives.cat
www.escolescooperatives.cat/

 @EscolesCoop
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FEDERACIÓ DE COOPERATIVES 
D’HABITATGE DE CATALUNYA

Serveis i projectes
Ofereix serveis als seus associats:
• Àrea Jurídica i de Gestió.

• Àrea Fiscal, Financera i Comptable.

• Àrea de Formació.

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

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

Participació en xarxes
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC), 
Confederación de Cooperativas de Viviendas de 
España (CONCOVI), Consell Assessor de l’Habitatge de 
Catalunya, Consell Superior de la Cooperació, Conveni 
amb l’Institut Català del Sòl

Contacte
93 488 21 38
info@fedcoophabitcat.org
www.fedcoophabitcat.org/
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FEDERACIÓ DE COOPERATIVES  
DE TREBALL DE CATALUNYA

Serveis i projectes
• Suport i orientació a la creació de cooperatives 

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

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

EIXOS DE TREBALL 
• A. Representativitat 

• B. Visibilitat 

• C. Dinamització i enfortiment 

• D. Creació 

• E. Comunicació

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

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

Contacte
933 188 162
federacio@cooperativestreball.coop
www.cooperativestreball.coop

 @coopstreball
 @cooperativestreball

Reptes
• Ampliar l’abast del cooperativisme a la societat 

i treballar de la mà amb les organitzacions 
representatives de l’Economia Social i Solidària.

• Esdevenir una organització participativa i de 
referència.

• Impulsar el creixement de les cooperatives amb 
propostes de suport i acompanyament.
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Promogut per: Amb el finançament de: 



PROGRAMA D’ECONOMIA 
SOCIAL 2020/2021

Recull de projectes i entitats 
de suport a l’economia social 
i cooperativa

www.economiasocial.coop

  @econ_socialcat | @AteneusCopCat

  /economia social.coop

  /economia social.coop

  @econ_socialcat
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