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El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Economia
Social, el Tercer Sector les Cooperatives i l’Autoempresa fa una aposta clara per al
foment de l’economia social, solidària i cooperativa a través dels programes d’economia social, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, els projectes singulars i, el suport a les
entitats representatives.
Els 14 ateneus Cooperatius, els 72 projectes singulars d’enguany i les entitats representatives, formen un ecosistema territorial que des de la col·laboració públic-cooperativa-comunitària treballa per generar emprenedoria col·lectiva, nous projectes en
l’economia social i solidària (ESS) i llocs de treball de qualitat a través de l’intercooperació, la visibilització i la promoció de l’ESS i l’enfortiment de les seves organitzacions, segons principis i valors del cooperativisme.
La contribució del Govern, a la construcció d’un model econòmic social, democràtic
i inclusiu a Catalunya, queda recollit a continuació, amb la informació d’algunes de
les principals iniciatives i entitats que en formen part actualment.

Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives
i l’Autoempresa. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
FUNCIONS:
en situació de risc d’exclusió sociolaboral, en coordinació amb el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.
5. Promoure la formació i la readaptació
professional en l’àmbit de les entitats
de l’economia social.
6. Impulsar la participació dels treballadors i treballadores en les empreses
d’economia social.
7 Iniciar els procediments de responsabilitat patrimoni i nomenar l’instructor o
instructora del procediment.

1. Planificar, dirigir i executar les polítiques relacionades amb l’economia
social i cooperativa, del tercer sector
i l’autoempresa.
2. Ordenar i controlar l’activitat de l’economia cooperativa, del tercer sector i
l’autoempresa.
3. Dirigir les actuacions relatives a l’anàlisi i l’estudi del sector econòmic competent.
4. Promoure mesures per a la integració
en el mercat de treball de les persones

Dades de contacte: Josep Vidal, director general
			Direcciogeneraleconomiasocial.Tsf@gencat.cat
			www.treball.gencat.cat
			@econ_socialcat
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Ateneu Cooperatiu Alt Pirineu i Aran
Entitat promotora:
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Dades de contacte:
Coordinador/a: Dolors Engo Mollà
• Telèfon: 97 365 01 87
• Correu electrònic: dengo@pallarsjussa.cat
www.acapa.cat
Entitats agrupades:
Conselh Generau d’Aran, Consell Comarcal de la Cerdanya,
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça,
Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
Entitats col·laboradores:
Alba Jussà SCCL, Cadí SCCL, Delegació Territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Envall
SCCL, IDAPA, Pirineus Gestió SL, Social Trends SCCL, Som Biomassa SCCL, Associació
Alba, Associació Artistes e Artesons Val d’Aran, Associació Cases de Pagès Val d’Aran,
Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell, Associació Esportiva Pallars, Cooperativa Agrària
i Ramadera del Pallars SCCL, Corroncui SCCL, Escola d’Oficial Forestals SCCL, Fundació
Adis, Integra Pirineus, Pediatria dels Pirineus SCCLP.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius, Alt
Pirineu i Aran incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Agroalimentari
• Turisme
• Tercer Sector
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Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat
Entitat promotora:
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Dades de contacte:
Coordinador/a: Andrés Andrés Jara – Evelin Castillo
• Telèfon: 93 685 24 00
• Correu electrònic: ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat
www.ateneucoopbll.cat
Entitats agrupades:
Acció transversal per a la transformació social AT2, Ajuntament d’Esparreguera, Ajuntament
de Gavà, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de
Vallirana, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Associació Plegats per l’economia
solidària i cooperativa al Baix Llobregat, Associació Social Business City Barcelona,
Comunitat Minera Olesana, Cooperativa obrera de viviendas SCCL, Cooperativa Orgànic,
Coopgros SCCL, Daina Isard, Delta SCCL, Famílies de malalts d’alzheimer i altres
demències de Gavà FAGA, Fundació Futur, Grup associats pel treball sociocultural GATS,
Som Gestió, Sustainlabour SLL, Uikú coworking El Prat SCCL.
Entitats col·laboradores:
Ajuntament Castelldefels, Ajuntament Castellví de Rosanes, Ajuntament Cervelló, Ajuntament
Collbató, Ajuntament d’Abrera, Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Sant Just
Desvern, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Ajuntament La Palma de Cervelló,
Ajuntament Martorell, Ajuntament Pallejà, Ajuntament Sant Andreu de la Barca, Ajuntament
Sant Climent de Llobregat, Ajuntament Sant Esteve Sesrovires, Ajuntament Santa Coloma,
Ajuntament Begues, Ajuntament Papiol, Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament
d’Esplugues, Assocació Saó Prat, Associació Espiguladors, Associació Massis Montserrati,
Associació Pasta x Pasta, Associació Tecnopedagògica Binomi, Calidoscoop SCCL, CCOO
Baix Llobregat, Central de Promoció Social Francesc Palau, Central parc del Baix Llobregat
SCCl, Circula Cultura, Cooperativa integral el Roser, Cordibaix, Creacsa, Drecera, Eines
Serveis Socio-Educatius SCCL, El didal del Prat, Els Nou Rals, Empresa Municipal de
Promoció Social Urbana i Econòmica de Cornellà SA, Espai Garbuix, Esperit Empresarial
SCCL, Eticom Som Connexió SCCL, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya,
Fem Escala SCCL, Fundació Acció contra la Fam, Fundació Cassia Just, Fundació Ecom,
Fundació Esperanzah, Fundació Nou Xamfrà, Fundació PIMEC, Fundació Rubricatus,
FUNDESPLAI, Illa cooperativa, INNOBAIX, Innovació i Economia Social en la Mediterrània,
La Confederació Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, La Fundació Rubricatus,
Lifefit, Mecanic Audiovisual, Mim Psicologia, RECIBAIX, SAO inserció, Set-C,
Solidança & Solidança Treball EI SL, Som Bici, Som Energia, Suara Serveis SCCL, Torrelles,
Tres65 SCCL, UGT, Xarxa Agrosocial SCCL.
Eixos estratègics:
Els eixos estratègics corresponen als definits a l’ordre dels Ateneus Cooperatius.
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Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord
Entitat promotora:
Sargantana Dalt de la Vila SCCL
Dades de contacte:
Coordinador/a: Anna Abellán
• Telèfon: 93 464 22 16
• Correu electrònic: lasargantanabadalonina@gmail.com
www.ateneubnord.cat
Entitats agrupades:
Fundació Surt, Grameimpuls SA, Impo Ajuntament de Badalona,
La Fàbrica Capfoguer SCCL, La Page Original SL.
Entitats col·laboradores:
Aemifesa, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Can Cet, Consorci Badalona Sud, Coop57
SCCL, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Fundación laboral de la
construcción, Agrupació de comerç i indústria de Santa Coloma de Gramenet (L’Agrupació),
Òmnium Cultural Barcelonès Nord, PIMEC Badalona, Xarxa
d’Economia Alternativa i Solidària de Catalunya Xes.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius,
Barcelonès Nord incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Sostenibilitat
• Alimentació i consum responsable
• Habitatge
• Cultura cooperativa
• Cures
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Ateneu Cooperatiu Catalunya Central
Entitat promotora:
Gedi Gestió i Disseny SCCL
Dades de contacte:
Coordinador/a: Alba Rojas
• Telèfon: 935 24 16 24
• Correu electrònic: ateneucooperatiucc@gedi.org
www.coopcatcentral.cat
Entitats agrupades:
Dies d’Agost, Frescoop SCCL, l’Arada SCCL, Sambucus SCCL,
Set-C SCCL, Tres Branques SCCL.
Entitats col·laboradores:
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.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius, Catalunya Central incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Sobiranies
• Comunitat i economia de les cures
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Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva-L’Hospitalet
Entitat promotora:
Coop de mà SCCL
Dades de contacte:
Coordinador/a: Alicia Bolancé
• Telèfon: 93 264 03 56
• Correu electrònic: projectes@coopdema.cat
www.ateneulh.coop
Entitats agrupades:
Drecera SCCL, Educa SCCL, Eduvic SCCL, Fundació Contorno Urbano.
Entitats col·laboradores:
Ajuntament de L’Hsopitalet de Llobregat, Associació CAF, Associació promotora d’ocupació
i serveis social APOSS, Calidoscoop SCCL, Catproject SCCL, Centre d’Estudi de l’Hospitlet,
Coop57 SCCL, De la Terra, Ecos SCCL, EL Casalet, Federació de Cooperatives de treball de
Catalunya, Fundació Catalana Akwaba, Fundació Seira per la innovació i projecció del
cooperativisme, Fusta i Llar SCCL, Insercoop SCCL, Opcions de Consum Responsable
SCCL, Patufet Sant Jordi SCCL, Serveis Educatius Tris Tras, Travinae SCCL, Xarxa
d’Economia Solidària.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius, La
Col·lectiva-Hospitalet incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Memòria i cultura cooperativa
• Consum conscient i finances ètiques
• Treball Cooperatiu
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Ateneu Cooperatiu CoopCamp-Tarragona
Entitat promotora:
Fleca l’Aresta
Dades de contacte:
Coordinador/a: Gemma Flores
• Telèfon: 681 623 454
• Correu electrònic: gemma.florespons@coopcamp.cat
www.coopcamp.cat
Entitats agrupades:
Actua, Aresta, Cellers Domenys, Col·lectiu Ronda, Conca 5.1, Contrapunt, Economat,
El Brot, Formació i Treball, L’Escac, Prioritat, Setem.
Entitats col·laboradores:
Agrícola de Barberà, Ajuntament de Calafell, Ajuntament de Cunit, Ajuntament de Salou,
Aprodisca, Arqueovitis, Arrels d’aigua, Associació de Músics del Baix Penedès, Cal llauner,
Cambrils Emprèn, Ajuntament Cambrils, Caseta de l’Arbre, Consell Comarcal Baix
Penedès, Consell Comarcal Priorat, Combinats, Concactiva, Confederació Empresarial
3r Sector, Consell Comarcal Tarragonès, Dignidart, Diputació de Tarragona, Emelcat SCCL,
Eina Activa, Eina Ajuntament Vendrell, Entra, Escola Municipal de Música de Tarragona,
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Fet a la Conca, Fundació Universitat
Rovira i Virgili, Gentis, Ginac, Handytech, Icària, Idetsa, La Dinamo, LexCoop, Mas Carandell,
Punt d’Accés SCCL, Distribuïdora de Mercat Social Quèviure, Redessa, Remhalik,
Roca i Galés, Saurines, Som Energia, Som Mobilitiat, Sostre Cívic, Tarragona Impulsa,
Terra i Taula, Trescatorze, VallsGenera, Vinícola del Priorat, Xarxa Incorpora,
Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de Catalunya Xes.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius,
CoopCamp-Tarragona incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Agroecologia
• Ocupabilitat de col·lectius amb vulnerabilitats socials
• Consum ètic, responsable i cooperatiu
• Habitatge cooperatiu
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Ateneu Cooperatiu Coòpolis-Barcelona
Entitat promotora:
La Ciutat Invisible SCCL
Dades de contacte:
Coordinador/a: Hernán Cordoba
• Telèfon: 93 432 00 63
• Correu electrònic: hernan@bcn.coop
www.bcn.coop
Entitats agrupades:
Associació per l’Impuls de l’Economia Cooperativa i Comunitària de Sants Montjuïc,
Associació Migració i Economia Social i Solidària, Calidoscoop SCCL, Col·lectiu Ronda
SCCL, Cooperativa Etcèteres SCCL, Diomcoop SCCL, Femprocomuns SCCL, Fets, Grup
Ecos SCCL, iACTA SociojuríDica SCCL, La Ciutat Invisible SCCL, La Pera, SCCL, Labcoop
SCCL, Lacol SCCL, L’Esguard SCCL, Opcions de Consum Responsable SCCL, Distribuïdora
de Mercat Social Quèviure, Sostre Civic.
Entitats col·laboradores:
Associació Apassos, Associació Barceloneta Alerta, Associació Col·lectiva Matriu,
Associació Cooperasec, Associació Educativa i Cultural Formes, Associació la Tregua:
Art i Transformació Social, Associació Mujeres Palante, Associació per l’Impuls dels
Supermercats Cooperatius i el Mercat Social, Associació Studi Llum 91, Ateneu Popular
Zona Franca, Biciclot SCCL, Bicihub Barcelona, Confederació de Cooperatives de
Catalunya, Consell d’Associacions de Barcelona, Consell de la Joventut de Barcelona.
Coop57 SCCL, Escola Lliure El Sol, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya,
Koitton Club SCCL, La Canibal SCCL, La Fàbric@ SCCL, l’Economat Social, Que Soni,
Reflexes SCCL, Fundació Catalana Per A La Prevenció De Residus I El Consum Responsable
REZERO, Som Mobilitat SCCL, Taula Eix Pere IV, Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya,
Xarxa d’Economia Solidària de Sant Andreu.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius,
Coòpolis-Barcelona incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Cultura Cooperativa
• Migracions i economia solidària
• Economia feminista i de les cures
• Consum conscient basat en pràctiques col·lectives
Generalitat de Catalunya
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Ateneu Cooperatiu Coopsetània - Alt Penedès-Garraf
Entitat promotora:
Associació Entrem-hi
Dades de contacte:
Coordinador/a: Laura Rafecas
• Telèfon: 687 61 13 83
• Correu electrònic: coordinacio@coopsetania.cat
www.coopsetania.cat
Entitats agrupades:
Actua, Facto, La Fura,Nou Set, Nou Verd.
Entitats col·laboradores:
Mancomunitat Penedès i Garraf, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Sant Quintí
de Mediona, Ajuntament de Torrelavit, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de
Mediona, Fundació ENT, Fundació Pinnae, Fundació Pro-Penedès, Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya, Covides, La Dinamo, Opcions de Consum
Responsable SCCL, El Tros d’Ordal, Quatre Passes Serveis Mediambientals.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius,
Alt Penedès-Garraf incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Consum conscient i responsable
• Treball entorn a la inserció laboral
• Incorporació de la perspectiva de gènere i d’impacte ambiental

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

14

,

Ateneu Cooperatiu Maresme
Entitat promotora:
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró
Dades de contacte:
Coordinador/a: Berta Mundó
• Telèfon: 93 576 87 39
• Correu electrònic: berta@coopmaresme.cat
www.ateneucoopmaresme.cat
Entitats agrupades:
Clack Audiovisual SCCL, Facto assessors SCCL, L’esberla SCCL, Musicop SCCL, Xarxa
d’Economia Alternativa i Solidària Mataró.
Entitats col·laboradores:
Ajuntament d’Arenys de Mar, Ajuntament d’Arenys de Munt, Ajuntament d’Argentona,
Ajuntament de Cabrils, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de
Palafolls, Ajuntament de Pineda de Mar, Ajuntament de Premià de Dalt, Ajuntament de
Premià de Mar, Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, Ajuntament de Sant Pol de Mar,
Ajuntament de Santa Susanna, Ajuntament de Tordera, Ajuntament del Masnou, Consell
Comarcal del Maresme, Coop de Pedal SCCL, Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya, Make It! SCCL, Moviment educatiu del Maresme, Tecnocampus Mataró
Maresme, Unió de Cooperadors de Mataró.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius,
Maresme incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Migracions
• Agroecologia
• Participació activa dels actors de l’ESS
• Col·laboració amb les administracions públiques
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Ateneu Cooperatiu Ponent-Coopera
Entitat promotora:
El Risell SCCL
Dades de contacte:
Coordinador/a: Anna Maria Capdevila
• Telèfon: 664 26 56 64
• Correu electrònic: acapdevila@ponentcoopera.cat
www.ponentcoopera.cat
Entitats agrupades:
Alba, Btactic, La Cuina del Comú, Eines Educatives Les Obagues, Olivera, Tres Cadires.
Entitats col·laboradores:
Cooperativa John Fil, Coordinadora d’ONGs i altres Moviments Solidàries de Lleida,
Universitat de Lleida.
Eixos estratègics:
Els eixos estratègics corresponen als definits a l’ordre dels Ateneus Cooperatius.
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Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre
Entitat promotora:
Fundació ASTRES
Dades de contacte:
Coordinador/a: Carlos Lamote
• Telèfon: 679 42 78 00
• Correu electrònic: tecnic@ateneucoopte.org
www.ateneucoopte.org
Entitats agrupades:
Ajuntament d’Amposta, Ajuntament d’Ulldecona, Cresol SCCL solucions energètiques locals,
Fundació privada Gentis, ALC Assessors SCCL, Surtdecasa SCCL, Epi SCCL energia per a
la igualtat, Fundació Ulldecona.
Entitats col·laboradores:
Ajuntament d’Alcanar, Ajuntament de Flix, Ajuntament de Mora d’Ebre, Ajuntament de
Tortosa, Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal
de la Terra Alta, Cooperativa l’Aldea, CIS Terra Alta Ribera Ebre, Fundació Montsià.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius, Terres
de l’Ebre incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Producció Agroecològica
• Retorn Talent Ebrenc emigrat
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Ateneu Cooperatiu Terres Gironines
Entitat promotora:
Fundació Privada Gentis
Dades de contacte:
Coordinador/a: Sandra Teixidor
• Telèfon: 97 240 54 55
• Correu electrònic: consulta@ateneucoopgi.org
www.ateneucoopgi.org
Entitats agrupades:
Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Sarrià, Avancem Santa Clara SCCL, Emprengi,
Ajuntament de Calonge, Arran de Terra, Associació GALP, Consell Comarcal de la Selva,
Divertus Cooperativa, Eina Activa, Fundació Gentis, Núria Social, Plataforma Educativa,
Suara Cooperativa.
Entitats col·laboradores:
Ajuntament de Salt, Ajuntament de Vilablareix, Fundació per l’Autoocupació, Idària.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius, Terres
Gironines incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Consum responsable
• Participació, governança i democràcia
• Enxarxament
• Acompanyament col·laboratiu a la creació
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Ateneu Cooperatiu Vallès Occidental
Entitat promotora:
Ajuntament de Sabadell
Dades de contacte:
Coordinador/a: Elisa Segués
• Telèfon: 661 97 71 85
• Correu electrònic: esegues@ajsabadell.cat
www.ateneucooperatiuvalles.org
Entitats agrupades:
Associació Teler Cooperatiu, Doble Via SCCL, Empresa d’inserció l’Eina SCCL, Filigrana
Produccions 360 SCCL, Malarrassa SCCL, Promoció Econòmica de Sabadell SL, Sprintcoop
SCCL.
Entitats col·laboradores:
Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda, Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, Malarrassa SCCL,
Fundació Autònoma Solidària, Xarxa d’Economia Solidària, Fundació Barberà Promoció,
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Coop57, Som Energia (Grups Locals deTerrassa i
Sabadell), Associació Cal Girona, Tracta’m SCCL, L’Ortiga SCCL, Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, Arqbag Cooperativa d’Arquitectura, Col·lectiu Ronda, Escola d’Educació Especial
Crespinell SCCL, Centre de Jardineria l’Heura SLL, CCOO del Vallès Occidental, Associació
Fiare Catalunya, Ajuntament de Vacarisses, Acció Cultural Sant Cugat del Vallès
(Cal Temerari – Sincrocoop), Ajuntament de Matadepera, Associació Camp d’Energia del Bé
Comú de Terrassa, Suport_Tres_Turons, SCP, Entitat Communia, Associació El Cabàs,
Associació Juvenil Esquitx, Entitat l’Esberla, Associació de Neurorehabiltiació Pediàtrica
integral Sala Puigverd, Casa Popular Tangram, SonaSwing Castellar, Associació
Eco-Inserció, Federació d’Associació de Veïns de Terrassa, L’Avenir eines per a la
comunicació, Associació Sant Cugat cap a l’ESS-Tr3scoop, Amics de Fundase-Bolívia,
Ateneu Terrassenc, Associació pel Consum Responsable i la Sostenibilitat de Terrassa,
La Terrassenca SCCL, Associació Plantem-nos, Ecoxarxa Vallès Occidental.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius, Vallès
Occidental incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Habitatge
• Persones migrades
• Transició ecològica
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Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental
Entitat promotora:
Doble Via SCCL
Dades de contacte:
Coordinador/a: Marc Vilanova
• Telèfon: 693 82 77 52
• Correu electrònic: mvilanova@facto.cat
www.ateneucoopvor.org
Entitats agrupades:
Consell Comarcal del Vallès Oriental, Ensó SCCL, Escola Sant Gervasi, Facto Assessors
SCCL, Som Contrapunt SCCL.
Entitats col·laboradores:
Ajuntament de Montornès, Apindep Ronçana, Cafè del Centre, Cooperativa 70, Escola
Ginebró, La Clau que obri tots els panys, La Magrana Vallesana, Ateneu L’Aliança, Espai
Assessor, Granollers Mercat.
Eixos estratègics:
De forma addicional als eixos de treball propis de tota la xarxa d’Ateneus Cooperatius,
Vallès Oriental incorpora els següents eixos estratègics transversals:
• Educació: tallers amb professorat
• Agroecologia
• Mobilitat sostenible
• Perspectiva feminista
• Inclusió i diversitat funcional
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Abacus: Espais oberts a la ciutadania
Entitat promotora:
Abacus
Descripció:
El projecte consisteix, en primer lloc, a incorporar nous usos a les botigues d’Abacus, per oferir a les organitzacions ciutadanes, a la comunitat escolar i a les activitats d’economia social
i solidària, un espai pròxim on puguin trobar-se, oferir serveis i productes i desenvolupar-hi
activitats, per aconseguir espais que transpirin els nostres valors de transparència, participació, equitat, confiança i sostenibilitat. En segon lloc, desenvolupar continguts que facilitin el
consum amb coneixement i valors en l’àmbit de l’educació, la cultura i el lleure.
Reptes:
• Identificar demandes i propostes de persones sòcies i usuàries amb relació als usos de la
botiga Abacus.
• Definir els “nous usos” de la botiga Abacus.
• Identificar i implementar a cinc botigues la metodologia d’obertura a nous usos definida.
• Desenvolupar continguts i materials que aportin un coneixement més conscient de l’oferta
cultural, educativa i de lleure, i que estiguin disponibles als espais físics i en línia.
• Enfortir el vincle amb el soci/sòcia-consumidor/a com a conseqüència de l’obertura a la
ciutadania.
• Realitzar un mínim de dos usos al mes per part d’entitats o col·lectius ciutadans a les cinc
botigues pilot.
• Incrementar un 5% el volum de vendes.
• Incrementar en 17 els llocs de treball a conseqüència de l’increment de vendes i d’activitat.
Àmbit d’actuació:
Comerç.

Impacte esperat:
Promoure valors de transparència, participació, equitat, confiança i sostenibilitat
en l’àmbit cultural, educatiu i de lleure,
així com construir comunitat al territori.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.abacus.coop - @abacusCoop - antonio.naranjo@abacus.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Agrobotiga km 0 de cooperativa
Entitat promotora:
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Descripció:
El projecte vol crear un mapa-xarxa interactiu de cooperatives amb agrobotiga que inclogui la
descripció, dades i fotografies de cadascuna, per tal de fomentar la venda de productes agraris cooperatius entre les mateixes agrobotigues i el consumidor final, així com desenvolupar
altres actuacions de promoció del producte agroalimentari cooperatiu.
Reptes:
• Promoure l’economia social mitjançant el producte agroalimentari que es comercialitza a
través de les agrobotigues de les cooperatives agràries.
• Promoure els productes d’alimentació de les cooperatives agràries catalanes que es comercialitzen a les agrobotigues.
• Donar a conèixer el valor afegit que suposen les agrobotigues repartides per tot el territori
català.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i alimentació.

Promoure les cooperatives agràries i el
sector de l’economia social i el cooperativisme al territori, i enfortir les agrobotigues.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.fcac.coop - issuu.com/agroactivitat - fcac@fcac.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Associació Versembrant
Entitat promotora:
Col·lectiu Les Arts Unides (CLAU), SCCL
Descripció:
Amb aquest projecte, volem potenciar i desenvolupar els tallers que actualment fem de creació
artística (musical, literària i plàstica, especialment a través de tallers de rap i rima) als centres
educatius, millorant la formació del professorat, concebent i dissenyant un estudi d’enregistrament pensat com a escola itinerant (autobús) i consolidant l’associació com a cooperativa.
Reptes:
• Desenvolupament d’una metodologia de formació per als professors i professores que permeti seguir amb el procés d’aprenentatge un cop acabats els tallers, i plasmar-la en materials didàctics.
• Disseny de l’adaptació d’un autobús per convertir-lo en un estudi escola que permeti realitzar tallers de producció i enregistrament musical.
• Consolidació empresarial de l’Associació Versembrant en una cooperativa de treball.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Educació, cultura i oci.

Fomentar valors com la igualtat, l’esperit
crític, la cooperació, la cohesió social o
l’educació ambiental entre persones joves,
així com competències com l’expressió
oral, el treball poètic, l’elaboració i la síntesi
d’idees. Expandir la possibilitat de fer classes i l’enregistrament musical professional
a moltes zones allunyades de l’àmbit metropolità de Barcelona (AMB).

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.versembrant.cat - @versembrant - versembrant.tallers@gmail.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Building Renovation Passport
Entitat promotora:
Ciclic Arquitectura, SCCL
Descripció:
El projecte vol desenvolupar el passaport de renovació energètica (building renovation passport, BRP), un servei basat en la realització d’un document que descriu un full de ruta per
renovar energèticament un edifici, pas a pas, en un termini de 4 a 20 anys. També pot incloure
el llibre de l’edifici, amb les seves característiques principals.
Reptes:
• Desenvolupar conceptualment i metodològicament el building renovation passport (BRP),
com a transposició en territori català dels passaports de renovació energètica impulsats pel
països del nostre entorn i adoptats per la UE.
• Investigar el potencial social des de la perspectiva de la millora de la cultura energètica
• Enllaçar-lo amb la dimensió urbana i definir el lligam entre el BRP i les estratègies urbanes
d’escala estatal, autonòmica o municipal.
• Explorar el paper dels BRP en la dinamització del sector de la rehabilitació, en l’aprofitament d’oportunitats financeres i en la redefinició de la política de renovació urbana.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Energia.

Avançar cap a un parc d’habitatges adequat a les exigències socials d’habitabilitat,
mitjançant la participació activa dels habitants en la definició dels BRP, així com reduir la pobresa energètica.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.ciclica.eu - @ciclica_arq - admin@ciclica.eu
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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CladeLAB: impulsar iniciatives d’innovació dins de
l’economia social
Entitat promotora:
Clade, Grup Empresarial d’Economia Social
Descripció:
Aquest projecte vol esdevenir un laboratori de promoció de projectes d’innovació que es desenvolupin des de l’àmbit de i per a l’economia social, establint canals de transferència entre
les idees i les solucions que ofereixen les darreres tecnologies i innovacions i els projectes
empresarials del grup i de l’economia social. Es pretén que sigui una plataforma de promoció
de projectes pioners i innovadors que requereixin algun tipus de suport, ja sigui de direcció-assessorament, financer, de col·laboració directa amb projectes empresarials del Grup Clade,
etc. Això implicarà la recerca de projectes, la valoració d’aquests projectes i la decisió del tipus
de suport que se’ls vol donar.
Reptes:
• Impulsar un mínim de tres projectes d’innovació.
• Fer sessions de formació sobre innovació per als ateneus.
• Fer una sessió de referència sobre innovació tecnològica.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis.

Promoure projectes d’innovació que facin
créixer l’economia social a Catalunya.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.grupclade.com - @grupclade - grupclade@grupclade.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Coneixement socioecològic per a un país
més sostenible
Entitat promotora:
Compartint Consciència, SCCL
Descripció:
El projecte busca crear tres cooperatives interrelacionades:
• La primera, enfocada a estructurar el coneixement científic i tècnic de la ramaderia extensiva i la prestació de serveis ambientals.
• La segona, centrada a compartir consciència per formar persones i estimular la cohesió
social.
• La tercera, pensada per integrar l’experiència professional i docent en el món rural.
Reptes:
• Elaborar plans de viabilitat de les activitats de les cooperatives.
• Preparar la candidatura d’un projecte europeu o un altre tipus de fons per dur a terme l’activitat de la cooperativa 1, és a dir, gestionar i cohesionar el sector ramader a Catalunya.
• Aconseguir recursos per crear un centre de recerca i formació, així com elaborar l’estructura
de la formació (coop. 2).
• Dinamitzar socioeconòmicament una vall despoblada (coop. 3).
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i alimentació.

Fomentar la millora de la cohesió social i
territorial, promoure l’adquisició de noves
actituds i pràctiques sostenibles per generar consciència social en el nou paradigma
ecològic, així com generar pràctiques respectuoses amb l’entorn social i medioambiental.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: gasol_nina@hotmail.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

28

,

Construïm Mercat Social al territori
Entitat promotora:
Opcions
Descripció:
Afavorir el canvi a les alternatives de consum responsable en forma de punts d’informació
estables (que inclourà materials i estands informatius) i la formació sota demanda (tant de tècnics com persones de les organitzacions de l’ESS) en diferents instruments de construcció de
mercat social, especialment compra pública, per afavorir els proveïdors locals d’ESS.
Reptes:
• Estendre la cultura del consum responsable com a eina de construcció de mercat social.
• Reforçar les capacitats de les administracions en l’àmbit del consum responsable.
• Impulsar el vincle entre teixit comercial i productiu local i les entitats de l’ESS.
• Reforçar el consum responsable dins de l’economia social i solidària.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Comerç, educació, cultura i oci.

Establiment de 8 punts d’Opcions al territori, 36 sessions d’Install Party; més de 20
xerrades i acompanyaments al territori.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.opcions.coop - @opcions - coordinacio@opcions.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Cooperar per Avançar
Entitat promotora:
INCOOP, SCCL
Descripció:
El projecte pretén millorar l’èxit escolar de l’alumnat dels centres públics de secundària arreu
del territori català implicant diferents agents: alumnat, família, instituts... El punt de partida és
la línia pedagògica a seguir: basada en una metodologia activa, participativa i personalitzada.
L’horari del programa és complementari a l’horari lectiu i s’establirà en cada cas en funció
de les necessitats de cada centre. Es realitzen dos sessions setmanals destinades a reforçar
els aprenentatges i a fer tallers i dinàmiques sobre temàtiques que creiem necessàries per al
desenvolupament de l’alumnat.
Reptes:
La nostra meta és ajudar els adolescents que tenen dificultats en els estudis, manca d’hàbits,
problemes socioeconòmics o familiars, a assolir l’èxit escolar i a gestionar el temps lliure de
manera saludable i educativa, ja que l’educació és un dels drets dels infants que més capacitat
té per dotar de noves oportunitats i trencar el cercle de pobresa i l’exclusió social.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Educació.

Generar ocupació, avançar en la millora del
rendiment escolar, desenvolupar competències d’organització, planificació i desenvolupament relacionades amb tasques
educatives diverses. En definitiva, augmentar les expectatives de l’alumnat vers
els estudis i generar actituds positives per
a l’aprenentatge.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.incoop.cat - @incoopserveis
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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CPESAC, creixement i professionalització de
l’economia social agrària a Catalunya
Entitat promotora:
Fundació Futur
Descripció:
Creació i enfortiment de projectes de l’economia social en el sector agrari i impuls de projectes sostenibles i innovadors alineats amb les estratègies Catalunya 2020. Les línies d’acció
van dirigides a la recerca de la producció de varietats per a la substitució de fruiters de secà;
recuperació d’espais abandonats i reforestació davant del canvi climàtic; recerca i divulgació
sobre bases científiques de certs aliments preventius per a malalties, i formació, creació, transformació i consolidació d’empreses d’economia social.
Reptes:
• Crear noves cooperatives viables i sostenibles en el sector agrari.
• Assessorar i formar en la bona gestió empresarial a qui ho necessiti.
• Creació d’empreses/entitats d’economia social.
• Desenvolupar i recuperar patrimoni inactiu.
• Desenvolupar, recuperar i transformar cooperatives amb problemes.
• Desenvolupar projectes de recerca i investigació per a un producte d’economia social.
• Treballar els objectius de Catalunya 2020 de manera transversal en tots els projectes.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agrari.

De 50 a 100 persones beneficiàries en el
conjunt de les accions.
Entre 3 i 5 mitjans de comunicació implicats i altres col·laboracions.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.futur.cat - @fundaciofutur - info@futur.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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De Llinars a Catalunya
Entitat promotora:
RAL, SCCL
Descripció:
El projecte busca ampliar la dimensió del centre especial de treball actual de Barcelona aportant l’experiència i els serveis a les quatre províncies catalanes, i creant delegacions a Girona,
Tarragona i Lleida, per seguir fomentant l’ocupació de persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial que desenvolupin les tasques que les empreses volen externalitzar (outsourcing) des de la seu de l’empresa que externalitza.
Reptes:
• Obrir tres noves delegacions amb seu física a Girona, Lleida i Tarragona.
• Fer viables les diferents delegacions al cap d’un any de la seva existència.
• Generar 33 contractes a persones amb discapacitat.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Inserció laboral de persones amb

Promoure la integració laboral de les persones amb discapacitat a través d’una feina normalitzada, amb contracte regular i
condicions econòmiques òptimes, així com
trencar les barreres que existeixen en la societat envers aquest col·lectiu.

discapacitat.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.ral.cat - info@ral.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Dinamització de municipis amb despoblació:
Turisme Sostenible d’Autocaravanes
Entitat promotora:
Labcoop, SCCL
Descripció:
Plataforma web que ofereix al turisme itinerant una alternativa sostenible a través d’experiències que ofereixen productors locals i que estan arrelades a micropobles que pateixen
despoblament.
Reptes:
• Creació d’una plataforma web de referència a Catalunya.
• Constitució d’una cooperativa integral amb sòcies usuàries, sòcies de treball i sòcies col·laboradores.
• Creació d’una xarxa de llocs de pernocta i experiències dirigides al col·lectiu autocaravanista en micropobles.
• Enxarxament de productores locals i entitats de l’economia social i solidària dels micropobles.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Hostaleria i turisme.

Generació d’un nou projecte de cooperativisme de plataforma que fomenti l’ESS i
el turisme sostenible al territori, així com
oportunitats econòmiques de productores
locals de micropobles de Catalunya que en
reverteixin el risc de despoblament.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www. labcoop.coop - @Labcoop_ / @Vanwoow - info@labcoop.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Edificis Positius
Entitat promotora:
TSR Territori Socialment Responsable, SCCL
Descripció:
Missió: Viure positivament l’experiència de ser veïns i veïnes.
Fem dels edificis un actor de canvi de les ciutats apoderant la ciutadania, organitzada en
comunitats de propietaris i de veïns i veïnes per generar un nou àmbit des d’on abordar els
reptes de civisme i sostenibilitat. Fem dels veïns i veïnes ciutadans plens que desenvolupin
més consciència ciutadana i afavoreixin l’experiència personal i col·lectiva de creixement en
qualitat humana en la vida comunitària.
Reptes:
Ens adrecem a la ciutadania d’entorns urbans per engrescar-la a ser veïns positius a través
d’eines per crear comunitat en edificis positius. També volem implicar altres agents que contribueixen a crear comunitat i que també en són protagonistes, com ara el comerç, l’administració, associacions... Millorem la governança amb la col·laboració de tots els agents per generar
territoris socialment responsables.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Dinamització territorial.

Apoderem les persones perquè liderin les
seves comunitats. La iniciativa tindrà un
impacte positiu des del punt de vista ambiental, social i econòmic, ja que vol implicar la ciutadania en el desenvolupament
dels ODS (Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l’ONU) en el seu dia a dia.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.edificispositius.cat - @EdificiPositiu - info@edificispositius.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Educoop. Plataforma educativa de l’economia solidària
Entitat promotora:
Trama, SCCL
Descripció:
Educoop és un projecte de plataforma educativa participada pel conjunt de l’ESS de Catalunya que promourà la difusió dels valors i pràctiques de l’ESS, la mancomunació de recursos pedagògics, la intercooperació formativa entre cooperatives i l’impuls d’iniciatives educatives en
el territori a través de sinergies entre l’ESS, agents educatius, teixit comunitari, equipaments
de proximitat i administracions.
Reptes:
• Promoure l’intercanvi de recursos, la formació continuada i la socialització del coneixement
entre cooperatives i del conjunt de l’ESS vers la comunitat.
• Potenciar els processos d’intercooperació entre entitats de l’ESS, agents educatius, teixit
comunitari, equipaments de proximitat i administracions locals per garantir una educació
transformadora al llarg de la vida des dels ecosistemes cooperatius locals.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Educació, cultura i oci.

Garantir una educació transformadora al
llarg de la vida des dels ecosistemes cooperatius locals. Tindrà una pàgina web amb
banc de recursos oberts aportats per les
entitats adherides i intranet per treballar en
xarxa, un catàleg d’activitats educatives i
un servei educatiu d’acompanyament de
projectes educatius en el territori.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.trama.coop - @trama_cultura - trama@trama.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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FICOOP
Entitat promotora:
Ies Med, SCEL
Descripció:
Amb el present projecte, i basant-nos en les millors pràctiques internacionals, es vol crear la
primera plataforma multiactors catalana de captació de fons propis per a cooperatives i altres
entitats de l’ESS, que tindrà com a finalitat la creació d’instruments específics, entre els quals
hi ha la primera plataforma de finançament participatiu (PFP) a Catalunya i a l’Estat dirigida
específicament al sector i centrada en el crowd equity.
Reptes:
• Elaborar els estudis d’oportunitat i viabilitat.
• Constituir la cooperativa de serveis i crear el catàleg de productes.
• Dotar la plataforma dels recursos necessaris.
• Tramitar les autoritzacions administratives (regulació CNMV).
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Finançament i assegurances.

Més i millor desenvolupament del sector
de l’economia social i solidària a través de
l’augment de la capacitat de mobilització
de fons.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.iesmed.eu - @iesmed.eu - jordi.panal@iesmed.eu
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Habitatge cooperatiu en règim d’ús
Entitat promotora:
La Dinamo Fundació
Descripció:
El projecte consisteix a contribuir de manera intensiva a la generació de mecanismes publicocooperatius que permetin l’escalabilitat del cooperativisme d’habitatge en règim d’ús a
Catalunya.
Reptes:
• Generació d’un marc legal específic que en defineixi el seu interès públic.
• Desenvolupament i sistematització de polítiques públiques, de mobilització de sòl i de foment de mecanismes de finançament.
• Divulgació i implementació d’aquests mecanismes.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Habitatge.

Generar un marc legal propi i desenvolupar
mecanismes de finançament i mobilització
de sòl que permetin fomentar, estendre i
consolidar el model.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.ladinamofundacio.org/ - @ladinamo_ - info@ladinamofundacio.org
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Hidroponia circular i biotransformadora
Entitat promotora:
TMGestió, SCCL
Descripció:
El projecte consisteix en el tractament de residus per transformar-los en un substrat per als
cultius hidropònics, així com un pla de recollida dels residus una vegada hagin fet la seva funció per eliminar-los al 100% a través de la bioconversió.
Reptes:
• Creació de 8 nous llocs de treball.
• Establir noves aliances.
• Reduir la quantitat de recursos que acaben als abocadors.
• Estalviar aigua en el reg dels cultius.
• Optimitzar la petjada de carboni.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Aigua, sanejament i residus.

Fomentar l’economia social i solidària,
contribuint a la sostenibilitat de les activitats econòmiques humanes i generant millores mediambientals.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: rosa@tmgestio.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Inserció laboral en cooperativa/CET a Catalunya dins el
sector de serveis d’administracions públiques
Entitat promotora:
Àuria Empresa Inserció, SCCL
Descripció:
El projecte consisteix en la creació d’un sistema per presentar ofertes a les licitacions de serveis públics que es produeixen en el conjunt del territori de Catalunya i que permetin la incorporació al mercat laboral de persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social.
Reptes:
• Expandir la capacitat de prestació de serveis diversos, per part de persones amb discapacitat i en risc o en situació d’exclusió social, a administracions públiques d’arreu del territori.
• Dinamització econòmica en l’àmbit dels serveis públics.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis.

Les potencialitats laborals de les persones
amb discapacitat, en lloc de ser vistes com
un inconvenient, són vistes per les nostres
entitats com una oportunitat de facilitar el
desenvolupament vital i laboral de les persones i de facilitar el desenvolupament des
de la diversitat de tots els seus potencials,
que permeten no només una opció de desenvolupament personal en l’àmbit laboral,
sinó que també possibilita el seu desenvolupament vital i social.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: apinyol@auriagrup.cat - @auriagrup - @auria_grup - @auria_grup - @auriagrup
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Intercooperació i innovació en formació adreçada a
col·lectius vulnerables
Entitat promotora:
TEB Gestió Empresarial, SCCL
Descripció:
El present projecte consisteix en la configuració d’una plataforma educativa digital per formar
i capacitar persones amb discapacitat intel·lectual, amb continguts, textos, vídeos, locucions
i funcionaments adaptats a la condició dels usuaris i usuàries.
Reptes:
• Obtenir una eina de suport formativa que ens permeti capacitar els treballadors de CET i
usuaris de CO, així com altres serveis.
• Treballar amb personal de les entitats associades al projecte per tal que esdevinguin en un
futur “formadors de formadors” de referència.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Educació, cultura i oci.

Millorar la qualitat de vida del col·lectiu al
qual ens adrecem, a través de facilitar un
dels requeriments necessaris per a la seva
correcta inclusió en el món laboral.

Àmbit Territorial:
Barcelona, Camp de Tarragona,
Lleida, Catalunya Central, Girona.

Contacte: www.teb.org - @TEBcooperativa - teb@teb.org
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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La Coopmunitat Blockchain
Entitat promotora:
La Coopmunitat, SCCL
Descripció:
Es tracta d’un projecte que vol fer arribar la tecnologia de cadena de blocs (blockchain) i l’economia del token a les persones o entitats interessades a utilitzar-la en projectes vinculats amb
l’ESS i el cooperativisme. Així mateix, vol oferir el suport i l’acompanyament necessari perquè
aquests projectes esdevinguin una realitat i es consolidin.
Reptes:
• Divulgació i formació.
• Assessorament i suport.
• Cocreació i enxarxament.
• Avaluació i validació.
• Creació de llocs de treball i cooperatives.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis.

Capacitació i empoderament de les persones i entitats, desenvolupament i consolidació de projectes i creació de llocs de
treball de qualitat i cooperatives dins de
l’ESS.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.lacoopmunitat.coop - august@lacoopmunitat.Coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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La fàbrica de l’habitatge cooperatiu
Entitat promotora:
ServimCoop, SCCL
Descripció:
Realització dels estudis previs i tasques preparatòries per al llançament d’una cooperativa
industrial dedicada a la construcció en fàbrica, i muntatge in situ, d’edificis d’habitatges i/o
equipaments. En paral·lel, col·laboració amb un centre formatiu per preparar els alumnes per
cobrir els llocs de treball especialitzats en el disseny i en tècniques constructives.
Reptes:
• Elaborar el Pla estratègic empresarial.
• Constituir la cooperativa industrial.
• Disposar d’un catàleg comercial dels models de construccions a realitzar.
• Disposar d’un espai de treball, material i utillatge per a l’experimentació.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Indústria i producció.

Unir qualitat, preu, sostenibilitat i personalització de la construcció d’habitatges i/o
equipaments.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.servimcoop.cat - @servimcoop - pere.puges@servimcoop.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
Entitat promotora:
Sostre Cívic, SCCL
Descripció:
El projecte vol generar coneixement, eines i recursos per consolidar el model de l’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús. Es desenvoluparan activitats de recerca, anàlisi i investigació com
un observatori del sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús amb un mapeig i un informe,
una proposta d’adequació del marc legal existent, una proposta de tractament fiscal, l’elaboració d’una eina per a l’estudi de viabilitat econòmica dels projectes, la creació d’una eina de
gestió i participació interna dels projectes d’habitatge cooperatiu, guies divulgatives, un anàlisi
comparativa de sistemes prefabricats, una proposta d’incorporació de persones amb perfils
amb especial vulnerabilitat als projectes, el foment de noves vies de captació de patrimoni, així
com contribuir a la vertebració sectorial i territorial.
Reptes:
• Enfortir i consolidar el model de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya des
de l’experiència dels darrers anys en diferents àmbits clau: marc teòric, marc normatiu,
econòmic, fiscal, sostenibilitat, model de gestió, cohesió de grup, vinculació amb l’entorn...
generant o compartint eines i recursos per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
• Desenvolupar recerca i investigació per a la generació de coneixement.
• Promoure la vertebració i enfortiment sectorial i territorial de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
• Reforçar el consum responsable dins de l’economia social i solidària.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Habitatge.

Generació d’un marc i context més favorable al creixement de l’habitatge cooperatiu
en cessió d’ús, consolidació del model i
generació i desenvolupament de nous projectes.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.facebook.com/sostrecivic/ - @sostrecivic - david@sostrecivic.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Monedes Complementàries
Entitat promotora:
CooDin, SCCL
Descripció:
El projecte consisteix a fer recerca sobre la realitat de les monedes complementàries, socials
i locals; sobre les necessitats d’un sistema de finançament cooperatiu a Catalunya, i sobre
la seva possible relació o integració amb l’objectiu d’enfortir l’economia social i solidària catalana. També vol estudiar més concretament com es pot estendre i consolidar el REC arreu
del país com a eix vertebrador de les monedes existents, així com crear una cooperativa per
gestionar el REC i totes les modalitats d’operativa en línia d’aquesta moneda social.
Reptes:
• Definir un decàleg clau d’estratègies de reactivació econòmica.
• Fomentar la reactivació econòmica.
• Fomentar la competitivitat de les empreses d’ESS.
• Creació d’una nova cooperativa per gestionar el REC.
• Creació de noves línies de negoci a través de les utilitats del REC.
• Potenciar l’ocupació amb la creació d’un mínim de quatre nous llocs de treball.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Finançament i assegurances.

Fomentar l’economia social i solidària a
través de millorar el finançament de les entitats d’ESS i el consum en el comerç de
proximitat. Reforçar, així, l’activitat econòmica més compromesa amb el territori i
aconseguir una millora general dels resultats econòmics.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.coodin.cat - consell@coodin.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Noves economies del Bosc
Entitat promotora:
IDÀRIA
Descripció:
El projecte presenta un model innovador de cadena d’aprofitament, transformació i comercialització del bruc.
Reptes:
• Resoldre la situació d’irregularitat laboral en la recol·lecció de productes no fusters.
• Convertir l’aprofitament dels recursos forestals en una línia d’activitat per a les entitats participants.
• Oferir un producte forestal no fuster comercialitzable dins del marc d’una activitat totalment
regulada i transparent.
• Permetre una gestió i intervenció sostenible segons criteris de conservació ambiental i d’ordenació forestal i segons criteris socials (persones treballadores contractades, assegurades
i formades de manera especialitzada).

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Activitats forestals.

Fomentar la integració laboral de qualitat de persones que es troben en situació
d’irregularitat, promoure una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient i
amb les persones.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: @IdariaCoop - Idaria.sccl@gmail.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Pla Integral per la transició energètica per a PIMEs
Entitat promotora:
Som Mobilitat, SCCL
Descripció:
Creació d’una oficina virtual, que sigui replicable, per visualitzar el projecte sobre la base de la
tecnologia desenvolupada per Som Energia en el seu portal (llenguatge obert) per tal d’afavorir
l’impuls de la transició energètica.
Reptes:
• Consolidar la plataforma entre les pimes i convertir-la en un referent en la transició energètica.
• Facilitar la transició energètica a petites i mitjanes empreses de tot el territori català, tant
d’entorns urbans com rurals.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Energia.

Promoure la transició energètica a
Catalunya.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.sommobilitat.coop - @SomMobilitat - arnau.vilardell@sommobilitat.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Plantes aqüàtiques autòctones útils
Entitat promotora:
Viver Tres Turons, SCCL
Descripció:
Potenciar la utilització de plantes aquàtiques autòctones en les tecnologies de tractament
d’aigües (per a depuració d’aigües residuals i per a piscines de bany naturalitzades), per la
via de l’augment de l’oferta de plantes autòctones aquàtiques disponibles comercialment a
Catalunya i per la via de la divulgació d’aquestes plantes i les seves utilitats.
Reptes:
• Introduir al mercat noves espècies de plantes aquàtiques autòctones.
• Avaluar la capacitat de depuració d’aquestes espècies de plantes aquàtiques.
• Crear material didàctic sobre les plantes aquàtiques autòctones i les seves utilitats per a
estudiants i professionals.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Medi Natural.

Especialització professional en un camp
emergent. Fer arribar a tota la gent interessada el material didàctic generat.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.vivertresturons.com - @viver_tres_turons - info@vivertresturons.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Producció i distribució de proximitat 2.0
Entitat promotora:
Cooperativa del Montserratí, SCCL
Descripció:
Desenvolupament d’una plataforma web per gestionar serveis agrícoles i distribuir productes,
així com d’un canal de distribució i obrador com a prova pilot reproduïble a tot Catalunya.
Reptes:
• Donar a conèixer l’aplicació a tot el territori català, especialment a les diferents cooperatives
agràries i de treball del sector.
• Arrencar una prova pilot a la Catalunya Central.
• Aconseguir que 8 cooperatives agràries utilitzin l’aplicació o plataforma.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i alimentació.

Fomentar les cooperatives agràries i l’economia social i solidària al territori, així com
promoure una millor alimentació de la població.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.montserrati.cat - cooperativa@montserrati.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Sector editorial de pensament crític
Entitat promotora: CULTURA21, SCCL
Descripció:
CULTURA21 SCCL impulsa un projecte cultural integral que cada cop s’ha coordinat millor i
s’ha expandit a diferents espais de la cultura d’aquest país. Amb el present projecte singular
volem obrir noves branques per poder ser capdavanters, concretament adquirir Edicions Bellaterra, una de les 5 principals editorials acadèmiques de l’Estat espanyol, per donar-hi continuïtat, cooperativitzar-la i actualitzar les seves línies de negoci; Catarsi Magazín, un projecte
de pensament crític semestral i digital diari en aliança amb revistes joves de pensament crític
d’arreu del món; inaugurar Literal Pro, una fira professional on es troben més de 60 editorials
d’arreu del món per fer intercanvi i compra de drets internacionals d’obres; una xarxa del llibre
crític, amb l’actualització i ampliació del Mapa de llibreries radicals a una diagnosi que abasti
tot el territori català; i la creació d’un segell de qualitat al voltant del llibre de pensament crític
Radical Book a què es volen afegir actors del sector com ara llibreries i editorials.
Reptes:
• Adquirir, donar continuïtat, cooperativitzar, sostenir i actualitzar Edicions Bellaterra.
• Triplicar la facturació de CULTURA21 i situar-la dins de les 5 editorials més rellevants de
pensament crític de l’Estat espanyol.
• Participació de més de 30 editorials internacionals a la fira Literal Pro.
• Creació d’intercooperació mitjançant la xarxa del llibre crític.
• Expandir el cooperativisme i ajudar a la cooperativització d’empreses del sector del llibre crític.
• Generar 5 llocs de feina en una empresa cooperativa com a sòcies treballadores.
• Desenvolupar el món del llibre des de l’ecoedició*.
• Passar tots els serveis de la cooperativa a serveis vinculats al consum responsable.
• Doblar la base social de Catarsi Magazín, així com publicar 2 números monogràfics amb
2.500 exemplars i 100 articles digitals en 12 mesos.
• Creació del segell Radical Book.
Àmbit d’actuació:
Educació, cultura i oci.

Impacte esperat:
El projecte vol fomentar la intercooperació entre editorials i empreses del sector
del llibre crític a escala àmplia, expandir el
cooperativisme en el sector, generar llocs
de treball de qualitat, desenvolupar el llibre
des de l’ecoedició, fomentar els serveis
vinculats al consum responsable i dotar de
solucions tècniques al sector del llibre.

Àmbit Territorial:
Catalunya, Estat espanyol i àmbit internacional.
Contacte: www.tigredepaper.cat - info@tigredepaper.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Segell d’inversions responsables
Entitat promotora:
Ekona, SCCL
Descripció:
El projecte busca crear un segell —i una agència certificadora d’aquest— per assenyalar les
iniciatives i projectes que busquin finançament als mercats financers i que tinguin un caràcter
responsable des del punt de vista ambiental, social i de governança.
Reptes:
• Crear un segell d’inversions responsables.
• Crear una agència certificadora que gestioni les certificacions.
• Estudiar les condicions en les quals seria necessària i viable l’existència d’un fons d’inversions responsables a Catalunya.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Finançament i assegurances.

Millorar el finançament d’iniciatives amb
un alt impacte social i responsables amb
la societat i l’entorn, promoure la creació
d’iniciatives econòmiques de l’ESS i fomentar l’ocupació en sectors com l’energia
i l’agricultura.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: ww.ekona.cc - @Ekona_coop - pablocotarelo@ekona.cc
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Servei de prevenció en riscos laborals per als CET’s
Entitat promotora:
SEPRA Servei de prevencio, SCC
Descripció:
El projecte consisteix a desenvolupar una eina d’avaluació de riscos psicosocials per als CET,
així com una eina informàtica per fer avaluacions de riscos específiques per cada persona del
CET amb certificat de discapacitat.
Reptes:
• Desenvolupar les dues eines d’avaluació de riscos.
• Reducció dels accidents als CET.
• Millorar els indicadors per determinar el risc psicosocial dels CET.
• Millorar el compromís amb l’organització de les persones amb certificat als CET.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis.

Facilitar l’adaptació de persones amb discapacitat a l’activitat laboral i millorar les
seves condicions de treball.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: sepra.coop - @Seprascc - comunica@sepra.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Sistemes ERP de programari lliure
Entitat promotora:
Coopdevs Treball, SCCL
Descripció:
El projecte busca desenvolupar els sistemes ERP necessaris per millorar la gestió i competitivitat de les cooperatives, les quals necessiten professionalitzar els seus processos interns i
sistemes de gestió, a través del foment de la seva intercooperació.
Reptes:
• Estudiar i desenvolupar sistemes ERP necessaris per a la gestió de les activitats internes
de les cooperatives seguint metodologies de desenvolupament de programari lliure, de
manera que siguin replicables per altres entitats de l’ESS.
• Oferir eines tecnològiques que millorarin i enforteixin els processos interns de les entitats de
l’ESS i acompanyar-ne la implementació.
• Promoure i facilitar la creació de noves entitats de l’ESS.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis.

Fomentar la creació i consolidació de cooperatives i, per tant, un model econòmic
social i solidari.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.coopdevs.org - @coopdevs - info@coopdevs.org
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

52

,

Supermercats cooperatius agroecològics
Entitat promotora:
Frescoop, SCCL
Descripció:
El projecte respon a l’interès de diferents entitats de l’economia social i solidària per teixir
oportunitats conjuntes i construir mercat social a través de la producció i el consum alimentari
de base cooperativa. Ens agrupem quatre entitats que componen, en total, tres territoris amb
activitat directa (el Barcelonès, la Catalunya Central i les Terres de l’Ebre), amb la voluntat de
transferir coneixement i la possibilitat de rèplica a la resta de territori català.
Reptes:
La finalitat és aportar solucions al canvi d’escala en les propostes de consum agroecològic, mitjançant supermercats cooperatius, i en la distribució dels productes locals a partir
de l’enxarxament de productors i centrals de compres per a la circulació i el complement de
producte de temporada entre territoris.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Venda i distribució de productes
alimentaris.

Creació de projectes cooperatius en el
consum responsable al territori.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: shsapes@compartim.coop - judithsaus@gmail.com - comandes@frescoop.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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TESAT
(Transició energètica social i ambiental des del territori)
Entitat promotora:
Emelcat, SCCL
Descripció:
El projecte busca fomentar la transició energètica dels municipis a un sistema basat en la
generació autòctona i la gestió local parcial, a través de l’anàlisi de viabilitats econòmiques i
energètiques de sistemes col·lectius i individuals, així com a través de l’implicació dels privats
en la generació d’instal·lacions per després treballar de forma agregada. La part innovadora
del projecte és el desenvolupament d’una figura nova a la normativa energètica europea: les
comunitats locals d’energia, elements que trenquen l’estructura clàssica de la regulació energètica.
Reptes:
• Identificació i anàlisi de potencials xarxes locals per crear comunitats energètiques.
• Promoció de la implicació de la població en la transició energètica, animant-los a fer-se
instal·lacions o participar en instal·lacions compartides i associar-se.
• Implicació dels professionals de la zona, promocionant que s’agrupin en format de cooperativa per treballar en la transició energètica.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Energia.

Aconseguir la sobirania energètica a través
de la implicació territorial i popular.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.emelcat.cat - direccio.tecnica@emelcat.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Treu la teva bèstia: Taller d’imatgeria festiva
Entitat promotora:
Coopgros, SCCL
Descripció:
Taller cooperatiu d’escultura comunitària que, a través de la creació i construcció d’un ésser
llegendari o bèstia, ofereix l’oportunitat d’aprendre, divertir-se i establir complicitats entre els
participants. Brinda, també, l’ocasió de viure noves experiències en què les tradicions són
reinventades i el ball, la música i la festa uneixen les persones, generen vincles i enforteixen
les comunitats.
Reptes:
• Promoure l’activació i recuperació de les festes populars mitjançant un projecte de desenvolupament comunitari i de foment d’un capital social dens i variat a través de l’escultura
d’imatgeria festiva.
• Generar un espai de reflexió sobre les necessitats de diversos barris de Catalunya i sobre
les estratègies per aconseguir que alguns elements festius esdevinguin símbols compartits
pels diferents actors convocats.
• Fomentar una sèrie d’activitats educatives amb l’objectiu de promoure la identificació dels
diversos actors implicats amb l’element escollit i alhora avançar en la integració i cohesió
de la xarxa d’entitats del barri.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

taller d’escultura.

Augment de la demanda de tallers cooperatius i activitats relacionades en l’àmbit
de Catalunya, que ampliarà la cartera de
projectes de Coopgros,SCCL, i del Gremi d’Escultors i Restauradors d’Imatgeria
Festiva de Catalunya (GERIF) i afavorirà
noves formes de cooperativisme.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.treulatevabestia.cat - @treulatevabestia - edithlasierra@gmail.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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VIDÀLIA
Entitat promotora:
Cohabitatge Intergeneracional Espai de Vida, SCCL
Descripció:
El projecte consisteix a crear una ecovila a la finca Can Vidal, antigament Colònia Vidal, i convertir-la en un model replicable de convivència sostenible que promogui activitats cooperativistes d’habitatge, consum i serveis.
Reptes:
• Constituir una cooperativa d’habitatge i consum, i una de serveis.
• Rehabilitar 10 habitatges de la Colònia Vidal conservant el patrimoni històric.
• Llogar els habitatges rehabilitats a través de contractes de masoveria urbana als socis i
sòcies.
• Restaurar una part del Casal de la Dona per crear espais comunitaris per a les persones
sòcies.
• Recuperar 2 ha de terreny agrícola per producció ecològica hortícola.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis, habitatge, agricultura,
ramaderia i alimentació.

Facilitar l’accés a un habitatge just, a un
subministrament alimentari local i ecològic,
a una ocupació significativa, al creixement
personal i a la participació i pertinença a
una comunitat, i desenvolupar un model
replicable.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.vidalia.coop - info@vidalia.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Vitivin Catalunya
Entitat promotora:
Vitivin pro, SCCL
Descripció:
Apropar la realitat cooperativista del sector vitivinícola català als professionals del sector, així
com aprofundir en la formació contínua gràcies a investigadors, docents i professionals de
prestigi. Realització de jornades tècniques a diferents zones de Catalunya, cursos enfocats
a un aprenentatge més concret de temes importants per al correcte desenvolupament de la
professió.
Reptes:
• Posar en valor la realitat cooperativista al sector vitivinícola català.
• Millorar l’accés a la formació per als professionals.
• Facilitar sinergies o oportunitats laborals a professionals de l’àmbit.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agrícola.

Aconseguir una nova interrelació professional, que permeti més fluïdesa en la transmissió de la informació i una nova manera
de trobar vies de prosperitat col·lectiva.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.vitivin.pro - @Vitivin - info@Vitivin.pro
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Projectes
Singulars
Reactivació territorial i
generació d’ocupació

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Ampliació del servei d’adaptació funcional a la llar per a
persones amb dependència i discapacitat
Entitat promotora:
Associació per la Vida Independent
Descripció:
El projecte consisteix a realitzar una avaluació del programa d’adaptació funcional a la llar,
que aporta solucions als problemes de manca d’autonomia personal i seguretat a la llar del
col·lectiu de la gent gran en situació de dependència i al de persones amb discapacitat, desenvolupat per la nostra entitat, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, per difondre i
ampliar el servei.
Reptes:
• Fer un estudi que permeti quantificar i demostrar tant l’impacte del programa sobre la salut de les persones beneficiàries, com la relació entre el cost i el benefici a escala social i
econòmica.
• Donar a conèixer l’entitat i els seus projectes al públic objectiu, així com posicionar-la, mitjançant la reconfiguració i manteniment de la pàgina web.
• Fer créixer l’entitat, concretament el servei d’adaptació funcional a la llar, aconseguint la
contractació dels serveis per part d’altres municipis de la demarcació de Barcelona, a través d’accions de sensibilització i difusió.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Salut.

Millorar la qualitat de vida de les persones grans amb dependència i les persones amb certa discapacitat, així com
augmentar l’eficiència de la despesa pública a través de l’estalvi que el programa
suposa per a l‘Administració.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.cvi-bcn.org - @CVI_AVI - cvi@cvi-bcn.org
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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AURORA COOP 2020 - Open Your Mind
Entitat promotora:
BICICLOT, SCCL
Descripció:
Constitució d’una nova cooperativa de serveis amb l’objectiu de consolidar una projecte cooperatiu sostenible i que generi llocs de treball de qualitat relacionats amb les noves línies de
negoci i realitats del territori. Biciclot aportarà la seva experiència en el programa i l’assessorament en les diferents fases de creació i consolidació d’una cooperativa, i l’associació Aurora,
la seva experiència en la creació de projectes d’àmbit europeu innovadors.
Reptes:
• Estudiar la viabilitat de noves línies de negoci relacionades amb la mobilitat sostenible, la
internacionalització de productes i empreses innovadores en ciutats de referència com Copenhaguen.
• Fomentar una escola de formació en llengües estrangeres i obertures a mercats emergents.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis.

Creació d’una cooperativa marc que ajudi a
desenvolupar noves cooperatives i projectes de l’economia social i solidària.

Àmbit Territorial:
Catalunya Central.

Contacte: www.projecteaurora.com - @jovesenmoviment - projecteaurora@gmail.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Blanes Gluten Free 2.0 Coop
Entitat promotora:
Ajuntament de Blanes
Descripció:
El projecte Blanes Gluten Free té com a finalitat impulsar el turisme familiar celíac al municipi.
Es considera que aquesta mesura pot suposar una millora en molts àmbits destacats d’una
població turística com Blanes, per exemple, en la reducció de l’estacionalitat, l’augment del
nombre de visitants i la seva despesa, la diferenciació de municipis amb condicions similars o
l’obertura a nous perfils de turistes. En l’àmbit social, també suposaria una millora en la varietat
d’oferta gastronòmica del col·lectiu de persones celíaques.
Reptes:
• Augmentar la sensibilització envers el tema dins del sector de la restauració.
• Acreditar un mínim d’empreses gastronòmiques.
• Col·laboració publicoprivada a través d’assessorament i difusió.
• Incorporació al projecte de cooperatives agràries properes.
• Millorar l’ocupabilitat i l’especialització dels treballadors del sector.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i alimentació.
Hostaleria i turisme.

Millorar l’ocupabilitat i la situació econòmica dels habitants del municipi, així com
millorar la qualitat de vida de les persones celíaques.

Àmbit Territorial:
Blanes i rodalia.

Contacte: www.facebook.com/blanespromocio/ - ojalil@blanes.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Cafè amb Amor, productes responsables per al món
HORECA
Entitat promotora:
AlterNativa3, SCCL
Descripció:
Projecte que neix per donar resposta a la demanda de productes biològics i de comerç just de
qualitat a les cafeteries i restaurants. Proposa un servei integral per al sector de l’hoteleria i la
restauració, ja que ofereix una gamma completa de productes elaborats amb criteris socials,
ambientals i de proximitat.
Reptes:
• Oferir una nova línia de servei amb productes de qualitat, sostenibles, de proximitat i de
comerç just per al sector de l’hostaleria de la província de Barcelona i Girona.
• Obrir l’empresa a un nou mercat, el sector de l’hostaleria.
• Oferir a les administracions públiques una proposta de proveïment amb criteris de justícia
social i respecte al medi ambient per a cafeteries i restaurants dels centres cívics, albergs,
ajuntaments…
• Crear 4 llocs de treball amb prospecció de sostenibilitat a llarg termini.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Indústria.

Creixement del consum responsable dins
el sector Horeca i conscienciació de la
clientela.

Àmbit Territorial:
Barcelona.

Contacte: www.alternativa3.com - @alternativa3
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Caminem cap a la sobirania alimentària
Entitat promotora:
Central Parc del Baix Llobregat, SCCL
Descripció:
El projecte consisteix en la recuperació de terres en desús al parc agrari i a l’escola El Roser, la
posada en marxa d’una nova línia de negoci consistent en la realització d’activitats formatives i
de conscienciació sobre el model agroalimentari actual, la implementació del pla de comunicació per difondre el projecte i la dinamització dels canals de distribució i accés de participants.
Reptes:
• Recuperació de terrenys en desús fomentant la participació ciutadana i l’acció comunitària.
• Generar una nova línia de negoci de formació i sensibilització.
• Implementar un pla comunicatiu per difondre i dinamitzar el projecte.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i

Fomentar l’economia social i solidària al
territori, la participació comunitària i la sobirania alimentària.

alimentació.

Àmbit Territorial:
Baix Llobregat.

Contacte: www.centralparc.cat - @centralparc - cooperativa@centralparc.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Cervesa Capfoguer en ampolla
Entitat promotora:
CERVESACAPFOGUER, SCCL
Descripció:
El projecte consisteix a iniciar una nova línia d’activitat dirigida a produir i distribuir cervesa
artesana en ampolla, procés que inclou la incorporació de millores de qualitat del producte,
millores organitzatives i l’elaboració d’un pla de màrqueting.
Reptes:
• Elaborar un producte, amb les seves variants, de proximitat, de qualitat i artesà.
• Augmentar el volum de comercialització del producte.
• Consolidar la cooperativa.
• Generar nous llocs de treball.
• Expandir el mercat social al territori, generant identitat i comunitat.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i

Aportar a la consolidació i la generació
d’iniciatives amb valors cooperatius (intercooperació, criteris ètics, sostenibilitat
ecològica), creant identitat i comunitat.

alimentació.

Àmbit Territorial:
Barcelonès Nord.

Contacte: @capfoguer - capfoguer@gmail.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Cooperativa d’habitatge IANE
Entitat promotora:
EINA SCCL
Reptes:
• Crear una cooperativa d’habitatge que faci possible el cohabitatge a través d’un contracte
de cessió d’ús als diferents socis i sòcies al municipi de Terrassa. (Cada llar, independent o
adossada a una altra, té les característiques i comoditats tradicionals, però s’incorpora al
conjunt diversos espais compartits entre els que es pot incloure una cuina gran, una àrea
de menjador, una bugaderia, espais recreatius i altres).
• Acompanyar la cooperativa d’habitatge i capacitar-la per a que faci efectiu el disseny i l’execució d’un projecte de cohousing a la ciutat de Terrassa.
• Promoure el concepte de cohabitatge sènior com una forma alternativa de viure la vellesa, i
així les persones que conviuen fan front a la soledat.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: projectes@einacooperativa.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Cooperativa per promoure l’autonomia de les persones
en un entorn comunitari
Entitat promotora:
TEB d’Habitatge, SCCL
Descripció:
Crear una cooperativa de serveis que complementi els serveis residencials i tutelars que s’ofereixen actualment als nostres usuaris per millorar la qualitat del servei i possibilitar que se’n
beneficiïn altres entitats del sector.
Reptes:
• Establir-se com a referent per a altres entitats del sector.
• Millorar la qualitat de vida de les persones discapacitades intel·lectuals.
• Oferir un servei complementari de qualitat i personalitzat.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis.

Millorem la qualitat de vida del col·lectiu al qual ens adrecem, ja que responem
a necessitats reals dels nostres usuaris i
usuàries (vetlles hospitalàries, acompanyaments administratius, acompanyaments
sanitaris i socials, etc) i gestionem el servei
des de les nostres entitats.

Àmbit Territorial:
Barcelona.

Contacte: www.teb.org - @TEBcooperativa - teb@teb.org
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Cooperativitzem l’Esperanzah
Entitat promotora:
Llobregat47, SCCL
Reptes:
• Promoure la creació i la connexió, d’iniciatives d’economia solidària i cooperativa en l’àmbit
de la cultura, que derivin en consolidació de noves cooperatives, nous llocs de treball i de
noves persones i col·lectius (artistes, periodistes, festivalers).
• Promoure la implicació de les iniciatives d’economia solidària en l’àmbit de la cultura en el
desenvolupament de l’economia solidària i cooperativa.

Àmbit Territorial:
Baix Llobregat.

Contacte: oskar@gatsbaix.org
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Cooperativitzem la producció de pèl·lets de fusta de
proximitat
Entitat promotora:
Som Biomassa, SCCL
Descripció:
Fabricació i distribució de pèl·lets de fusta de proximitat a la zona del Pirineu i Aran i transformar l’empresa Pellets del Pirineu, SL, en Som Biomassa, SCCL.
Reptes:
• Cooperativitzar la producció de pèl·lets i transformar la societat limitada en cooperativa,
augmentar-ne el nombre de socis, consolidar la producció industrial en un zona sense fàbriques i fomentar l’ús de biocombustibles i l’organització empresarial cooperativa.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Forestal, biocombustible.

Foment d’una indústria sostenible i creació
de noves cooperatives al Pirineu i Aran que
segueixin el nostre exemple.

Àmbit Territorial:
Pirineu i Aran.

Contacte: armandsimon2002@yahoo.es
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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COV de lloguer
Entitat promotora:
Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL
Descripció:
Construcció d’habitatges protegits en règim de lloguer, estable, cooperatiu i comunitari.
Aquests habitatges acolliran entre 90 i 92 unitats familiars que s’incorporaran al cooperativisme amb l’experiència i acompanyament de la COV com a exemple i suport.
Reptes:
• Promoció de noves línies de serveis de qualitat, sostenibles, de proximitat i amb responsabilitat social, econòmica i ambiental.
• Impuls del cooperativisme com a forma de promoció, explotació i gestió de nous projectes
d’habitatge de lloguer.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Construcció i instal·lacions.

Innovació social amb la cocreació de comunitat de veïns llogaters d’habitatge de
protecció oficial, de propietat cooperativa.

Àmbit Territorial:
Baix Llobregat - el Prat de Llobregat.

Contacte: dolors@cov-elprat.com - nuria@cov-elprat.com - @CovElPrat
@covelprat - @covelprat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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PrimerCoop Cooperativa d’Inserció, SCCL
Entitat promotora:
ESCAC, SCCL
Descripció:
Consisteix en la creació d’una cooperativa d’inserció, amb el format d’empresa d’inserció, que
pugui oferir la primera oportunitat laboral a joves que pertanyin a col·lectius de risc, perquè
participin en diferents accions i programes formatius locals.
Reptes:
• Implicar l’Administració pública en la compra social, aprofitant les oportunitats que ofereix
la nova Llei de contractació pública, mitjançant la contractació a PrimerCoop de serveis de
manteniment en general, que podran realitzar joves que s’estan formant en diferents programes.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Inserció laboral.

Millorar l’accés al treball del col·lectiu,
prevenint possibles situacions cronificades de dependència dels serveis socials
en el futur. Millorar l’ocupabilitat al territori.

Àmbit Territorial:
Tarragona.

Contacte: www.escolaescac.cat - escolaescac@gmail.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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De la ‘manta’ a la confecció de roba de moda
Entitat promotora:
Diomcoop, SCCL
Descripció:
El projecte consisteix a estructurar un taller tèxtil a Diomcoop per a la producció de roba pròpia
i de tercers a partir de la formació tècnica de 10 persones immigrades dedicades a la venda
ambulant no autoritzada, i la posterior incoporació de cinc més com a socis i sòcies de la
cooperativa, per possibilitar-ne la regularització.
Reptes:
• Abordar, de manera alternativa, el fenomen de la venda no autoritzada als carrers de
Barcelona.
• Oferir formació tèxtil a persones immigrades per fomentar l’adequació al coneixement
productiu de Catalunya.
• Generar ocupació i possibilitar la regularització de persones immigrades en l’àmbit del
treball cooperatiu.
• Promoure la sensibilització social envers la realitat de la immigració i el problema de la
“manta”.
• Augmentar l’oferta de tallers tèxtils de proximitat i estimular la moda sostenible.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Producció.

Millora de les condicions de vida de persones immigrades, sensibilització social
envers la realitat de la immigració i foment
de la producció de proximitat i sostenible.

Àmbit Territorial:
Barcelona.

Contacte: www.diomcoop.org - @diomcoop - administracio@diomcoop.org
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Digitalització per millorar l’ocupabilitat de les persones
amb discapacitat
Entitat promotora:
Fundació Privada Àuria
Descripció:
El projecte de digitalització dels processos productius per a la millora de l’ocupabilitat de les
persones amb discapacitat consisteix en l’adaptació del nostre funcionament a les tecnologies
de la informació i comunicació a través de la introducció d’un sistema de programari ERP per
digitalitzar els sistemes de funcionament intern de la Fundació. També esdevé una eina de
dinamització per a la millora de la viabilitat del nostre projecte com a entitat social per adaptar els nostres sistemes de funcionament a les TIC per assolir més cotes d’excel·lència en el
nostre funcionament.
Reptes:
• Enfortiment empresarial a través de l’adaptació a les TIC, millorar la competitivitat de la
nostra organització.
• Actuació destinada a la minimització i reducció de costos estructurals en la mesura que
permeti la millora dels sistemes de treball i especialment dels procediments de funcionament i organitzatius.
• Manteniment econòmic del territori.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Indústria i producció.

Emprendre les mesures destinades a millorar el nostre sistema de funcionament,
especialment en el terreny digital, resulta fonamental per assegurar l’oferta dels
serveis assistencials per a persones amb
discapacitat, persones en risc o en situació
d’exclusió social a l’Anoia.

Àmbit Territorial:
Anoia.

Contacte: apinyol@auriagrup.cat - @auriagrup - @auria_grup - @auria_grup
@auriagrup (Linkedin)
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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EcoBici, una bici per a la inserció sociolaboral
Entitat promotora:
Barabara Educació, SCCL
Descripció:
El projecte plantejat és una proposta per crear les bases d’una empresa d’inserció sociolaboral
a través de la intercooperació dels serveis de dues cooperatives d’iniciativa social (Biciclot i
Barabara Educació) a través de la creació d’una línia de negoci nova basada en la producció
pròpia de bicicletes, 100% reciclades i amb marca pròpia, així com una línia de reciclatge de
materials en què els treballadors i treballadores seran persones en risc d’exclusió social.
Reptes:
• Generar una línia de negoci econòmicament viable i autosostenible.
• Generar un model d’inserció sociolaboral en el sector de la bicicleta.
• Generar un model de producció 100% sostenible i socialment responsable.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Transport i logística.

Millorar l’ocupació per a persones en risc
d’exclusió a través d’una iniciativa de
l’economia social sostenible i fomentar
l’economia circular.

Àmbit Territorial:
Barcelona.

Contacte: www.barabaraeducacio.org - @BarabaraEduCoop - info@barabaraeducacio.org
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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EcoMaresme
Entitat promotora:
EcoMaresme, SCCL
Descripció:
El projecte busca fer créixer i millorar la nostra producció mantenint sempre el control de
la nostra comercialització, arribant a més clients/es directes (famílies, restaurants, escoles,
hotels, hospitals, etc.) sense passar per persones o entitats intermediàries que poden desestabilitzar els nostres ingressos.
Reptes:
• Obtenir un espai físic.
• Allargar les temporades de conreu.
• Obrir una agrobotiga.
• Desenvolupar un sistema de “compra de pagès en línia”.
• Endegar un espai logístic.
• Implementar un sistema de facturació eficient.
• Arribar a 20.000 famílies amb campanyes de publicitat.
• Arribar a 500 clients finals més.
• Autoabastir-nos.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i alimentació.

Generar estabilitat econòmica per als pagesos i pageses implicats i fomentar l’agricultura ecològica.

Àmbit Territorial:
Maresme.

Contacte: @ecomaresme (Instagram) - ecomaresme.sccl@gmail.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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El taller del llibre, restauracions compartides
Entitat promotora:
Prodiscapacitat Fundacio Privada Terrassenca (PRODIS)
Descripció:
Projecte d’activitat artesanal, enquadernació i conservació de llibres i de realització de tècniques d’expressió plàstica i artística que porten a terme persones amb discapacitat intel·lectual
i/o malaltia mental. Es realitza en un edifici modernista de la ciutat, l’Arxiu Tobella, i es vincula
amb la Fundació que gestiona aquest edifici per realitzar tasques de caràcter cultural.
Reptes:
• Possibilitar l’ocupació de qualitat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia
mental amb una oferta d’activitats culturals i artesanals amb l’ofici de l’enquadernació i
conservació de llibre i de promoció del patrimoni cultural de la ciutat.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Activitat artesanal.

Difusió de l’activitat artesanal i cultural del
col·lectiu de persones ocupades amb la
visibilitat d’aquest col·lectiu vinculada a
aquesta activitat de qualitat.

Àmbit Territorial:
Vallès Occidental.

Contacte: www.prodis.cat - @prodisterrassa - economia@prodis.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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El Trajín
Entitat promotora:
La Fundició
Descripció:
El Trajín vol incidir en l’àmbit local de l’economia social i solidària a l’Hospitalet de Llobregat
oferint un espai d’acompanyament a iniciatives que puguin reactivar les parades en desús
dels mercats municipals de la ciutat, entenent aquests mercats com a llocs estratègics per al
sosteniment comunitari dels barris, i que tenen un paper rellevant per a la salut i l’autonomia
de les comunitats.
Reptes:
• Combatre la desaparició dels mercats.
• Apropar els mercats i l’economia social i solidària.
• Donar suport a un ecosistema econòmic de proximitat.
• Enfortir la dimensió comunitària dels barris.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Mercats Municipals.

Generar un projecte pilot que es pugui replicar per tal de reactivar l’economia local i
enfortir un mercat d’ESS a la ciutat.

Àmbit Territorial:
L’Hospitalet de Llobregat.

Contacte: www.lafundicio.net/eltrajin/
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Elaboració i producció de productes alimentaris naturals
Entitat promotora:
Ajuntament d’Arbúcies i Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Descripció:
El projecte es basa en la creació d’una cooperativa de treball associat en l’àmbit de productes
naturals de proximitat, vinculada al procés d’acompanyament i formació del Programa de
formació integrada, el qual treballa amb joves que han estat exclosos del sistema educatiu
regular, de manera que promou la inserció laboral dels i les joves, la promoció econòmica i
l’economia social i solidària.
Reptes:
• Consolidar i ampliar el catàleg de serveis del PFI, i intensificar les accions destinades a una
formació professional més especialitzada en determinats segments de l’alumnat.
• Crear una cooperativa de treball associat en l’àmbit de la distribució i comercialització de
productes de proximitat, amb la participació d’alumnat del programa formatiu.
• Apostar per la transversalitat de l’economia social i solidària entre els consistoris que mancomunen el Programa de formació integrada i perquè sigui un model organitzatiu i formatiu
en el PFI.
• Promoure la integració laboral de joves en situació vulnerable.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Educació, cultura i oci.

Promoció del cooperativisme i de l’economia social i solidària al territori, que generi
tant una explotació econòmica sostenible
dels recursos disponibles en el medi natural com la integració laboral de qualitat.

Àmbit Territorial:
La Selva.

Contacte: www.escolaadultsarbucies.cat - @eadultsarbucies - jrtalleda@ajarbucies.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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ERP amb llicència de software lliure per a l’Economia
Solidària i el cooperativisme
Entitat promotora:
SprintCoop, SCCL
Descripció:
La proposta consisteix a agrupar dues cooperatives del territori, una de creació recent i una
de ja consolidada, i una associació en procés de consolidació, per treballar plegades en el
desenvolupament d’un sistema de gestió empresarial (ERP) amb llicència de programari lliure,
i mòduls generals i específics d’acord amb les necessitats de les entitats participants, que
pugui servir després per a totes les iniciatives de l’economia social de la comarca, extensible
a l’àmbit nacional. A la vegada es promourà la creació d’una cooperativa de producció de
programari i llocs de treballs relacionats amb el projecte.
Reptes:
• Una diagnosi territorial sobre ús i coneixement dels sistemes de gestió i de les aplicacions
de programari lliure.
• Una diagnosi tecnològica sobre els recursos de programari lliure disponibles.
• Disseny i desenvolupament de les funcionalitats bàsiques d’un ERP a partir d’un procés
participatiu d’establiment de requeriments comuns amb un mínim de 4 entitats de Terrassa
participants.
• Implementació d’un ERP a un mínim de 3 entitats agrupades.
• Disseny i implementació d’un mínim de 2 mòduls específics a partir dels requeriments de
les entitats agrupades.
• Mínim de 3 activitats de formació en l’ús dels sistemes implementats a les entitats agrupades.
• Creació d’una nova línia de serveis d’implementació de sistemes de gestió per a qualsevol
empresa dins o fora de l’ESS.
• Execució d’un pla de comunicació i difusió específic per a la nova línia de serveis.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Consultoria d’empreses.

Dotar les entitats del nostre àmbit, l’economia social i cooperativa, d’una eina que els
permeti ser més eficients en la seva gestió i per tant que puguin centrar els seus
esforços en l’assoliment del seus principal
propòsits.

Àmbit Territorial:
Vallès Occidental.
Contacte: www.sprint.coop - @SprintCoop - sprint@sprint.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Gestió de les instal·lacions de restauració dels
equipaments esportius de Montmeló
Entitat promotora:
GRUPDEM, SCCL
Reptes:
• Crear llocs de treball per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (DI) de la comarca del
Vallès Oriental.
• Impulsar el reconeixement social de les persones amb DI, i fer visibles les seves capacitats
en un lloc concorregut per una gran quantitat de gent.
• Gestionar des de la cooperativa el bar-restaurant de les piscines municipals de Montmeló i
del camp municipal de futbol.
• Implementar el conjunt de possibilitats i beneficis del treball cooperatiu.

Àmbit Territorial:
Vallés Oriental.

Contacte: www.grupdem.com - grupdem@grupdem.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Guanya temps: creant ocupació al servei dels
emprenedors i les microempreses
Entitat promotora:
E. I. SAMBUCUS, SCCL
Descripció:
Creació d’una cooperativa que doni servei en tasques administratives i de gestió interna a
emprenedors i microempreses perquè es puguin centrar en la seva activitat principal.
Reptes:
• Donar suport als emprenedors/ores i microempreses en tasques administratives i de gestió
interna (15-20).
• Crear ocupació per a persones que tenen una situació de baixa ocupabilitat (normalment
més grans de 45 anys).
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis.

Crear ocupació directa de col·lectius en risc
d’exclusió social dins l’àmbit cooperatiu i
potenciar els emprenedors/ores i microempreses de l’economia social i solidària.

Àmbit Territorial:
Osona.

Contacte: www.sambucus.cat - @sambucuscoop - mireia@sambucus.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Habitatge cooperatiu i atenció a les persones grans i
persones amb diversitat funcional
Entitat promotora:
Perviure, SCCL
Descripció:
Volem fer sensibilització i promoure l’habitatge cooperatiu per a persones grans i persones i
famílies de persones amb diversitat funcional i generar un nou mercat social en l’àmbit del cohabitatge i de l’atenció a les persones, definint i analitzant aquest model de cohabitatge amb
serveis d’atenció a les persones.
Reptes:
• Crear cooperatives d’habitatge amb suport en les activitats bàsiques de la vida diària
(ABVD).
• Generar ocupació en les cooperatives de l’àmbit de l’habitatge i de l’àmbit de l’atenció a les
persones.
• Sensibilitzar la societat, el tercer sector i les administracions públiques sobre la necessitat
d’atendre la diversitat de necessitats de suport en els projectes de cohabitatge.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Habitatge.

Generar un nou mercat social en l’àmbit
del cohabitatge i de l’atenció a les persones grans i persones i famílies amb diversitat funcional, i sensibilització a la població general i les administracions sobre
les necessitats d’aquests dos col·lectius.

Àmbit Territorial:
Catalunya.

Contacte: www.perviure.org - @perviure - info@perviure.org
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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IMPULS_LAB
Entitat promotora:
Ajuntament d’Amposta
Descripció:
El projecte vol convertir l’edifici que actualment acull el centre d’atenció primària (CAP) en un
espai per fomentar la innovació, l’empresa i l’emprenedoria social i cooperativa. A través de
la participació d’actors de la quàdruple hèlix —administracions, teixit empresarial, centres
de coneixement i ciutadania— es realitzarà el disseny i redacció del pla de desenvolupament
d’aquest nou equipament.
Reptes:
• Impulsar un model de governança i disseny del projecte compartit (taula de treball).
• Redactar el pla de desenvolupament del centre Impuls_Lab.
• Fomentar la col·laboració entre empreses d’economia social.
• Crear una cooperativa de serveis per gestionar l’equipament.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis.

La creació de nova activitat econòmica, la
cooperació entre actors i l’impuls de la innovació social.

Àmbit Territorial:
Terres de l’Ebre.

Contacte: www.amposta.cat/empresa/ - oferre@amposta.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Jugar i aprendre a cooperar
Entitat promotora:
Tata Inti, SCCL
Descripció:
El projecte pretén dotar d’eines i recursos de gestió interna la cooperativa Tata Inti, SCCL, de
creació recent. Està dividit en diferents fases que abordaran des de l’elaboració del RRI, el
pla d’empresa, el pla de viabilitat econòmica i el pla de comunicació, fins a la participació en
esdeveniments de l’ESS, on es donaran a conèixer els serveis de l’entitat.
Reptes:
• Dotar Tata Inti, SCCL, d’eines i recursos de gestió interna.
• Elaborar material gràfic per a la seva comunicació.
• Garantir la sostenibilitat i viabilitat del projecte cooperatiu.
• Fer-se un lloc en el mercat.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Educació, cultura i oci.

Donar a conèixer els serveis i crear llocs de
treball dignes i estables dins la cooperativa.

Àmbit Territorial:
Barcelona.

Contacte: www.tatainti.coop - @estpai_tata_inti - tatainti@tatainti.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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La Fourchette Collserola
Entitat promotora:
Icaria Iniciatives Socials, SAL
Descripció:
La creació d’una línia innovadora de Restauració Sostenible en xarxa amb l’entorn, que apoderi a les persones amb discapacitat, amb un enfocament centrat en els 5 eixos de sostenibilitat que estableix la OMT, posant de manifest que és possible un model de sostenibilitat dins
l’àmbit de la restauració.
Reptes:
• Afavorir l’estabilitat econòmica financera del Centre Especial de Treball.
• Mantenir i crear llocs de treball per a persones amb discapacitat.
• Fomentar els negocis de qualitat, sostenibles, de proximitat i responsables.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Hostaleria i turisme.

Esperem poder fomentar l’ocupació de
persones amb discapacitat, així com un
model de restauració sostenible per Centres Especials de Treball.

Àmbit Territorial:
Barcelona.

Contacte: www.icaria.biz - www.lafourchettedecollserola.com/ca/
@lafourchettedecollserola - restaurant@lafourchettedecollserola.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Les Baules. Noves oportunitats en el sector alimentació
Entitat promotora:
Nou verd, SCCL
Descripció:
Les Baules és un programa amb eines i assessorament especialitzat en la constitució de nous
projectes del sector agroalimentari, el malbaratament alimentari i la gestió de residus, com
l’oli, que considera el sector en totes les seves etapes, des de la producció, la transformació,
la distribució, fins a la gestió dels residus. Concretament, el programa ofereix assessorament
especialitzat per part d’organitzacions expertes i amb experiència del sector de l’economia
social i l’economia circular; networking i sinergies amb altres projectes de nova creació que
intervenen en el mateix sector, i dos premis amb dotació de 3.000 euros cadascun per a les
cooperatives més innovadores creades en el període del programa.
Reptes:
• Assessorament per a la creació de nous projectes i cooperatives d’economia social en el
sector agroalimentari.
• Creació de nous projectes i cooperatives d’economia social en el sector agroalimentari.
• Creació de sinergies entre projectes i cooperatives d’economia social en el sector agroalimentari.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i

Foment de l’economia social en l’àmbit
agroalimentari per potenciar la creació de
nous projectes i cooperatives sostenibles i
una activitat empresarial respectuosa amb
el medi ambient.

alimentació.

Àmbit Territorial:
Penedès.

Contacte: www.lesbaules.com - info@nouverd.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Lleure Quàlia Cooperativa
Entitat promotora:
Associació Alba
Descripció:
El projecte consisteix a crear una iniciativa viable d’economia social i cooperativa que ens permeti seguir treballant des de l’àmbit de l’educació no formal i el lleure, arribar a més persones
de diferents col·lectius, i fer créixer l’àrea de Lleure Quàlia de l’Associació Alba.
Reptes:
• Crear xarxa i sinergies entre empreses i entitats d’economia social i cooperativa del territori
per poder afrontar de manera eficient reptes comuns.
• Crear una xarxa de transport sostenible per a persones en situació de vulnerabilitat per
facilitar l’accés al lleure i a la cultura.
• Crear una xarxa de productors locals per establir sinergies amb els menjadors escolars del
territori i promoure el consum de proximitat, ecològic i sostenible emmarcat en un projecte
pedagògic destinat als infants dels centres educatius.
• Impulsar un nou servei especialitzat en l’acompanyament a joves amb problemàtica derivada de salut mental a través del lleure.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Educació, cultura i oci.

• Generar ocupació al territori a través
de la promoció d’oportunitats i llocs de
treball per a persones amb especials dificultats d’inserció sociolaboral, procurant adaptar les tasques a cada persona, flexibilitzant horaris sempre que sigui
possible i oferint els suports necessaris.

Àmbit Territorial:
Terres de Ponent.

• Promoure un territori socialment, econòmicament i medioambientalment responsable, que afavoreixi la dinamització
i l’arrelament a la comunitat.
• Fer del lleure i l’educació un mitjà per a
la transformació social.

Contacte: @lleure_qualia - ncastella@aalba.cat - qualia@aalba.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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MKT
Entitat promotora:
El Mecànic Audiovisual, SCCL
Reptes:
• Potenciar un espai col·laboratiu de treball multidisciplinari per satisfer les demandes de
treball del sector cultural, audiovisual i potenciació de les TIC.
• Desenvolupar totes les fases de la producció i distribució dels projectes del sector.
• Crear càpsules formatives i tutorials on-line relacionades amb les noves tecnologies TIC,
equipament audiovisual específics i tècniques creatives. Espai de lliure accés i de lliure
compartició.
• Crear una xarxa de professionals del Baix i rodalies, per assessorar i abraçar tots aquells
professionals i empreses les quals tinguin necessitats formatives, requereixin assessorament o busquin noves connexions amb altres professionals per a crear una estructura sòlida i de cooperativisme.
• Desenvolupar accions formatives, workshops i espais cooperatius de treball que generaran
a través del projecte.
• Situar a MTK Space com a un referent per als professionals del sector.

Àmbit Territorial:
Baix Llobregat.

Contacte: www. mtkspace.com/ca/mtk-space/ - hello@mtkspace.com
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Multiplicant MANS
Entitat promotora:
Xarxa Agrosocial, SCCL
Descripció:
Es faran diverses accions enfocades a aconseguir un nou gran client de la distribució organitzada, perquè la cooperativa pugui ampliar el seu impacte econòmic i social.
Reptes:
• Desenvolupar amb èxit un acord comercial amb un nou gran distribuïdor.
• Establir una nova delegació comercial al Camp de Tarragona.
• Implementar programari de gestió i establir un nou flux productiu.
• Generar nous llocs de treball derivats de l’increment de vendes.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i

Increment de 10 llocs de treball nets, dels
quals 8 seran per a persones en risc d’exclusió.

alimentació.

Àmbit Territorial:
Baix Llobregat.

Contacte: www.mans.coop - @MANS_Ecologic - jordi.balari@mans.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Ocupació a l’empresa ordinària per a persones
amb discapacitat intel·lectual
Entitat promotora:
INTEGRA, Associació per la Inclusió de Col·lectius de Risc
Descripció:
Aquest projecte vol cobrir la necessitat d’ocupació de persones amb discapacitat intel·lectual
a l’empresa ordinària, a través d’una cooperativa d’iniciativa social que realitzi les funcions
de formació, prospecció dels llocs de treball i seguiment de les persones en el mateix lloc de
treball. D’aquesta manera es vol garantir a l’empresa l’obtenció de resultats satisfactoris, així
com connectar les necessitats de les empreses amb les capacitats de les persones.
Reptes:
• Augmentar el nombre de nous contactes empresarials gràcies a l’increment de la xarxa
relacional.
• Augmentar el nombre de nous contractes laborals sorgits dels nous contactes de la xarxa
empresarial.
• Augmentar l’ocupabilitat i garantir la inserció laboral estable de persones amb discapacitat
intel·lectual.
• Sensibilitzar a les empreses sobre les obligacions de l’LGD.
• Oferir recursos a les empreses per la creació i manteniment dels llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis.

Fomentar l’ocupació de qualitat a l’empresa ordinària de persones amb discapacitat
intel·lectual, així com generar compromís
i corresponsabilitat per part del teixit empresarial. Fomentar l’economia social i solidària al territori a través del cooperativisme.

Àmbit Territorial:
Girona.

Contacte: www.integraolot.cat - singular@integraolot.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Permacultura: inserció sociolaboral de joves
Entitat promotora:
Cooperativa GEDI
Descripció:
El projecte es basa a crear una empresa d’inserció per a joves, especialment del col·lectiu de
menors no acompanyats (MENA), a Can Colomé (finca propietat de la cooperativa GEDI amb
40 hectàrees) basada en tres àmbits d’activitat: el turisme, el manteniment i la producció.
Reptes:
• Desenvolupar 3 línies de negoci.
• Crear 1 empresa d’inserció.
• Generar 4 llocs de treball per a joves el gener 2020.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i alimentació;

Sensibilització de la societat envers la
necessària incorporació de joves MENA,
inserció sociolaboral de joves i gestió
ambientalment responsable d’una finca
de 40 ha.

hostaleria i turisme.

Àmbit Territorial:
Baix Llobregat.

Contacte: www.gedi.org - @Gedi_sccl - empresarial@gedi.org
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Promoció de l’ús de llavors de varietats locals fetes
al país
Entitat promotora:
Les Refardes, SCCL
Descripció:
L’equip de Les Refardes està format per 18 finques productores de llavors repartides per tot
el territori català, i l’objectiu principal del projecte és implicar pagesos, aficionats a l’horta i
consumidors perquè entre tots sigui possible un relleu cultural i agronòmic, utilitzant llavors
que són el resultat d’una etapa de prospecció etnobotànica, ja que han estat cedides per agricultors que les han guardat i seleccionat durant generacions, i tenen una valuosa informació
agronòmica i cultural. Aquestes llavors les sembrem per realitzar una valoració sobre el rendiment, rusticitat, sanitat, postcollita d’aquella varietat, i organitzem tastos per saber l’opinió
dels consumidors.
Reptes:
• Dotar de forma jurídica i mercantil l’activitat econòmica.
• Enfortir a mitjà i a llarg termini l’activitat empresarial.
• Promocionar l’ús de llavors ecològiques de proximitat i engegar noves línies de comercialització del producte.
• Sensibilitzar de la importància de la biodiversitat cultivada.
• Procurar un marc legal, adaptat a les petites empreses i pagesia, per a la venda de llavors.
• Potenciar i acompanyar la creació de les noves cooperatives amb els mateixos fins.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i

Assegurar que la nostra herència agronòmica, patrimonial i cultural no es perdi i
pugui ser accessible per a totes les persones interessades, fomentant la llavor
ecològica local.

alimentació.

Àmbit Territorial:
Catalunya Central.
Contacte: www.lesrefardes.coop - @lesrefardes - lesrefardes@lesrefardes.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
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93

,

Quedat’t al barri
Entitat promotora:
UIKÚ COWORKING EL PRAT, SCCL
Reptes:
• Generar activitat econòmica i creació de llocs del treball al territori, preferentment de l’àmbit
de l’economia social, solidària i cooperativa, a la població de El Prat de Llobregat, i de forma
més específica a l’àmbit territorial que ocupa el Barri Cooperatiu La Obrera.
• Promoure el creixement i consolidació dels comerços i empreses del Barri.
• Oferir formació, assessorament i acompanyament a empreses i comerços del Barri Cooperatiu La Obrera, en aspectes com la innovació, l’àmbit de la tecnologia , gestió , arquitectura/disseny d’interiors/experiència d’usuari, adaptada a les necessitats dels professionals
dels comerços i serveis de proximitat del Barri.

Àmbit Territorial:
Baix Llobregat.

Contacte: www.uiku.es/quedatalbarri - @coworkingelPrat - info@uiku.es
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Territori de Masies, Coop
Entitat promotora:
L’Arada, SCCL
Descripció:
Creació d’una cooperativa rural sense afany de lucre mixta de cooperativisme agrari, de serveis i de consum per contribuir al desenvolupament socioeconòmic de zones rurals de la
Catalunya Central i potenciar la relació entre el sector del turisme sostenible i els productors
agroecològics amb vocació territorial i social.
Reptes:
• Creació de la cooperativa mixta.
• Vinculacions orgàniques amb altres projectes de l’ESS.
• Creació de 6 llocs de treball i incorporació de nous socis.
• Foment de la inserció sociolaboral de joves vulnerables.
• Creació d’una marca territorial.
• Creació d’una xarxa d’espais i un espai de referència al santuari del Miracle.
• Foment del consum responsable i el mercat social.
• Impuls d’iniciatives embrionàries.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agrari, serveis, cultural i consum.

• Contribuir a l’enfortiment de la xarxa de
productors abaratint els costos de la comercialització i distribució, incrementar
el consum intern de producte amb la
venda directa o de circuits curts i ampliar l’oferta de servei.

Àmbit Territorial:
Catalunya Central.

• Fomentar la promoció conjunta sota una
marca cultural.
• Possibilitar la compra conjunta de producte local i paquets experiencials turístics i culturals.
• Donar resposta a la realitat de diferents
petits artesans que acaben de néixer,
ajudar a posar en marxa projectes, etc.

Contacte: www.territoridemasies.cat/ - info@larada.coop
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Transformació d’excedents alimentaris per la pagesia i
organitzacions
Entitat promotora:
Fundació Espigoladors
Descripció:
Nou servei de transformació dels excedents o minves del sector primari en productes transformats per oferir una nova línia de productes amb la seva pròpia marca o marca del distribuïdor
per als seu canals de distribució.
Reptes:
Generació d’ocupació i impuls de la dinamització territorial i creació de xarxa entre diferents
agents.
Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Agricultura, ramaderia i alimentació.

Generació d’ocupació i impuls de la dinamització territorial i creació de xarxa entre
diferents agents.

Àmbit Territorial:
Baix Llobregat.

Contacte: espigoladors@espigoladors.com - @Espigoladors
@espigoladors - @esimperfect
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Xarxa Cooperativa d’Informadors Mediambientals
Especialitzats
Entitat promotora:
Xarxa Ambiental, SCCL
Descripció:
L’objectiu del projecte és donar resposta a la demanda d’un bon sistema d’informació i sensibilització per a la ciutadania, especialitzat en el sector mediambiental, mitjançant la creació
d’una empresa d’inserció que gestioni aquest sistema i contracti persones de col·lectius en
risc d’exclusió.
Reptes:
• Crear una nova línia de negoci, Aporta Plataforma Cooperativa, des de la qual canalitzar la
feina cap als seus socis i la nova cooperativa d’inserció.
• Crear una empresa d’inserció des de la qual gestionar la contractació de les persones informadores d’entre els col·lectius en risc d’exclusió.
• Crear una app mòbil per facilitar el treball de les persones informadores, així com la geolocalització d’incidències, iniciatives, etc., la recollida de dades, la realització d’enquestes i el
posterior anàlisi de dades.

Àmbit d’actuació:

Impacte esperat:

Serveis.

Fomentar l’economia social i solidària i la
inserció laboral de persones en risc d’exclusió.

Àmbit Territorial:
Barcelonès.

Contacte: www.grupxarxa.cat/ - mmiro@grupxarxa.cat
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
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Entitats
representatives
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Confederació de Cooperatives de Catalunya

Dades de contacte
Joseba Polanco - 93 332 36 82 - ccc@cooperativescatalunya.coop
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 projectes d’interès comú per al moviment cooperatiu,
d’acord amb els principis cooperatius de l’Aliança Cooperativa Internacional.
SERVEIS I PROJECTES
La funció de l’entitat no és prestar directament serveis, sinó impulsar projectes on les federacions o els proveïdors del mercat són els qui donen els serveis a les cooperatives i als col·lectius d’emprenedors cooperatius.
REPTES
• La representació del cooperativisme davant les administracions de Catalunya -govern, diputacions, consells comarcals i administracions municipals- i davant la societat, tant a nivell de l’estat com a nivell internacional.
• L’impuls de la intercooperació entre entitats federatives i les cooperatives i, en tercer lloc,
la difusió de la marca cooperativa a través dels mitjans de comunicació, xerrades i xarxes
socials.
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:
L’Associació Economia Social Catalunya, CEPES, Cooperatives Europe i l’Aliança Cooperativa
Internacional.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

101

,

La Confederació, Associació empresarial
del Tercer Sector Social de Catalunya
Dades de contacte
Laia Grabulosa (Direcció) - 93 268 85 60 - direccio@laconfederacio.org
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 - que
generen activitat econòmica en el sector dels serveis socials i d’atenció a les persones a Catalunya. Compta 22 socis directes, principalment federacions i associacions empresarials de
2n nivell, que a la seva vegada representen al voltant de 1.200 entitats de base.
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.
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 socioempresarial 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 (millora del marc de concertació i contractació pública).
• Formació contínua dels professionals del sector.
PARTICIPACIÓ EN XARXES
La Confederació forma part i és impulsora de la recent constituïda Associació Economia
Social Catalunya.
Generalitat de Catalunya
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Federació de Cooperatives Agràries
de Catalunya
Dades de contacte
Jordi Vives (Director) - 93 226 03 69 - fcac@fcac.coop
MISSIÓ I VISIÓ
La missió de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és l’organització que representa, promou i dóna suport al món cooperatiu agroalimentari i rural.
La visió de la FCAC es basa en:
• 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.
• Donar serveis empresarials adaptats al cooperativisme agrari i als agents del seu entorn per
contribuir a la seva viabilitat econòmica i social.
SERVEIS I PROJECTES
La FCAC compta amb una completa estructura de serveis que té com a finalitat contribuir al
desenvolupament del sector i potenciar la seva capacitat competitiva al temps que es vetlla
per la integració social, el medi ambient i, en definitiva, l’equilibri territorial. Aquests serveis
són: intercooperació, assessorament júridic-laboral, econòmic i fiscal, gestió d’ajuts i projectes, formació i assessorament en RRHH.
Projectes de l’entitat entre d’altres: treballar pel relleu generacional al camp català, fomentar
la incorporació de la dona en el òrgans de decisió de les Cooperatives Agràries, projectes
d’innovació i recerca, dinamització de producte cooperatiu.
REPTES
Els reptes i els objectius de l’entitat són:
•
•
•
•

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.

PARTICIPACIÓ EN XARXES
Algunes de les Xarxes en les que la FCAC forma part són:
Cooperativas Agro-Alimentarias (CA-A), Confederació de Cooperatives de Catalunya
(CoopCat), Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya…
Generalitat de Catalunya
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Federació de Cooperatives de Consumidors i
Usuaris de Catalunya
Dades de contacte
Maria Antònia Esteban Benito - 93 301 20 20 - m.antonia@fccuc.coop
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: la Federació vol ser un espai de referència per a les cooperatives de persones consumidores i usuàries de Catalunya i de les persones associades.
• Comunicació: la Federació vol fer visible un cooperativisme de consum compromès amb la
recerca de solucions col·lectives a les necessitats de les persones.
• Formació i suport empresarial: la Federació vol col·laborar en la millora i la consolidació de
les cooperatives i fer-les més competents.
• Intercooperació: la Federació vol promoure espais de col·laboració entre les cooperatives
per generar noves activitats.
SERVEIS I PROJECTES
•
•
•
•
•
•
•

Representació i defensa dels interessos del cooperativisme de consum.
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.
Foment i difusió del comerç just i del comerç de proximitat.

REPTES
•
•
•
•
•
•

Donar suport a la consolidació i expansió de les cooperatives de consum.
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.
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Federació de Cooperatives d’Ensenyament de
Catalunya
Dades de contacte
93 332 43 26 - info@escolescooperatives.cat
MISSIÓ I VISIÓ
En aquests moments, la Federació agrupa a 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.
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.
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.
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Federació de Cooperatives d’Habitatges
de Catalunya
Dades de contacte
93 488 21 38 - info@fedcoophabitcat.org
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.
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.
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.
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Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya
Dades de contacte
federacio@cooperativestreball.coop
MISSIÓ I VISIÓ
Missió:
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l’entitat que agrupa lidera i representa el cooperativisme de treball de Catalunya.
Visió:
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya serà una organització empresarial INFLUENT, TRANSFORMADORA, OBERTA I INTEGRADORA del cooperativisme català.
La Federació s’erigirà com un 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.
Valors: Servei, Autonomia, Dinamisme i innovació, Cohesió, Participació, Cooperació.
SERVEIS I PROJECTES
• Espais de decisió I participació: Consell Rector de la Federació, Assemblea, Sectorial d’Iniciativa Social, Grups de treball específics.
• Espais d’aprenentatge i relació: Formació, Orientació, Café de la Federació, Activitats de
Networking, Assessorament financer a través de la Fundació Seira…
• Desenvolupament d’eines i recursos: Nexe, revista .coop, publicacions d’estudis, guies…
REPTES
El nostre mapa estratègic es defineix en 5 eixos:
•
•
•
•
•

A. Representativitat
B. Visibilitat
C. Dinamització i enfortiment
D. Creació
E. Comunicació

PARTICIPACIÓ EN XARXES
Confederació de Cooperatives de Catalunya, Consell Superior de la Cooperació,
Xarxa Economia Solidària, Taula del Tercer Sector (mitjançant la Sectorial d’Iniciativa Social),
La Confederació - Patronal del Tercer Sector (mitjançant la Sectorial d’Iniciativa Social),
COCETA.
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Aquesta publicació a estat impresa sobre paper procedent
de producció forestal explotada de forma sostenible

Programa d’Economia Social, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius
i els Projectes Singulars
web: www.aracoop.coop
Facebook: www.facebook.com/aracoop.coop
Twitter:
@aracoop
@econ_socialcat
@AteneusCoopCat

