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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 i cooperativa a través de diversos programes, l’aracoop, 

la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, els projectes singulars, el suport a les entitats 

representatives del sector, entre d’altres.

Una aposta clara que no és fruit de la casualitat sinó d’un moviment global que constata 

el paper rellevant, que l’economia social i cooperativa, esta adquirint en la construcció 

d’un nou model econòmic i social, basat en les persones i la cohesió social. 

La contribució del Govern, a la construcció de l’ecosistema territorial de l’economia 

social 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 Coope-
ratives i l’Autoempresa. Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

La Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoem-

presa té les funcions següents:

1. Planificar, dirigir i executar les 
polítiques relacionades amb l’economia 
social i cooperativa, del tercer sector i 
de l’autoempresa.

2. Ordenar i controlar l’activitat de 
l’economia cooperativa, del tercer 
sector i de 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 
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 patrimonial i 
nomenar l’instructor o instructora del 
procediment.

Dades de contacte 
Josep Vidal, Director - 93 2285757 - cooperativa.treball@gencat.cat

www.treball.gencat.cat - Twitter: @Econ_socialcat
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Enitats agrupadEs
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Consell Comarcal Alta Ribagorça, Consell Co-
marcal de l’Alt Urgell, Consell Comarcal de la Cerdanya, Conselh Generau d’Aran
Entitats col·laboradorEs
IDAPA, Pediatria dels Pirineus SCCLP, Cooperativa Social Trends SCCL, Coopera-
tiva Corroncui SCCL, Cooperativa Agrària i Ramadera del Pallars SCCL, Associació 
Alba, Pirineusgestió SL, Cooperativa Piro_Negawatt SCCL
Eixos Estratègics
Més enllà dels eixos de treball propis de tots els Ateneus Cooperatius, Alt Pirineu i 
Aran ha incorporat 4 eixos estratègics transversals:
• Agroalimentari
• Turisme
• Tercer sector
• Docents

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu alt pirineu i aran

Entitat promotora
consell comarcal del pallars Jussà

Dades de contacte
coordinador/a: dolors Engo Mollà 

telèfon:  973 65 01 87
correu electrònic: dengo@pallarsjussa.cat
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Promou

Enitats agrupadEs
Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Molins de 
Rei, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Vallirana, Ajuntament de Cas-
telldefels, Ajuntament de Gavà, Associació Social Business City Barcelona, Calidoscoop 
SCCL, Associació Innobaix, Cooperativa obrera de viviendas, UIKU coworking del Prat 
SCCL., Set-C SCCL, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Coopgros SCCCL., Associació 
PastaxPasta, Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Comunitat Minera Olesana, Daina Isard, 
Grup associats pel treball sociocultural, Acció transversal per a la transformació social 
AT2, Sustainlabour SLL, Illa SCCL, Associació Plegats per l’Economia Social i Solidària al 
Baix Llobregat, Ajuntament d’Esparraguera, Som Gestió, Som Connexió

Entitats col·laboradorEs
Ajuntament d’Abrera, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Cervelló, Ajuntmanet de Cor-
bera de Llobregat, Ajuntament d’Esplugues, Ajuntament del Papiol, Ajuntament del Pallejà, 
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, Ajun-
tament de Sant Esteve Sesrovires, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament 
de Sant Joan Despí, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, Associació Espigoladors, Central parc del Baix Llobregat SCCl, Federació de Coo-
peratives de Treball de Catalunya, Central de Promoció Social Francesc Palau, Eines Ser-
veis Socio-Educatius SCCL, Empresa Municipal de Promoció Social Urbana i Econòmica 
de Cornellà SA, Fem Escala SCCL, Fundació Privada Ecom, Innovació i Economia Social 
en la Mediterrània, La Confederació-Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, La 
Fundació Rubricatus, Solidança Treball EI SL, Suara Serveis SCCL, Tres65 SCCl, CCOO 
Baix Llobregat, Associació Saó Prat, Esperit Empresarial SCCL, Fundació Acció contra la 
Fam, Fundació Cívica Esperanzah, Xarxa Agrosocial SCCL, Massís de Montserrat, Som 
Energia, Drecera, Cooperativa Integral El Rosel, Ajuntament de Castellví de Rosanes, 
Ajuntament de Collbató, Ajuntament de Martorell, Ajuntament de La Palma de Cervelló, 
Ajuntmanet  de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament de Torrelles, SomBici, Mim psicolo-
gia, Espai Garbuix, Fundació Cuina Justa, Fundació Nou Xamfrà, UGT, Fundació PIMEC

Eixos Estratègics
Els eixos estratègics corresponen als definits a l’ordre dels Ateneus Cooperatius

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu baix llobregat

Entitat promotora
consell comarcal del baix llobregat

Dades de contacte
tècnics: Josep lluís Martínez - Evelin castillo - roger Molins

telèfon:  936 85 24 00 
correu electrònic: ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat
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Enitats agrupadEs
IMPO Badalona, Grameimpuls SA, La Sargantana Cooperativa. La Page Original 
S.L.
Entitats col·laboradorEs
Gremi d’instal•ladors del Barcelonès Nord-Baix Maresme, Xarxa d’Economia Solidà-
ria de Catalunya, Òmnium Cultural Barcelonès Nord, Fundación Laboral de la Cons-
trucción, PIMEC: Federació empresarial de Badalona, Federació de cooperatives de 
treball de Catalunya, COOP57 SCCL, Consorci Badalona Sud, Cervesa Capfoguer 
SCCL, Can CET, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, L’agrupació: Agrupació de 
comerç i indústria de Santa Coloma de Gramenet, XES Local Barcelonès Nord, Ko-
nexiona Marketing Services SCCL, Aberdeen English School Cooperativa, Conreu 
Sereny SCCL, Més opcions consum responsable, Katuma Plataforma de consum 
agroecològic, Universitat de Barcelona Campus de l’Alimentació de Torribera, l’Obra-
dor de la Riera, Associació el Garrofer, Tanit Singular, Festes Alternatives de Santa 
Coloma de Gamenet, Associació de veïns de Dalt de la Vila Badalona, Mira Pensa 
Recorda, Badalona Comunciació-Programa Tres 60
Eixos Estratègics
Més enllà dels eixos de treball propis de tots els Ateneus Cooperatius, Barcelonès 
Nord ha incorporat 2 eixos estratègics transversals: 
• Sector agroecológic
• Formació i intercooperació

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu barcelonès nord

Entitat promotora
Fundació surt

Dades de contacte
coordinador/a: daniel cembrero

telèfon: 605 79 16 69
correu electrònic: daniel.cembrero@surt.org
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Enitats agrupadEs
Frescoop SCCl, EI Sambucus SCCL, L’Arada SCCL, Dies d’Agost SCCL, Set – 
C SCCL
Entitats col·laboradorEs
Agència de desenvolupament local del Berguedà, Ajuntament d’Artés, Ajuntament 
de Callús, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Navàs, 
Ajuntament de Sallent, Ajuntament de Solsona (Agència de desenvolupament local 
de Solsona i Cardona), Ajuntament de Viladrau, Confederació de Cooperatives de 
Catalunya, Consell Comarcal de l’Anoia, Consell Comarcal del Solsonès, Consorci 
del Lluçanès, Consorci del Moianès, Coop57, Cooperativa l’Aglà, Cooperativa Riu-
verd, Creacció, Delegació del Govern a la Catalunya Central, Escola Agrària del 
Solsonès, Escola Joviat, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, IES 
Guillem Catà, Mas Corcó Pagesos Forners, Taller Àuria, Txarango Cooperativa,  Uni-
versitat Central de Catalunya (UVIC Manresa) 
Eixos Estratègics
Més enllà dels eixos de treball propis de tots els Ateneus Cooperatius, Catalunya 
Central ha incorpora 3 eixos estratègics transversals:
• Habitatge
• Agroalimentari
• Cooperatives de consum i serveis

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu catalunya central

Entitat promotora
gedi gestió i disseny

Dades de contacte
coordinador/a: alba rojas pérez, blanca pellicer, nil saladich, 

Montserrat Vilarmau
telèfon:  935 24 16 24

correu electrònic: ateneucooperatiucc@gedi.org
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Enitats agrupadEs
Espai Brotes SCCL, LaFundició SCCL, Eduvic SCCl, Drecera SCCL

Entitats col·laboradorEs
El Casalet, CelH, ABD, ASSAT50, Ajuntament de l’Hospitalet, FCTC: Cooperatives 
de Treball de Catalunya, XES, Més Opcions de Consum, Coop57, Grup Ecos
Eixos Estratègics
• Memòria i cultura cooperative
• Consum conscient i finances ètiques
• Treball Cooperatiu

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu la col·lectiva-Hospitalet

Entitat promotora
coopdemà sccl

Dades de contacte
coordinador/a: alicia bolancé

telèfon:  932 64 03 56 
correu electrònic: projectes@coopdema.cat



11

Promou

Enitats agrupadEs
L’Economat SCCL, L’Aresta SCCL, Col•lectiu Ronda, Associació La Conca 5.1., Pri-
oritat, El Brot SCCL, Remahlik SCCL, l’Escac SCCL, SETEM Catalunya, Formació 
i Treball Fundació Privada, Arquoeivitis SCCL, Contrapunt Cooperativa de Músics 
SCCL, Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL
Entitats col·laboradorEs
Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà «Concactiva», 
Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», Institut Municipal de 
Desenvolupament Local «VallsGenera», Cambrils Emprèn, L’Eina Espai Empresa-
rial, Tarragona Impulsa, IDETSA, REDESSA, Consell Comarcal del Priorat, Ajun-
tament de Calafell, Xarxa d’Economia Solidària, Som Energia SCCL, Vinícola de 
Nulles SCCL, Vinícola del priorat SCCL, Agrícola de Barberà SCCL, Aprodisca, Fun-
dació Ginac, Fundació Gentis, Fundació la Dinamo, Xarxa Incorpora, Federació de 
Cooperatives Agràries, Fundació Roca Galès, Hortec SCCL, Federació de Coopera-
tives de Treball de Catalunya, Icària Acció Socio-Educativa SCCL, La Confederació 
Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, Quèviure – Distribuidora de mercat 
Social SCCL, Fundació URV – Càtedra URV Emprèn
Eixos Estratègics
Més enllà dels eixos de treball propis de tots els Ateneus Cooperatius, CoopCamp ha 
incorporat 3 eixos estratègics transversals:
• L’Agroecologia com a estratègia pel desenvolupament rural
• La ocupabilitat de col·lectius amb vulnerabilitats socials (empreses d’inserció)
• La promoció del consum ètic, responsable i cooperatiu (productes i serveis de 

l’Economia Social i Solidària) 

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu coopcamp-tarragona

Entitat promotora
L’Economat SCCL

Dades de contacte
coordinador/a: gerard nogués

telèfon: 681623453
correu electrònic: info@coopcamp.cat
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Enitats agrupadEs
A.Impuls Cooperatiu de Sants, Lacol SCCL, Col•lectiu Ronda, Grup Ecos, L’Es-
guard, Associació Barceloneta Alerta Taula Eix Pere IV, La Fàbrica, FETS, Queviure, 
Opcions, Sostre Cívic
Entitats col·laboradorEs
Xes Sant Andreu, Associació APASSOS, Cooperasec, Associació Cultural Casa Or-
landai, Federació de Cooperatives de Catalunya, XES, Confederació de Cooperati-
ves de Catalunya, Coop57, Comissionat d’Economia Social Solidària i Cooperativa 
de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, QueSoni, Migress, Iacta, Torre Jus-
sana, Consell d’Associacions de Barcelona, Escola Lliure El Sol
Eixos Estratègics
• Cultura cooperativa
• Migracions i economia solidària
• Cooperativisme de plataforma i economia de les cures

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu coòpolis-barcelona

Entitat promotora
la ciutat invisible

Dades de contacte
coordinador/a: Hernan córdoba Mendiola

telèfon:  935 51 86 54
correu electrònic: hernan@bcn.coop
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Enitats agrupadEs
Associació Entrem-hi, Actua SCCL, Nou Verd SCCL, Nou Set SCCL, Facto asses-
sors SCCL i La Fura Continguts SCCL.
Entitats col·laboradorEs
Mancomunitat Penedès i Garraf, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sitges, Ajuntament de Gelida, Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, Consell Comarcal del Garraf, Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya, Federació Empresarial del Gran Penedès, Coop57.
Eixos Estratègics
• Facilitar el coneixement del model: Promoció i difusió de l’Economia Social i so-

lidària.
• Facilitar la creació de cooperatives: Capacitació i acompanyament a prescriptores.
• Capacitació i acompanyament a la creació, la consolidació de projectes coopera-

tius i de l’economia social

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu coopsetània - alt penedès-garraf

Entitat promotora
associació Entrem-hi

Dades de contacte
coordinador/a: xio gutiérrez

telèfon:  687 61 13 56
correu electrònic: info@coopsetania.coop
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Enitats agrupadEs
Associació per a la promoció de l’economia social i solidària al Maresme (XESM), 
Facto Assessors SCCL, Fundació Tecnocampus, L’Esberla SCCL
Entitats col·laboradorEs
Ajuntament de Mataró, Consell Comarcal del maresme, Cooperativa de Plantas Or-
namentales del Maresme (CORMA) SCCL
Eixos Estratègics
• Promoure la participació activa dels diferents actors de l’Economia Social del Ma-

resme en l’articulació de l’Ateneu.
• Impulsar l’economia social i solidària i el cooperativisme com a model empresarial 

transformador per a la realitat del Maresme. 
• Territorialitzar i descentralitzar l’activitat de l’Ateneu Cooperatiu.
• Col•laborar amb les iniciatives de les administracions públiques per al desenvolu-

pament de l’economia social. 
• Crear espais de trobada de l’economia social per promoure la intercooperació a 

nivell territorial i o sectorial, reforçant les xarxes existents (XES).
• Fer difusió i reconeixement de la realitat de l’ESS al territori. 

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu Maresme

Entitat promotora
Fundació unió de cooperadors

Dades de contacte
coordinador/a: berta Mundó

telèfon:  935 76 87 39
correu electrònic: coordinacio@ateneucoopmaresme.cat
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Enitats agrupadEs
Tres Cadires SCCL, La Cuina del Comú SCCL, L’Olivera SCCL, El Risell SCCL

Entitats col·laboradorEs
Universitat de Lleida, Col·lectiu Ronda
Eixos Estratègics
• Formació i informació

Incorporació de l’ESS en centres formatius i formacions
Difusió del model d’ESS a prescriptors
Difusió general del model d’ESS

• dinamització econòmica
Acompanyament a la creació de projectes cooperatius
Reforç i consolidació de projectes cooperatius
Reconversió en cooepratives: empreses que tanquen o altres entitats

• Enxarxament i cooperació efectiva
Creació de xarxa entre entitats de l’ESS
Articulació de projectes compartits
Creació d’espais de trobada i governança

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu ponent-coopera

Entitat promotora
associació alba

Dades de contacte
coordinador/a: Josep Manel busqueta

telèfon:  664 26 56 64
correu electrònic: josepmanelb@gmail.com
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Enitats agrupadEs
Ajuntament d’Amposta, Ajuntament d’Ulldecona, Cresol solucions energètiques lo-
cals SCCL, Fundació Privada Gentis, ALC Assessors SCCL, Surtdecasa SCCL, Epi 
energia per a la igualtat SCCL, Fundació Ulldecona
Entitats col·laboradorEs
Consell Comarcal del Monstià, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal 
de la Terra Alta, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament d’Alcanar, Cooperativa l’Aldea, 
Fundació Monstià, Ajuntament de Móra d’Ebre, Ajuntament de Flix
Eixos Estratègics
• Producció Agroecològica
• Turisme Sostenible
• Gestió mixta de serveis de titularitat pública (Aigua, electricitat, serveis assisten-

cials)
• *Retorn Talent Ebrenc emigrat* Projectes TIC - Procomuns

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre

Entitat promotora
Fundació astrEs

Dades de contacte
coordinador/a: Mirna boix 

telèfon:  683 49 06 10
correu electrònic: tecnic@ateneucoopte.org
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Enitats agrupadEs
Fundació Privada Gentis, Ajuntament de Sarrià de Ter, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Vila-
blareix, Ajuntament de Salt, Fundació Autoocupació, Avancem Santa Clara, Idària, Bosquerols, 
La Black Flag, El Rebost, EmprenGi, Ajuntament d’Olot, Nuria Social, Consell Comarcal de la 
Selva, Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Plataforma Educativa, Ajuntament de Calonge, 
Ajuntament de Figueres, GALP Costa Brava, Eina Activa

Entitats col·laboradorEs
BAGI, Cambra de Comerç, Col•lectiu Ronda, Federació de Cooperatives de Catalunya, Univer-
sitat de Girona, Pam a Pam, Som Energia, Incorpora, Músics de Catalunya, Músics de Girona, 
SUNO, Black Flag, Sersa, Gibert & Associats, GiroeEmpren-Ajuntament de Girona, Diputació de 
Girona, Consell Comarcal Baix Empordà, La Manduca, Agència de Desenvolupament del Ripo-
llès, Consell Comarcal del Gironès, Cultural Rizoma, Col•legi Economistes de Girona, Economia 
Sensible, Resilence Earth, La Confederació empresarial del Tercer Sector Social, Confederació 
de Cooperatives de Catalunya, Xavier Masferrer (prescriptor), ECOSOL, Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya, Cookingirona SCCL, Aemtia Assessors, iLabSo, Ajuntament d’Ar-
búcies, Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, ARÇ Cooperativa, Cambra de 
comerç de Palamós.

Eixos Estratègics
• Crear Xarxa sobre l’Economia Social (ES), Emprenedoria i la Cooperativa al territori de Gi-

rona: Conèixer la realitat del nostre territori envers l’ES, l’Emprenedoria i les Cooperatives 
• Fer Créixer la Taula Territorial aportant nous interlocutors. 
• Dinamitzar, sensibilitzar i formar amb el suport de la Taula Territorial: Creació de Canals opor-

tuns per a què les persones i el personal Tècnic treballin en equip per tendre amb qualitat a 
les persones a tot el territori.

• Donar suport, participació i difusió a les activitats que els membres de la taula realitzin en vers 
l’ES, Emprenedoria i la Cooperativa al territori de Girona.

• Crear espais d’Intravisió Cooperativa per a compartir Sinèrgies:  Esdevenir un punt de trobada 
de les realitats de les cooperatives i entitats/empreses de l’ES, compartint les problemàtiques 
del dia a dia en pro de la recerca de solucions, intercanvi d’avantatges, bones pràctiques i 
sinèrgies.

• Fomentar la transparència tan de les accions, actuacions i resultats com de la justificació 
econòmica. 

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu terres gironines

Entitat promotora
Fundació privada gentis

Dades de contacte
coordinador/a: Maribel Flores

telèfon: 628 45 62 64
Correu electrònic: mflores@gentis.org
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Promou

Enitats agrupadEs
Promoció Econòmica de Sabadell, SL, Doble Via SCCL, EI l’Eina SCCl, Associació Can 
Capablanca, Sprincoop SCCL, Consell Comarcal del Vallès Occidental

Entitats col·laboradorEs
Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Santa Per-
pètua de Mogoda, Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, Malarras-
sa SCCL, Fundació Autònoma Solidària, Xarxa d’Economia Solidària, Fundació Barberà 
Promoció, Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Coop57, Som Energia (Grups Locals de 
Terrassa 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 Neurore-
habiltiació 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-Bolí-
via, Ateneu Terrassenc, Associació pel Consum Responsable i la Sostenibilitat de Terras-
sa, La Terrassenca SCCL, Associació Plantem-nos, Ecoxarxa Vallès Occidental

Eixos Estratègics
• Disseny d’una estratègia comuna per a la recuperació d’empreses (Ateneu, AAPP, em-

preses, sindicats, etcètera)
• Impuls al segell “Aquesta Empresa Coopera”: per a gestories, assessories i altres pres-

criptores col·laboradores
• La cooperadora: projecte híbrid de formació i acompanyament.
• Taula rural amb els municipis de l’entorn del parc natural de Sant Llorenç del Munt i 

Serra de l’Obac

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu Vallès occidental

Entitat promotora
ajuntament de sabadell

Dades de contacte
coordinador/a: Elisa segués

telèfon: 937 45 31 61
correu electrònic: esegues@ajsabadell.cat
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Promou

Enitats agrupadEs
Consell Comarcal del Vallès Oriental, Contrapunt SCCL, Escola Sant Gervasi SCCL, 
Espai Assessor SCCL, Facto Assessors SCCL
Entitats col·laboradorEs
Ajuntament de Montornès del Vallès, Apindep Ronçana SCCl, Col•lectiu Ronda 
SCCL, Coop57 SCCL, Granollers Mercat, La Clau que obri tots els panys, Coope-
rativa 70 SCCL, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Federació de 
Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya
Eixos Estratègics
• Sensibilització i difusió de l’Economia Social i Solidària
• Acompanyament a la creació de nous projectes
• Consolidació i treball en xarxa amb entitats i empreses del territori

Nom de l’Ateneu Cooperatiu
ateneu cooperatiu Vallès oriental

Entitat promotora
doble Via sccl

Dades de contacte
coordinador/a: Montse lamata

telèfon:  693 827 775
correu electrònic: montse@ateneucoopvor.org



Projectes
Singulars
de País
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Promou

Nom del Projecte Singular
Arrencada d’un periòdic cooperatiu, diari i en paper

Entitat que l’impulsa
diari Jornada sccl

dEscripció dEl proJEctE
El diari Jornada consisteix en tirar endavant un nou diari generalista que es pugui tro-
bar als quioscos de Catalunya, Mallorca i el País Valencià cada dissabte i consultar 
online cada dia. La idea és explicar l’actualitat diària des de la perspectiva de les es-
querres transformadores i els feminismes. A partir d’haver fet un l’anàlisi sobre l’estat 
dels mitjans de comunicación escrits actuals i veure que en general están lligats a 
empreses i grans corporacions amb interessos editorials, la Jornada es constitueix 
com a cooperativa amb la idea de dependre dels i les persones i entitats sòcies per 
poder fer una información lliure i crítica. Aquest projecte donarà feina a una trentena 
de persones i indirectament a moltes més. 
rEptEs
• Ampliar els dies de distribució a quioscos en paper: dimarts, dimecres, dijous, 

divendres i diumenge.
• Consolidar llocs de treball i ampliar-ne.
• Oferir serveis per a socis/es i subscriptors/es en l’entorn del projecte.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
El treball del diari Jornada s’ubica als territoris de parla catalana: Catalunya, Mallorca 
i el País Valencià.
iMpactE EspErat
L’edició del diari en paper dels dissabtes tindrà una distribució de 10.000 exemplars 
entre enviament a domicilis i a quioscos. En la mesura que hi hagi una ampliació del 
projecte l’objectiu és arribar a 15.000 exemplars.
contactE
contacte@diarijornada.coop
participació En xarxEs
XES (Xarxa d’Economia Solidaria)
FCTC (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya)
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Promou

Nom del Projecte Singular
Consolidació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a 
catalunya a partir del suport a projectes existents, la difusió i la 

constitució de noves cooperatives
Entitat que l’impulsa

Habitatges la borda, sccl i la dinamo Fundació, Fundació privada

dEscripció dEl proJEctE
El projecte vol revertir les actuals tendències associades a l’accés a l’habitatge, 
basades en fenòmens especulatius i de lucre individual, i generar alternatives per 
posar a l’abast del conjunt de la població, i en especial, a les classes socials més 
desafavorides, un model d’accés a un habitatge digne a través de fórmules de gestió 
col·lectiva i democràtica.
rEptEs
• Assegurar la correcte finalització de la fase de promoció dels habitatges coopera-

tius per part de La Borda i la posada en marxa de les seves activitats.
• Posar a disposició del public general el conjunt del coneixement i les experteses 

acumulades per La Borda en aquests anys.
• Generar eines per la gestió dels habitatges i el consum cooperatiu.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Territori català
iMpactE EspErat
Posar a l’abast dels conjunt de la ciutadania i de grups d’interès, informació i ele-
ments clau del model i de la posada en marxa de nous projectes. Es preveu conclou-
re el projecte amb una eina digital adequada i dissenyada per la singular naturalesa 
d’aquests projectes cooperatius, per una banda, i per l’altre, amb els elements clau 
per dissenyar eines financeres que es puguin posar al servei de l’extensió del model 
pel conjunt dels territoris.  
contactE
info@laborda.coop
participació En xarxEs
XES i del Coop57 
Twitter: @ladinamo_ - @BordaCoop
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Promou

Nom del Projecte Singular
Cooperativa de serveis d’hostaleria de l’economia solidària

Entitat que l’impulsa
 Els caus turisme sost. i cooperatiu sccl

dEscripció dEl proJEctE
La XAREC és un espai intercooperatiu d’hostaleria de l’economia solidària que està 
desenvolupant una cooperativa de serveis d’hostaleria (turisme i restauració) amb 
l’objectiu d’empoderar a les empreses transformadores del sector, aportant eines per 
la millora en la gestió i construint un discurs compartit  que ens empenyi a evolucio-
nar els models propis i a fer crèixer l’economia solidària. 
rEptEs
• Donar servei a les entitats. Crear un catàleg de productes i serveis d’hostaleria, de 

proveïdors de l’economia solidària, que cobreixi les necessitats de les empreses.
• Desprecaritzar. La restauració i el turisme són sectors tradicionalment tendents a 

la precarització del treball. Es treballarà per eradicar aquesta tendència.
• Ser influents. Volem representar les entitats membres davant les institucions, tenir 

presència a espais intercooperatius, crear un discurs comú, participar de campa-
nyes conjuntes, compartir espai i imatge a esdeveniments del sector, aconseguir 
projecció internacional.

ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
A tot Catalunya. L’activitat ha orbitat, fins ara, a l’àrea metropolitana de Barcelona.
iMpactE EspErat
L’objectiu és ser entre 30 i 50 empreses. Realitzar l’acompanyament de projectes 
naixents i de projectes ja existents que vulguin consolidar-se. Es promourà la creació 
d’una central de compres. Milloraran les àrees de comunicació i gestió de les empre-
ses participants. A l’inici de la vida de la cooperativa, s’espera la creació d’entre 1 i 2 
llocs de treball que aportin una feina en les àrees abans esmentades.
contactE
info@elscausdemura.coop
participació En xarxEs
XES, PamaPam, Federació de Cooperatives de Treball
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Promou

Nom del Projecte Singular
Desenvolupament d’una eina interactiva amb els ciutadans per la 

rehabilitació energética dels edificis 
Entitat que l’impulsa

ciclicarquitectura, sccl

dEscripció dEl proJEctE
En el sector de l’edificació i l’habitatge, consumidor del 40% de l’energia, la Unió 
Europea exigeix ja un compromís ferm que no pot ser obviat, doncs les conseqüèn-
cies de la inacció serien altament perjudicials, especialment per a la ciutadania més 
vulnerable.El projecte consisteix en el desenvolupament d’una nova eina de caràcter 
interactiu al servei de la ciutadania, el sector productiu i agents inversos per a l’ela-
boració d’estratègies per a rehabilitació energètica
rEptEs
• Proporcionar informació en línia més detallada per cada un dels edificis o immo-

bles d’un municipi del seu estat actual i les seves possibilitats de rehabilitació.
• Fomentar la interactivitat mostrant els resultats i també un espai de recepció d’in-

formació de l’usuari.
• Oferir un servei d’assessorament específic basat en un programa comunitari de 

transició energètica.
• Aplicar estàndards europeus perquè es pugui internacionalitzar el servei al conjunt 

del territori de la Unió Europea.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Estatal, autonòmic i municipal
iMpactE EspErat
• Rehabilitació del parc residencial espanyol que transformi més de 10 milions d’ha-

bitatges principals anteriors a 2001 en habitatges de baix consum energètic.
• Lluita contra la previsible expansió la pobresa energètica. 
• Crear entre 110.000 i 130.000 llocs de treball directes, estables i de qualitat entre 

2015 i 2050
contactE
93 405 43 15 - ciclica@ciclica.eu
participació En xarxEs
Facebook: ciclicaarq - Twitter: @ciclica_arq
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Promou

Nom del Projecte Singular
Desenvolupament de vehicles camper d’oci des de l’economia social, 

amb criteris d’eficiència i sostenibilitat ambiental
Entitat que l’impulsa

camper diem sabadell, sccl

dEscripció dEl proJEctE
Es tracta d’un projecte de desenvolupament de prototips i components per vehicles 
vivenda tipus camper sobre motoritzacions ECO. Estan implicats  6 entitats especi-
alitzades en enginyeria, desenvolupaments tecnològics i aplicacions a vehicles vi-
venda. Les empreses que l’han desenvolupat són cooperatives o pimes de diferents 
comarques que poden generar sinergies pel futur. El sector de les furgonetes viven-
da ha viscut un creixement important els últims anys a Catalunya, però la majoria de 
proveïdors i fabricants estan en altres països d’Europa
rEptEs
El projecte té com a objectiu desenvolupar productes i prototips innovadors ubicats 
a Catalunya
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Catalunya i presencia internacional 
iMpactE EspErat
En els propers anys hi haurà canvis en les motoritzacions del vehicles cap a opcions 
més eficients i sostenibles (híbrids, elèctrics, GLP,...) i això obliga a buscar materials 
més lleugers, eficients i amb electròniques més avançades.
contactE
info@camperdiem.cat
participació En xarxEs
Facebook: camperdiemsbd
instagram: @camperdiem
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Promou

Nom del Projecte Singular
Foment del cooperativisme en el sector agrari per a la generació 

ocupació
Entitat que l’impulsa
Fundació Futur

dEscripció dEl proJEctE
 Aquest és un programa no sols te l’objectiu de formar a persones per ser emprene-
dors/es per a l’autocupació formant una cooperativa o una entitat social, si no que 
va més enllà, ja que durant el procés d’aprenentatge s’inclou la creació de la pròpia 
cooperativa. 
Per altre banda, també s’ajuda a aquelles cooperatives ja existents a detectar i re-
soldre els seus punts febles, en la recerca de recursos econòmics i subvencions i en 
l’actualització de plans d’ocupació.
rEptEs
• Crear noves cooperatives viables i sostenibles, desenvolupar un bon ús. Incenti-

var projectes ja iniciats en el sector de la producció agrària ecològica per a la seva 
consolidació.

• Desenvolupar projectes de recerca e investigació per a un nou i innovador pro-
ducte.

• Treballar en tots els territoris l’estratègia Catalunya 2020 en la gestió de residus, 
l’ús d’energies renovables i la producció de biomassa. 

• Treballar per a incentivar la creació de llocs de treball en col•lectius d’especial 
vulnerabilitat.

ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Catalunya
iMpactE EspErat
Creació de dos cooperatives agrícoles com a mínim, intentant assolir la creació de 
tres. Com a resultat de totes les accions que es duran a terme es preveu la generació 
de 11 llocs de treball.
contactE
rmartinez@futur.cat
participació En xarxEs
@FundacioFuturCat
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Promou

Nom del Projecte Singular
gestió de la construcció ètica i social

Entitat que l’impulsa
cohabitatge cooperatiu – sostre cívic 

dEscripció dEl proJEctE
El projecte té com a pilar fonamental promoure la construcció d’habitatge ètica i 
social, per tal d’impulsar l’economia social i sostenible en el sector de la construcció 
català. Les entitats que presentem el projecte, Cohabitatge Cooperatiu-Sostre Cívic 
sccl, Hàbitat 3 i Sostre Cívic Sccl, promouen l’habitatge social, d’inclusió i cooperatiu 
en cessió d’ús, desenvolupen un model alternatiu d’accés i tinença d’habitatge, ac-
cessible, no especulatiu, participatiu, de gestió democràtica i a llarg termini. 
rEptEs
• Consolidar i donar suport a les entitats d’inserció sociolaboral i cooperatives que 

actualment ofereixen determinats serveis en el sector de la construcció i rehabi-
litació.  

• Activar l’oferta de serveis de l’economia social i solidària, incorporant criteris de 
sostenibilitat ecològica en l’àmbit de la construcció i rehabilitació.

• Fer més accessible i sostenible l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús mitjançant la 
reducció dels costos directes i indirectes de la construcció i rehabilitació

ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Abast territorial d’àmbit català
iMpactE EspErat
Promoure la construcció d’habitatge ètica a través de la promoció i construcció dels 
habitatge social i cooperatiu que contribueixi a reduir la necessitat de finançament i 
facilitar l’accés als habitatges de les usuàries.
contactE
Helena Trias - Eulàlia Tubau
93 399 69 60 
info@sostrecivic.cat - gestio@sostrecivic.cat
participació En xarxEs
SostreCívic: GHS, XES (Sectorial d’habitatge de la XES), FCCUC, Grup Ecos.
Habitat 3: GHS, API, Cohabitac.
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Promou

Nom del Projecte Singular
Impuls a la promoció de 6 projectes d’habitatge cooperatiu en 

cessió d’ús a Catalunya
Entitat que l’impulsa

 sostre cívic, sccl

dEscripció dEl proJEctE
Es treballa de forma alternativa l’accés a l’habitatge, més justa i accessible, sense 
ànim de lucre, no especulativa i transformadora, alhora que es fomenta la convivèn-
cia solidària. Es fa mitjançant la divulgació del model, treballant en xarxa, proporcio-
nant formació i finalment, promovent l’habitatge cooperatiu. 
rEptEs
• Impulsar i promoure 6 projectes d’habitatge cooperatiu 
• Facilitar l’accés a l’habitatge a col•lectius amb dificultats i/o necessitats especifi-

ques
• Captar patrimoni privat del mercat lliure especulatiu per un valor d’ús
• Activar patrimoni en desús per a la transformació econòmica, social i sostenible.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Catalunya: Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Camp de Tarragona, Girona i Lleida.
iMpactE EspErat
Per una banda, es vol estendre el model cooperatiu d’habitatge en cessió d’ús més 
enllà de Catalunya. Per una altra banda, es vol donar impluls a altres projectes que 
tinguin la mateixa finalitat  
contactE
Helena Trias - Eulàlia Tubau
93 399 69 60 
info@sostrecivic.cat - gestio@sostrecivic.cat 
participació En xarxEs
XES i Sectorial d’Habitatge de la XES
GHS (Gestors d’Habitatge Social de Catalunya)
FCCUC (Federació de Cooperatives de Consum de Catalunya)
Grup ECOS
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Promou

Nom del Projecte Singular
liderem el relleu.coop

Entitat que l’impulsa
la Federació de cooperatives agràries de catalunya

dEscripció dEl proJEctE
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és l’organització que represen-
ta, promou i dóna suport al món cooperatiu agroalimentari i rural.
El projecte Liderem el relleu.coop neix per a donar resposta a la problemàtica  d’en-
velliment de la massa social productiva, tal i com demostra les dades estadístiques 
de l’observatori socioeconòmic agrari català que realitza anualment la FCAC: actual-
ment més del 34% dels socis productors de les cooperatives agràries de Catalunya 
té més de 65 anys. 
Aquest projecte pretén impulsar el relleu generacional dins de les cooperatives agrà-
ries. 
rEptEs
• L’objectiu del projecte consisteix en dissenyar, validar i iniciar un programa pilot 

que garanteixi el relleu generacional al camp català, liderat per les cooperatives 
agràries, que sigui viable a escala econòmica i social. 

• Complementàriament, es persegueix el foment de noves vocacions agràries i l’ei-
xamplament de la base social, a través d’una elevada capacitat de transferència 
del projecte, al sector agrari.

ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Catalunya
iMpactE EspErat
Reforçar l’activitat econòmica i social d’aquest sector i al conjunt de la població 
agrària i el món rural.
contactE
Carles Gorini
609 893 545 - carles.gorini.fcac.coop
participació En xarxEs
Facebook: @cooperativesagrariesCAT
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Promou

Nom del Projecte Singular
Mercat cooperatiu Ecològic

Entitat que l’impulsa
opcions de consum responsable, sccl

dEscripció dEl proJEctE
El Mercat Cooperatiu Ecològic és un projecte que vol impulsar les cooperatives de 
consum agroecològiques i per tant, vol enfortir els pagesos i productors de producte 
ecològics, assegurant la viabilitat de les seves explotacions i la seva sostenibilitat 
al llarg del temps a través del consum conscient i organitzat, a l’hora que enxarxa 
aquests actors dispersos al llarg del territori. 
rEptEs
Acompanyar la creació de noves cooperatives. Consolidar cooperatives noves en 
torn el consum ecològic. Facilitar la participació de les persones en cooperatives, 
grups de consum. Crear una plataforma d’intercooperació. Mancomunar serveis. 
Realitzar una acció de comercialització conjunta facilitant la distribució de productes 
ecològics. Crear una central de compres.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Catalunya
iMpactE EspErat
Cooperativitzar activitats que fins ara es realitzen des d’espais propers a l’economia 
social, amb impacte en aquells grups de consum amb voluntariat i en la potencial 
creació d’Economats.
contactE
693 55 48 06 - mercatcoopecologic@gmail.com
participació En xarxEs
Twitter @opcions @mesOpcionsCoop
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Promou

Nom del Projecte Singular
Mobilitat elèctrica compartida

Entitat que l’impulsa
som Mobilitat 

dEscripció dEl proJEctE
Som Mobilitat, cooperativa de consum sense ànim de lucre, neix el 2016 amb l’ob-
jectiu d’oferir productes i serveis a les persones sòcies per accelerar la transició cap 
a una mobilitat més sostenible. 
Un model social, col•laboratiu i cooperatiu respectuós amb les persones, el medi 
ambient i els territoris i que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, trans-
parència, equitat i participació.   
El projecte insígnia posat en funcionament és un servei de mobilitat elèctrica com-
partida i amb renovables on a través del mòbil les persones sòcies poden llogar i 
compartir vehicles elèctrics de la cooperativa o dels mateixos socis. D’aquesta forma 
es redueixen el nombre de vehicles dels carrers, el soroll i la contaminació i els efec-
tes que tenen sobre la nostra salut i el canvi climàtic. 
rEptEs
Reduir col·lectivament l’impacte medi ambiental i social de la nostra mobilitat.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Actualment la posada en funcionament del servei de mobilitat elèctrica compartida 
es troba en fase de prova pilot amb 6 projectes: Mataró, Amposta, Olot, El Bruc, Rubí 
i Santa Perpètua de la Mogoda.
iMpactE EspErat
Reduir el nombre de vehicles dels nostres carrers, el soroll i la contaminació i els 
efectes que tenen sobre la nostra salut i el canvi climàtic. 
contactE
info@sommobilitat.coop - www.sommobilitat.coop
participació En xarxEs
A nivell local: Xarxes Locals i amb l’Administració pública 
A nivell de Catalunya: xarxes d’àmbit de Catalunya, amb comunitats amb qui com-
partim projectes de col·laboració i amb partners cooperatius estratègics. 
A nivell Estatal i a nivell Europeu.
Facebook: sommobilitat - Twiter: @sommobilitat
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Observatori de l’Economia Social

Entitat que l’impulsa
grup clade i Fundació blanquerna

dEscripció dEl proJEctE
La proposta d’anàlisi de l’Observatori es planteja a dos nivells: un de macroeconò-
mic i un de microeconòmic. El primer fa referència als fenòmens, a l’observació que 
integra un màxim de dades i que cobreix el camp més gran possible de l’economia 
social i el nivell, el microeconòmic, es refereix a l’estudi dels comportaments econò-
mics individuals i de les seves interaccions, descriure la situació econòmica, social i 
financera de les unitats en la seva diversitat.
rEptEs
Contribuir, des de l’àmbit acadèmic, a la creació i divulgació d’un coneixement en els 
àmbits anteriorment citats per afavorir la transformació social envers un desenvolu-
pament més humà, més just i més sostenible.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Catalunya
iMpactE EspErat
Posada en valor de l’Economia Social com a model d’organització de l’activitat eco-
nòmica dins de la nostra societat, afavorint la creació de projectes i llocs de treball 
en aquest àmbit, a banda dels impactes directes, que es concretaran amb la creació 
d’una cooperativa i de fins a 5 llocs de treball.
contactE
933 320 793
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omplim els buits
Entitat que l’impulsa

gestió veïnal de barri, sccl

dEscripció dEl proJEctE
L’objectiu del projecte és la creació d’una cooperativa d’usuaris i usuàries que tingui 
per objecte l’accés a l’habitatge en condicions assequibles. Els habitatges s’obtin-
dran de contractes de cessió temporal a favor de la cooperativa formalitzats amb 
propietaris d’habitatges actualment en desús. 
rEptEs
• Mobilitzar habitatge en desús.
• Constituir els grups locals que es facin seu el projecte i el pensin en clau territorial.
• Operar el màxim possible dins els criteris de l’economia solidària.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme i Barcelonès
iMpactE EspErat
L’objectiu del projecte és crear la cooperativa i fer-ho en condicions de viabilitat. 
L’impacte esperat es divideix en fases: mobilitzar inicialment alguns habitatges, però 
que, a mig termini i amb el projecte consolidat, han de servir per a difondre i explicar 
el model a la pràctica i que ajudin a atreure’n més, de manera que la pròpia activitat 
de la cooperativa, i la seva difusió, sigui la principal eina comercial.
contactE
Xavier Julve - 93 268 89 80 - ecosocial@confavc.cat
participació En xarxEs
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC).
Xarxa d’Economia Solidària (XES).
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portfoli de productes i serveis que responguin a les necessitats 

realsde professors/es
Entitat que l’impulsa
abacus, sccl

dEscripció dEl proJEctE
Abacus va néixer el 1.968 amb l’objectiu de contribuir a la renovació pedagògica 
a Catalunya, posant a l’abast de la comunitat educativa materials i productes que, 
en aquella època, van ser altament innovadors. Es va convertir, així, en un referent 
i, amb el temps, s’ha convertit en el proveïdor habitual pel que fa a llibres de text i 
materials pedagògics en general. 
rEptEs
• Facilitar l’accés a productes i serveis culturals i educatius, teixint relacions de con-

fiança. 
• Dinamitzar el territori amb activitats educatives i culturals amb la Comunitat. 
• Promoure la renovació de les experiències i el consum en l’àmbit cultural, educatiu 

i de lleure.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Catalunya
iMpactE EspErat
• Activar la comunitat d’educadors socis d’Abacus de manera que permeti disposar 

d’una mostra representativa de la comunitat educativa de Catalunya.
• Articular la xarxa de coneixement compartit basada en trobades presencials i en 

mitjans telemàtics propis. 
• Difondre entre la comunitat educativa criteris, aprenentatges i punts de vista dels 

especialistes en educació. 
contactE
Ferran Almeda - ferran.almeda@abacus.coop
Antonio Naranjo - antonio.naranjo@abacus.coop
participació En xarxEs
Grup Clade 
Federació de Cooperatives de Consumidors FCCUC
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recoopera plataforma cooperativa sccl

Entitat que l’impulsa
xarxa ambiental sccl

dEscripció dEl proJEctE
El projecte Recoopera planteja una nova concepció del servei on enlloc d’arreglar 
peces concretes de contenidors l’objectiu sigui reaprofitar, reparar i reutilitzar els 
contenidors de manera que tinguin una segona vida útil (allargant 8-10 anys més l’ús 
dels materials). La implantació del nou servei de reutilització del contenidors en un 
format cooperatiu en tot el territori català és l’objecte del projecte.
rEptEs
• Generar ocupació en el col·lectiu de persones amb discapacitat
• Reaprofitar els residus de plàstic i metall que es generen al final de la vida útil d’un 

contenidor
• Generar un estalvi econòmic a les administracions públiques
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Catalunya
iMpactE EspErat
• Creació de nous llocs de treball dels quals més del 80% siguin integrats per per-

sones amb discapacitat. 
• Creació de llocs de treball en l’economia verda
• Fomentar la reutilització d’elements del mobiliari urbà. Reduir el volum de residus 

de plàstic i metall dels contenidors un cop han finalitzat la vida útil 
• Reduir el volum de residus destinats a tractament finalista
• Reduir el consum de matèries primeres verges o altres recursos de les indústries 

en la fabricació de contenidors
• Reducció dels costos associats al fi de vida útil dels contenidors
• Estalvi econòmic en l’adquisició d’un contenidor readaptat enlloc d’un contenidors 

de fabricació nova per part d’administració pública
contactE
jduran@grupxarxa.cat
participació En xarxEs
Facebook: Xarxa-Ambiental-SCCL - Linkedin: @xarxa-ambiental-SCCL



36

Promou

Nom del Projecte Singular
repartiment socialment responsable i sostenible als mercats i 

eixos comercials del territori català
Entitat que l’impulsa

teb solucions sccl    

dEscripció dEl proJEctE
La introducció de la compra per Internet i la conseqüent necessitat de distribució fins 
al domicili del consumidor final, la congestió de les ciutats i la necessitat de soluci-
ons logístiques de km 0 que prioritzin el transport a peu o en transport públic, en un 
mercat cada cop més conscienciat vers el consum responsable, són factors que han 
permès consolidar el servei de repartiment de TEB Solucions. Es vol aprofitar aques-
tes oportunitats i, mitjançant l’associació amb altres cooperatives i entitats d’iniciativa 
social, replicar el model de l’entitat de repartiment a altres territoris per crear noves 
oportunitats laborals per a persones amb discapacitat intel·lectual i, de retruc, trans-
formar el sector logístic cap a un model més ecològic i socialment responsable
rEptEs
• La generació i consolidació de 60 llocs de treball per a col·lectius amb risc d’ex-

clusió social.
• L’obertura de dos nous punts de servei de repartiment
• La creació d’una entitat cooperativa de segon grau que coordini  l’activitat arreu 

del país.
• L’establiment d’aliances amb altres entitats del tercer sector 
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
A Barcelona i la seva àrea metropolitana.
iMpactE EspErat
Expansió de l’activitat arreu del territori català amb la incorporació de noves entitats 
(centres especials de treball, empreses d’inserció) que generin ocupació per a per-
sones amb risc d’exclusió social.
contactE
93 360 03 87  - tebsolucions@teb.org 
participació En xarxEs
www.teb.org - www.coopmercat.coop/
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ServimCoop, per facilitar l’accés a l’habitatge a col•lectius que en 

tenen dificultats
Entitat que l’impulsa

innovació i Economia social en la Mediterrània, sccl

dEscripció dEl proJEctE
ServimCoop és un projecte impulsat per iesMed, primera Cooperativa Europea amb 
seu a Barcelona, i orientat a resoldre els problemes d’accés a l’habitatge d’una part 
de la població, així com a la millora de la ocupació i de la convivència, plantejant 
solucions innovadores de gran recorregut, que facilitaran la sostenibilitat i el desen-
volupament d’un model d’economia transformadora. 
rEptEs
• Creació d’una cooperativa de serveis professionals que cobreixen tot procés d’im-

pulsió, promoció, construcció i gestió d’edificis d’habitatges socials.
• Impuls a la creació de cooperatives d’oficis vinculats amb la construcció i la reha-

bilitació d’edificis.
• Impuls de promocions immobiliàries d’habitatges en règim de lloguer i, especial-

ment, de cessió del dret d’ús. 
• Desenvolupament de tecnologies constructives d’edificis que millorin la relació 

qualitat/cost
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Territori català
iMpactE EspErat
Entre els quatre projectes immobiliaris es preveu construir uns 150 habitatges de 
quatre tipologies diferents: habitatge base, familiar, sénior i assistit. Dos dels projec-
tes s’impulsen conjuntament amb els ajuntaments de les poblacions on estan situats 
els solars i els altres dos amb una fundació, dues cooperatives i un ateneu històric.
contactE
Jordi Panal - 670 012 150 - jordi.panal@iesmed.eu 
Pere Pugès - 693 707 222 - pere.puges@servimcoop.cat
participació En xarxEs
Facebook: @iesmed.eu
Twitter: @iesMed
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somimpulsa,  projecte de cultura i mitjans de comunicació

Entitat que l’impulsa
som, sccl

dEscripció dEl proJEctE
SomImpulsa és un projecte del grup SOM, un grup cooperatiu català que treballa 
per la construcció d’una indústria cultural i uns mitjans de comunicació forts, lliures 
i independents.
El projecte neix amb la voluntat de construir una indústria cultural més sòlida i avan-
çar perquè la propietat d’aquesta indústria sigui plural i col·lectiva.
rEptEs
Acumular talent directiu, impulsar el creixement al territori i sectorialment i incorporar 
al cooperativisme les millors iniciatives d’indústria cultural a Catalunya.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Catalunya
iMpactE EspErat
A mitjà i llarg termini el projecte SomImpulsa vol impulsar la transformació de les 
empreses en les quals intervindrà a través d’un procés de cooperativització. Així, 
SomImpulsa generarà la constitució de noves cooperatives en la indústria
cultural catalana i arreu del territori.
contactE
Myriam Soteras - msoteras@som.cat
participació En xarxEs
Facebook: @somlaculturadetots
Twitter: som_cultura
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territoris de cura - donar resposta a la cura de les persones des de 

l’economia social
Entitat que l’impulsa

surt, Fundació de dones

dEscripció dEl proJEctE
L’economia de les cures proposa posar la sostenibilitat de la vida en el centre del 
debat econòmic, entén que sense cura de la vida no és possible el benefici econò-
mic. Situa així les tasques de cura,  aquelles necessàries pel sosteniment de la vida 
(cuinar, educar, donar suport emocional, acompanyar al metge...), en la base de 
l’economia mercantil. 
rEptEs
Sensibilitzar i introduir en la comunitat local els conceptes de l’economia de les cu-
res, del seu lloc central en l’articulació comunitària, obrint espais de diàleg i partici-
pació que facilitin el reconeixement social de la cura i promoguin noves respostes a 
les necessitats de cura  des de l’àmbit de l’economia social que permetin trencar el 
cercle de cura-desigualtat-precarietat.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Barcelona (Baix Llobregat-Esplugues), Catalunya Central (Bages-Sant Fruitós del 
Bages), Penedès (Baix Penedès-Cunit), Camp de Tarragona (Alt i Baix Camp).
iMpactE EspErat
Sensibilització d’unes 30 persones en cada territori, unes 100 persones en total. 
Participació d’un 30% d’homes en les accions de sensibilització.
Tallers adreçats a figures tècniques i polítiques dels ajuntaments.
Diagnosi de cures en cada territori a través del tallers i de les passejades.
contactE
Ivana Soto León - ivana.soto@surt.org 
Meritxell Carbo - meritxell.cargo@surt.org
Eduard Blasco - eduard.blasco@surt.org 
Fundació Surt - 93 342 83 80
participació En xarxEs
Ateneu de la Catalunya Central, Coopcamp i Ateneu del Baix Llobregat.
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Economia verda i ecoturisme per l’impuls del món rural

Entitat que l’impulsa
Idària, Empresa d’Inserció, SCCL

dEscripció dEl proJEctE
Territoris singulars és un projecte que neix del territori i per a impulsar el territori, 
amb les persones com a eix central. Té com a àrees l’economia verda, el turisme de 
natura i el ecoturisme. 
Cadascuna de les branques treballa de manera separada, però en els mateixos es-
pais i territoris per formar les persones i estructurar els serveis. També, els recursos 
s’unifiquen i es genera una oferta integrada, amb la creació de dues cooperatives.
rEptEs
• Generar ocupació per a col·lectius més vulnerables 
• Crear dues cooperatives, una de serveis i una de treball associat als sectors emer-

gents relacionats amb temes d’energies renovables, economia verda i turisme na-
tural de Catalunya 

• Reactivar i dinamitzar 4 finques de patrimoni inactiu en espais rurals
• Col·laborar i fomentar la participació en el projecte d’un mínim de 5 entitats i/o 

empreses especialitzades en els sectors social, ambiental o turístic que ampliïn 
l’impacte del projecte en altres territoris.

ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Catalunya
iMpactE EspErat
Per una banda, es vol que el projecte tingui una expansió territorial. Per una altra 
banda, Idària vol ser una eina per a activar l’economia verda alhora que seguir gene-
rant ocupació per a persones en situación d’exclusió social. 
contactE
972 83 04 34 - info@idaria.cat  - www.idaria.cat
participació En xarxEs
Ecosol i Fundació Privada Astres. 
Facebook: Federació Cooperatives Treball de Catalunya 
Twitter: @coopstreball 
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BiciHub Barcelona, pedalant cap a l’economia verda

Entitat que l’impulsa
biciclot sccl

dEscripció dEl proJEctE
El projecte que es presenta posa en relació per treballar de forma conjunta en la lluita 
contra l’atur juvenil, les cooperatives socials, la xarxa empresarial, els sindicats i les 
entitats del tercer sector, mitjançant la necessitat de buscar mesures per fomentar 
iniciatives que incrementin els graus de sostenibilitat de la nostra ciutat i rodalies. 
rEptEs
• Creació de nous llocs de treball a partir de l’ampliació dels serveis de Biciclot com 

el Bikesharin per empreses i la venda de bicis ecoreciclades.
• Reforçar la estructura tècnica de Biciclot per obrir nous projectes socials i el nou 

BiciHub de Barcelona
• Posar en funcionament el Nou BiciHub de Barcelona com equipament singular
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació de Biciclot es concentra a Barcelona i la seva àrea metropolitana 
però també compten amb projectes per tota Catalunya i tenen presència en project-
es a nivell de l’estat espanyol. En el cas d’aquest Projecte Singular es centra en els 
barris de l’eix Besòs i els de Marina i Zona Franca. 
iMpactE EspErat
• 12 empreses / organitzacions participaran en el programa Bikesharing, 250 treba-

lladores en seran usuàries i un 50% optaran per fer un canvi modal de transport.
• Es generaran entre 5-7 llocs de treball (tècnics de manteniment i muntatge i de 

coordinació de projectes)
• Es capacitarà a tots els socis i treballadors de Biciclot per engegar un P.E per 

posicionar-se davant els reptes que es proposen.
contactE
Pere Serrasolsas - pere@biciclot.coop - Montse Ramírez - montse@biciclot.coop 
Biciclot sccl - 933 077 475
participació En xarxEs
La Xarxa d’Economia Solidària, el Pacte de la mobilitat de l’ajuntament de Barcelona, 
el Consell de Mobilitat de l’AMB, entre d’altres.
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Cooperativa Arbúcies - Cooperativa pública de gestió de serveis a les 

persones (ajut a domicili centre de dia)
Entitat que l’impulsa

Ajuntament d’Arbúcies

dEscripció dEl proJEctE
Creació d’una cooperativa pública de gestió de serveis a les persones grans. Millora 
i ampliació del SAD (Servei d’ajuda a domicili) i creació d’un centre de dia públic.
rEptEs
• Establir un servei de proximitat a l’usuari que permeti  arribar a més persones que 

ho necessiten.
• Generar llocs de treball en un sector econòmic a l’alça, el tercer sector, donades 

les dades d’envelliment de la població.
• Promocionar i impulsar l’economia social i solidària en l’ àmbit de l’atenció a les 

persones.
• Disposar d’una empresa especialitzada  en l’atenció a la dependència.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Arbúcies
iMpactE EspErat
Que la població pugui gaudir de més serveis públics com la implantació d’un centre 
de dia. Per altra banda, consolidar el Servei d’ajut domiciliari (SAD),en aquest mo-
ment molt ben valorat pels usuaris i el conjunt de la ciutadania. Es un servei que creix 
dia a dia i que gaudeix d’un enorme prestigi entre les famílies usuàries i els propis 
treballadors i treballadores del servei, amb unes xifres d’hores, usuàries i treballado-
res triplicades en tres anys.
contactE
97 286 19 27
participació En xarxEs
Xarxa de municipis per l’economia social i solidària. Ateneu Cooperatiu Terres Giro-
nines. Conveni amb la cooperativa Som Energia per la prevenció i lluita contra la po-
bresa energètica. Conveni de col·laboració amb COOP- 57 per la promoció i l’impuls 
a la creació de cooperatives ( cinc projectes cooperatius nascuts des de l’any 2013). 
Soci cooperatiu de Banca Fiare, banca ètica i cooperativa.
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cooperativa inserjobs

Entitat que l’impulsa
Empresa d’Inserció Inserjobs, SCCL

dEscripció dEl proJEctE
Inserjobs té l’activitat de recollir roba i aparells elèctrics o electrònics que no s’utilit-
zen. Després els emmagatzemen i arreglen. Durant el curs  de formació per l’arran-
jament d’aquests aparells va sorgir la idea de crear la cooperativa Inserjobs. 
Amb aquest projecte aconseguim  millorar l’ús dels recursos allargant el cicle de vida 
dels aparells, evitar la contaminació atmosfèrica, posar de nou en el mercat aparells 
i roba a un cost assequible, es possibilita a la ciutadania l’exercici d’un consum sos-
tenible, crear ocupació per a persones que es troben en situació o risc d’exclusió 
social.
rEptEs
L’objectiu principal és la inserció sociolaboral de  joves en situació d’exclusió social 
o en risc d’arribar-hi. Oferir llocs de treball, centrats en el reciclatge,  i acompanya-
ments personals, per tal d’afavorir el procés de reinserció dels treballadors. També la 
recuperació d’aparells i roba, fer una reutilització a un cost assequible i, finalment, el 
foment del consum responsable.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Catalunya, especialment a les comarques del Barcelonès, el Maresme i Osona
iMpactE EspErat
Contractar a 4 persones a temps total i amb contractes indefinits per a la millor gestió 
de la recollida i venda de la roba i el calçat usat i poder ampliar la recollida a aparells 
informàtics i telefonia mòbil.
contactE
Sergio Benjamin Ros - 695 975 520  - sergio.ros@inserjobs.cat 
participació En xarxEs
Ajuntaments, concretament Serveis Socials / PROGRAMA “BARCELONA AMB 
L’OCUPACIÓ DE QUALITAT”. Del Programa LABORA del Ajuntament de Barcelona /
Xarxa Ateneus
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Creació de cooperatives d’explotació agrària

Entitat que l’impulsa
ajuntament de berga

dEscripció dEl proJEctE
El Projecte Primer Sector Berguedà (1rSB) és un programa innovador per a l’impuls 
del primer sector mitjançant la promoció d’ocupació dins del marc de l’economia 
social i cooperativa. El 1rSB ha de ser una eina per a la dinamització del desenvo-
lupament econòmic i social del Berguedà, extensiu a comarques veïnes de carac-
terístiques orogràfiques similars, mitjançant la promoció del desenvolupament local 
basat en l’economia social i sostenible, avançant d’aquesta manera en l’enfortiment 
del teixit empresarial i la cohesió social a la nostra comarca. El projecte contempla
diferents línies d’actuació o estratègies, entre les quals destaquen la revitalització 
del sector primari i la creació d’ocupació en el mateix, per la via de l’economia social 
i cooperativa.
rEptEs
Creació d’ocupació en el primer sector, per la via cooperativa.
‐ Formació en cooperativisme i agricultura per a capacitar persones en un i altre 
àmbit.
‐ Impuls del sector primari,
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Berguedà principalment; també Solsonès, Ripollès.
iMpactE EspErat
Impuls del Primer Sector al Berguedà (en decaiguda en els darrers temps), creació 
de sinèrgies,creació d’ocupació en el sector per la via cooperativa, creació de marca 
de productes hortícoles de proximitat.
contactE
Roser Rifà - rifajr@ajberga.cat
participació En xarxEs
Web municipal Ajuntament de Berga.
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cuidem lluçanès - cooperativa integral per associacions i negocis

Entitat que l’impulsa
consorci promoció dels Municipis del lluçanès

dEscripció dEl proJEctE
Crear una cooperativa integral formada per socis treballadors i de consum. Aquesta 
cooperativa prestaria serveis a persones, famílies, llars, empreses, entitats i ajunta-
ments del Lluçanès en els àmbits de neteja, atenció a les persones i gestions. Es 
tracta doncs, de promocionar i impulsar una cooperativa des del seu inici, per tal de 
generar activitat econòmica en el marc de l’economia social, fomentar el cooperati-
visme com a mecanisme de desenvolupament econòmic integral, reduir l’economia 
submergida i generar oportunitats d’ocupació a dones majors de 45 anys.
rEptEs
• Fomentar el desenvolupament econòmic territorial
• Combatre el despoblament rural, millorar els serveis de la població envellida
• Donar serveis des del propi territori a les empreses i entitats, 
• Fomentar l’ocupabilitat i donar resposta a les principals problemàtiques del mercat 

laboral
• Generar oportunitats d’ocupació a dones majors de 45 anys
• Reduir l’economia submergida en els treballs de la llar
• Fomentar el cooperativisme
• Promocionar nous serveis de qualitat, sostenibles i responsables
• Generar activitat econòmica en el marc de l’economia social
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
El Lluçanès
iMpactE EspErat
Oferir uns serveis de qualitat, pròxims i amb condicions laboral adequades a la po-
blació i organitzacions. Treballar a través del suport mutu, el desenvolupament per-
sonal i la cooperació amb els altres. Fomentar el desenvolupament territorial.
contactE
Xavier Barniol - 680 570 936 - promocio.consorci@llucanes.cat
participació En xarxEs
Ateneus Cooperatius Catalunya Central



47

Promou

Nom del Projecte Singular
de9

Entitat que l’impulsa
L’Onada i Plataforma Educativa

dEscripció dEl proJEctE
El Projecte parteix de la voluntat de col•laboració entre l’Onada i la Fundació Plata-
forma Educativa portant a terme un projecte en comú que consisteix en la posada 
en marxa d’una Cooperativa amb la voluntat que també sigui Empresa d’Inserció. 
Aquesta, per una banda afavorirà la recerca de perfils professionals difícils, i per 
l’altra banda, donarà l’oportunitat d’una inserció estable i de qualitat a persones amb 
risc d’exclusió social. 
rEptEs
• Facilitar l’accés al mercat laboral de persones amb risc d’exclusió social
• Aconseguir per les empreses sòcies treballadors qualificats per cobrir perfils pro-

fessionals difícils de cobrir
• Fomentar ocupació estable i de qualitat
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Començar a Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i acabar operant a tot Catalunya
contactE
Montse Vall Colom - 617 70 21 59 - direccio@de9.cat
participació En xarxEs
Estan treballant en la web i en estar presents a linkedin, twitter i facebook
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donar veu a les propostes culturals del territori 

Entitat que l’impulsa
surtdecasa, sccl

dEscripció dEl proJEctE
És un projecte de dinamització de les comunitats locals alhora que és la primera 
plataforma digital especialitzada en cultura de proximitat al territori català.  Aposta 
per una línia editorial cohesionada on destaquen els projectes i testimonis amb alt 
valor social, innovador, comunitari i humanístic. També, es vol combatre la sobrein-
formació que hi ha a Internet a través dels continguts de qualitat. Finalment, ofereix 
una agenda d’activitats i propostes culturals de proximitat.
rEptEs
• Augmentar la cohesió social i el sentit de pertinença a una comunitat 
• Evitar la despoblació de les àrees rurals 
• Atreure inversions i projectes innovadors 
• Fomentar la cooperació i col·laboració entre diferents projectes 
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Surtdecasa opera a tot Catalunya posant especial èmfasi als territoris on hi té una 
capçalera, que són les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona, Penedès, Empordà, 
Ponent, Girona, Centre i Pirineus.
iMpactE EspErat
Amb el projecte singular, volem crear una aplicació mòbil que reculli una important 
selecció dels actes d’agenda que tenen lloc a tot el territori català, per tal que l’usu-
ari pugui accedir de forma còmoda des del mòbil a tota l’activitat cultural del país, i 
també seleccionar en funció de les seves preferències i territori. Aquest abast, ens 
permetrà ampliar i consolidar l’audiència de Surtdecasa i convertir-se en el mitjà 
de referència per conèixer el gran ventall de propostes culturals existents arreu del 
territori. 
contactE
977 50 05 88 - info@surtdecasa.cat
participació En xarxEs
www.surtdecasa.cat
Facebook: surtdecasa.ebre - Twitter: @Surtdecasa
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Elaboració del pla estratègic, ampliació places residencials

Entitat que l’impulsa
Fundació Vilagran - Maristany

dEscripció dEl proJEctE
La Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb discapacitat del Baix 
Empordà és una Fundació Privada sense ànim de lucre que treballa amb totes les 
persones amb discapacitat i amb persones amb problemàtica social derivada de 
malaltia mental, a la comarca del Baix Empordà.  Actualment Vimar ofereix un servei 
integral a la persona, cobrint així les diferents àrees: acolliment residencial, atenció 
diürna i de lleure.
rEptEs
• Participació i inclusió social.
• Desenvolupament del seu projecte de vida individual i a la comunitat.
• Autonomia en el creixement de la persona. 
• Personalització dels nostres serveis amb l’objectiu de fomentar l’atenció individu-

alitzada a la persona.
• Transparència en la gestió, oferint comunicació directa amb les famílies i els pro-

fessionals.
• Professionalitat i Innovació  buscant l’excel•lència en els resultats de l’entitat.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Baix Empordà
iMpactE EspErat
Participació de les persones amb discapacitat i/o a les persones amb problemàtica 
social derivada de malaltia mental com a ciutadans de ple dret, fomentant la seva 
autonomia i la seva participació social mitjançant les dimensions de qualitat de vida.
contactE
Maribel Duaso - administracio@fundaciovimar.org - www.fundaciovimar.org
participació En xarxEs
Facebook: fundacio.vilagranmaristany
Twitter: @fundaciovimar
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L’engranatge. Cop de Coop al Barri Vell de Celrà

Entitat que l’impulsa
Cop de Coop al Barri Vell de Celrà i l’Ajuntament de Celrà

dEscripció dEl proJEctE
La cooperativa es dedica a facilitar la transmissió del moviment en el teixit cooperatiu 
i comunitari. Concretament, el projecte singular va néixer amb la voluntat de dinamit-
zar i enfortir el teixit cooperatiu i comunitari dels barris, pobles i ciutats del entorno. 
Es fa mitjançant la facilitació i l’acompanyament d’aquells ens públics, iniciatives de 
l’Economia Social i Solidària i cooperatives, que construeixen una societat que situa 
les persones i les seves relacions al centre de la vida.
rEptEs
• Buscar locals buits que puguin acollir nous projectes comercials igual i buscar 

equips de persones que tinguin un projecte econòmic i cooperatiu 
• Oferir acompanyament durant el procés del projecte 
• Oferir formació en temes vinculats a l’Economia Social i Solidària i l’emprenedoria 
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Celrà
iMpactE EspErat
Generació d’una o dues cooperatives de treball associat que s’instal•lin al Barri Vell 
de Celrà així com difondre el model de l’Economia Social i Solidària i emprenedoria 
cooperativa i crear una xarxa de coneixement i intercanvi en aquests àmbits.  S’es-
pera aconseguir una primera presa de contacte entre persones emprenedores per 
crear una xarxa de coneixement. 
contactE
lengranatge@gmail.com - www.lengranatge.org
participació En xarxEs
Facebook: CopdeCoopalBarriVelldeCelra/
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Envall coop

Entitat que l’impulsa
Envall cooperativa

dEscripció dEl proJEctE
El poble d’Envall, com molts altres del Pirineu, va quedar completament deshabitat 
a finals dels anys 70 del s. XX com conseqüència de l’èxode rural cap les ciutats. 
Però el 2002 va tornar a tenir nous habitants, malgrat que 30 anys d’abandonament 
van deixar el poble en unes condicions més que precàries, amb gairebé totes les 
cases en runes. 
El projecte d’ENVALL COOP preveu la rehabilitació de fins a 15 cases, mitjançant la 
cooperativa de treball associat i amb les aportacions de capital dels i les sòcies i el 
finançament d’entitats de l’economia social. 
rEptEs
ENVALL COOPERATIVA persegueix un doble objectiu: rehabilitar i rehabitar el poble 
d’Envall. Mitjançant la facilitació dels socis i sòcies a l’accés a un habitatge de caràc-
ter social, econòmic i ambientalment sostenible mitjançant un model no especulatiu.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Pallars Jussà
iMpactE EspErat
Per una banda, la recuperació arquitectònica del poble com la seva revitalització so-
cial i la generació d’activitat econòmica local, generar activitat econòmica per contri-
buir a la fixació de gent al poble i al territori proper. Per una altra banda, que sigui un 
exemple de recuperació d’una zona rural arquitectònicament i socioeconòmicament. 
contactE
Núria Sauquillo - 617634090 - envallcooperativa@gmail.com
participació En xarxEs
www.envallcooperativa.cat
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Escola Popular Keras Buti - Inserció laboral del Col•lectiu gitano

Entitat que l’impulsa
la Fundició, sccl

dEscripció dEl proJEctE
L’Escola Popular Keras Buti és un espai on compartir i construir col·lectivament co-
neixement: sabers i formes de fer vinculats a un territori i unes comunitats especí-
fiques; sabers i fers que articulen una cosmologia, una manera de sentir i estar en 
el món.
Alhora, des de l’Escola Popular Keras Buti es vol explorar les maneres en què el 
coneixement i la cultura poden articular-se amb formes d’economia que posin el 
sosteniment i la reproducció de la vida al centre.
rEptEs
• Crear sinergies entre la necessitat de generar economia als barris i  les necessi-

tats derivades de la transició agroecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
• Obrir un espai d’aprenentatge i construcció de coneixement que pugui posar en 

valor les pràctiques culturals d’un territori i unes comunitats específiques 
• Treballar des del model de l’economia social i solidària en uns mecanismes d’ocu-

pabilitat que posin els sosteniment de la vida al centre.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Keras Buti es desenvolupa als barris del Gornal i Bellvitge de L’Hospitalet de Llobre-
gat, concretament a les seus de Lacho bají calí i  a la seu de LaFundició.
iMpactE EspErat
Creació d’una cooperativa i 4 llocs de treball.
contactE
hola@lafundicio.net
participació En xarxEs
www.kerasbuti.net
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ForEstal_coop
Entitat que l’impulsa

agencia de desenvolupament del berguedà 

dEscripció dEl proJEctE
Es tracta d’un projecte integral, dirigit a fomentar la reactivació econòmica del sector 
forestal del berguedà, i dinamitzador de l’ocupació per mitjà de la creació d’almenys 
una cooperativa de treball en l’àmbit forestal, aprofitant les oportunitats estratègiques 
que s’ofereixen, en aquest sector, a la comarca del berguedà i alhora en el si de 
l’Economia Social i en concret en les cooperatives
rEptEs
• Afavorir la creació d’ocupació amb formació especialitzada en el sector forestal. 
• Impulsar d’emprenedoria en format cooperatiu en el sector forestal 
• Millora del medi ambient, de la gestió dels recursos i els residus que es generen 

en el territori, per mitjà de l’aprofitament forestal 
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Comarca del Berguedà. (Encara que poden participar persones d’altres territoris 
propers)
iMpactE EspErat
Reactivació del Sector, creació d’almenys una cooperativa de treball i almenys 4 
llocs de treball.
contactE
Carles Pastor, Coordinació del  Servei Innovació i empresa - pastorhc@adbergueda.
cat
Jordi Escudero, Tècnic especialista en Economia social i solidaria - escuderogj@
adbergueda.cat
participació En xarxEs
ARA-COOP, Municipi Cooperatiu (en el cas del Berguedà Territori Cooperatiu), Ate-
neu Cooperatiu Cat Central
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Fomentar l’emprenedoria cooperativa en el Servei d’Atenció a les 

persones
Entitat que l’impulsa

consell comarcal Vallès oriental

dEscripció dEl proJEctE
L’objectiu del projecte, és el foment de l’emprenedoria social en l’àmbit del Servei 
d’Atenció a les Persones (SAD). Es pretén generar sinèrgies entre professionals 
provinents del sector SAD, la tecnificació per a la millora de la qualitat de vida de les 
persones i la gestió empresarial, que permetin crear empreses amb equips de treball 
multidisciplinaris, complementaris, innovadors i creatius. 
rEptEs
Foment de l’ocupació i l’emprenedoria en l’àmbit del Servei d’Atenció a les Persones 
mitjançant la creació de cooperatives i/o societats laborals que suposin una millo-
ra en l’ocupabilitat dels i les professionals d’aquest sector, així com una millora en 
l’atenció directa a les persones en situació de dependència i a les seves famílies.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Vallès Oriental
iMpactE EspErat
La previsió és que es creï almenys una cooperativa o empresa d’Economia Social i 
que suposi la creació de 5 llocs de treball. 
Donat que el projecte està obert a 25 participants, s’espera que es se’n pugui crear 
més d’una, el que suposaria la creació de més llocs de treball.
El pas pel projecte permetrà als i les participants incrementar el seu nivell d’ocupa-
bilitat, essent més probable la inserció per compte d’altri en cas d’estar en situació 
d’atur.
contactE
Josefa Recio Corral - 93 860 07 00 - reciocf@vallesoriental.cat
participació En xarxEs
Facebook: VallesOriental
Twitter: @CCV_ORIENTAL



55

Promou

Nom del Projecte Singular
impuls a la comercialització agroalimentària conjunta a la conca de 

barberà
Entitat que l’impulsa

organisme autònom de desenvolupament de la conca de barberà

dEscripció dEl proJEctE
La Conca de Barberà compta amb un important nombre de productors agroalimen-
taris que treballen de forma autònoma però amb importants limitacions a l’hora de 
comercialitzar els seus productes i distribuir-los. Aquest projecte vol estimular la cre-
ació d’aliances entre productors per establir canals de comercialització conjunta de 
productes. Per altra banda la Conca de Barberà compta amb una xarxa d’espais 
destinats a l’emprenedoria agroalimentària especialitzada. En aquests espais cal 
fomentar accions per donar a conèixer la fórmula cooperativa com a eina de per a 
sumar esforços i créixer.
rEptEs
• Donar a conèixer els orígens cooperatius dels edificis per tal de posar en valor els 

principis cooperatius i la memòria històrica del cooperativisme.
• Incentivar la col·laboració entre empreses agroalimentàries i donar a conèixer la 

fórmula cooperativa per a la suma d’esforços i aconseguir major valor afegit.
• Millora de la comercialització i la distribució de productes agroalimentaris mitjan-

çant la creació de productes i estructures destinades a millorar la col•laboració 
entre empreses.

ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
La Conca de Barberà
iMpactE EspErat
La creació d’una cooperativa de serveis formada per productors agroalimentaris de 
la Conca  de Barberà i la creació d’estructures per a la comercialització i distribució 
agrupada de productes agroalimentaris.
contactE
Jordi Giné - 97 786 13 38 - jgine@concadebarbera.cat 
participació En xarxEs
Ateneu Cooperatiu del Camp. Xarxa de Vivers d’Empresa del Camp de Tarragona 
(Diputació de Tarragona) 
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inserció en el sector de fabricació de joc educatiu

Entitat que l’impulsa
tallers guinardó, societat cooperativa catalana limitada 

dEscripció dEl proJEctE
L’entitat té com a objectius generals la inserció social i laboral mitjançant un  projecte 
empresarial sòlid i competitiu. El projecte consisteix en la inserció laboral de perso-
nes amb discapacitat intel·lectual, formació individualitzada amb itineraris d’inserció 
(diferents transicions i processos), aprofitament d’oportunitats en el sector de la fa-
bricació del joc educatiu. També busca enfortir el taller amb una màquina de capses, 
formació per a l’adaptació a la nova maquinària i incorporació de punts informàtics.
rEptEs
La integració laboral amb una feina estable i adaptada a les diferents capacitats, la 
integració social, a la vegada que proporcionar recursos necessaris per garantir una 
bona qualitat de vida. 
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Sant Adrià del Besòs
iMpactE EspErat
L’impacte del projecte es traduirà en la creació de 15 nous llocs de treball adaptats, 
per a persones joves amb discapacitat intel·lectual i el manteniment de 83 llocs de 
treball.
contactE
93 313 77 57 - tg@tallersguinardo.com
participació En xarxEs
Facebook: Fundació tallers Guinardó 
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la Magrana. Espai de dones 

Entitat que l’impulsa
Espai brotes 

dEscripció dEl proJEctE
La Magrana. Espai de dones, és un projecte de la cooperativa que es basa en l’apo-
derament de dones a través de la cura del cos i la creació d’espais de benestar i de 
vincles comunitaris i en l’acompanyament de propostes on les protagonistes siguin 
les dones, en el marc de l’economia social. La Magrana posa especial atenció als 
cossos, com a primer territori d’apoderament.
El projecte neix de la voluntat de dinamitzar el local seu de l’entitat com un espai de 
dones i per a dones a l’Hospitalet, al voltant de l’economia de les cures. S’ofereix 
tallers, activitats, xerrades, debats i jornades amb perspectiva de gènere. 
rEptEs
Poder fer una autogestió de la salut i apoderament.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
L’Hospitalet de Llobregat
iMpactE EspErat
Per una banda, aumentar la promoció dels models organitzatius cooperatius que re-
cuperen la dimensió humana. Per una altra banda, fomentar les sinergies amb altres 
col·lectius i iniciatives socials.
contactE
93 163 85 85 - espaibrotes@gmail.com
participació En xarxEs
Facebook: Espai Brotes
Twitter: @EspaiBrotes
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+Mans

Entitat que l’impulsa
cooperativa Mans - E.i.xarxa agrosocial sccl

dEscripció dEl proJEctE
MANS és una cooperativa social dedicada a la producció, transformació i comercia-
lització de fruita i verdura ecològica. La missió de MANS és doble: generar llocs de 
treball per persones amb dificultats, especialment joves en risc d’exclusió, i acompa-
nyar-los en el seu procés d’integració social i laboral; i col·laborar també a posar en 
valor la pagesia catalana, facilitant-li un canal de comercialització.
rEptEs
• Implementar una estratègia de comunicació que permeti compartir amb els con-

sumidors de productes MANS i amb el conjunt de la ciutadania el relat diferencial 
d’aquesta iniciativa, per tal d’ampliar l’impacte econòmic, social i mediambiental 
que genera.

• Implementar una estratègia comercial a curt termini que permeti comercialitzar els 
productes MANS a dues noves cadenes de supermercats.

• Adaptar els sistemes productius de la cooperativa MANS a les necessitats de 
l’augment de volum de producte (i facturació) previst.

• Generar nous llocs de treball derivats de l’increment de vendes.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Territori espanyol
iMpactE EspErat
El nombre de llocs de treball generats entre l’1 de gener de 2017 i el 31 d’octubre de 
2018 serà 11. D’aquests, 8 seran treballadors d’inserció (probablement gairebé en 
la seva totalitat, joves en risc d’exclusió) i 3 seran treballadors de suport. D’aquesta 
manera, en aquest període, la cooperativa passarà de tenir 23 treballadors a tenir-ne 
34.
contactE
936 560 293 - info@2147mans.coop
participació En xarxEs
Xarxa de Pagesos Associats (Fundació Catalunya La Pedrera- Cooperativa MANS), 
FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya), AC Baix Llobregat
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Mares de dia sccl

Entitat que l’impulsa
sErsa, sErVEis socials i adM., sccl

dEscripció dEl proJEctE
Mares de dia SCCL és una cooperativa que té per objecte el conjunt organitzat d’ac-
cions que es realitzen bàsicament en la llar d’una professional de l’àmbit social i/o 
educatiu, que acull durant el dia un petit grup de nens i nenes menors de 3 anys, en 
un espai adequat i amb les atencions necessàries per a un correcte desenvolupa-
ment físic i intel•lectual dels infants.
rEptEs
• Donar a conèixer la figura de la mare/pare de dia a la societat en general.
• Oferir suport legal, formatiu i cooperatiu a les persones sòcies de la cooperativa.
• Oferir un servei d’atenció a la primera infància en un entorn familiar.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Girona i Maresme
iMpactE EspErat
Es pretén que Mares de dia SCCL sigui la primera forma jurídica en “regularitzar” el 
servei a Catalunya. Oferint una eina jurídica (la cooperativa de treball associat) com 
a estructura de gestió sòlida i participativa. S’espera poder arribar a totes les profes-
sionals que actualment s’hi dediquen, així com obrir un nou àmbit professional viable 
en municipis petits que no disposen d’escola bressol o com a alternativa educativa. 
contactE
Carme Dolz Peidro - 627 792 517 - carme@sersaonline.com - info@maresdedia.cat
participació En xarxEs
www.maresdedia.cat
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Mes cooperatives
Entitat que l’impulsa

L’EINA SCCL

dEscripció dEl proJEctE
A través del projecte MES, s’oferiran recursos a les entitats pel que fa a assesso-
rament, formació i comunicació, per tal que això ajudi a enfortir i generar més eco-
nomia social a la ciutat. De la mateixa forma, aquest projecte servirà per reforçar la 
feina que les tres cooperatives implicades desenvolupen. El que es pretén doncs és 
proporcionar a iniciatives d’economia social i solidària eines de gestió i comunicació, 
així com facilitar l’accés a la formació específica que els seus impulsors necessiten.
rEptEs
A banda de facilitar la creació de noves cooperatives, les accions previstes del pro-
jecte MES passen per:
• Establir un recull de recursos i eines, així com realitzar formacions per implemen-

tar nous productes i per a reduir costos i fomentar l’eficiència productiva
• Oferir un espai de consulta permanent en el camp de les TIC, la crear una comu-

nitat virtual, i fer formació específica sobre eines de comunicació i millora de la 
visibilitat

• Es preveu que dins d’aquest projecte es creïn dues noves cooperatives a la ciutat 
i un mínim de cinc llocs de treball.

ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Vallès Occidental
iMpactE EspErat
• Creació de 2 cooperatives
• Inserció Laboral de persones en risc d’exclusió
• Creació de teixit cooperatiu
• Consolidació de cooperatives ja existents
contactE
Pau Cónsola - 650 354 586 - pau.einacoop@gmail.com
participació En xarxEs
XESS, ALEI, FCTC, Coop57



61

Promou

Nom del Projecte Singular
nou obrador rubricatus 

Entitat que l’impulsa
Fundació rubricatus 

dEscripció dEl proJEctE
Amb el projecte es fomenta la integració social efectiva de les persones amb disca-
pacitat intel•lectual mitjançant la creació de llocs de treball a través del Centre Espe-
cial de Treball TESIPRAT Serveis, i la prestació de serveis de teràpia ocupacional. 
Amb la creació de treballs, es crea, l’autonomia personal, la competència social, la 
plena capacitat d’obrar i la felicitat objectiva de les persones amb discapacitat in-
tel•lectual que, com a treballadores o usuàries, formen part del projecte.
rEptEs
• Tenir un nou obrador operatiu abans d’octubre del 2018.
• Consolidació i creació de nous llocs de treball estables. 
• Millora de la salut a col•lectius amb especials dificultats garantint un àpat calent 

diari adequat.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
El Prat de Llobregat, Baix Llobregat i el Barcelonès.
iMpactE EspErat
• Consolidació i creació de nous llocs de treball per a persones amb discapacitat 

intel·lectual
• Millora de la salut garantint un àpat diari adequat a col·lectius amb especials di-

ficultats
• Reduir la situació de “soledat no desitjada” 
contactE
934 784 629 - lafundacio@rubricatus.org - www.rubricatus.org
participació En xarxEs
Facebook: La Fundació Rubricatus 
Twitter: @FRubricatus 
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obrir una escola formativa de treballs forestals

Entitat que l’impulsa
Escola d’oficials Forestals, SCCL

dEscripció dEl proJEctE
L’Escola d’Oficials Forestals és una cooperativa de treballs forestals i de formació 
en l’àmbit dels treballs forestals especialitzats. S’ha obert un centre de formació a 
València d’Àneu, Pallars Sobirà, on gràcies a l’Ajuntament d’Alt Àneu es disposa 
d’una aula i un magatzem forestal, on s’impartiran cursos de formació pràctica i es-
pecífica en totes les operacions i fases de la cadena de treball forestal.
rEptEs
• Esdevenir un referent de centre formatiu de l’àmbit forestal per tal d’exemplificar 

les bones pràctiques i una sistemàtica de treball estàndard per dignificar la profes-
sió i dotar al sector de professionals competents.

• Exemplificar una sistemàtica de treball basada en els estàndards internacionals 
per a la prevenció de riscos la professionalització i l’augment de la productivitat 
dels treballs forestals.

• Aconseguir que la gestió forestal en les finques de la Generalitat de Catalunya 
tingui un retorn socioeconòmic per al municipi més enllà de les tres quartes parts 
del producte líquid dels aprofitaments.

• Donar continuïtat i profunditat a l’estratègia de mobilització de fusta i desenvolu-
pament del sector forestal en els boscos públics, aportant professionals qualificats 
en la realització de treballs forestals.

ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Alt Pirineu i Aran
iMpactE EspErat
Treballadors forestals qualificats homologables a qualsevol país europeu. 
contactE
626 708 237 - info@escolaoficialsforestals.cat - www.escolaoficialsforestals.cat
participació En xarxEs
Facebook: CentreFormacioForestal
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procés participatiu lH on - plans de comunicació/digitalització de 

5 entitats del territori
Entitat que l’impulsa

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

dEscripció dEl proJEctE
Els dos eixos principals d’aquesta nova centralitat del teixit econòmic local han de 
ser, per una banda, el foment de la innovació per a fer més competitives les em-
preses; i, l’impuls i el recolzament a l’ecosistema de l’Economia Social i Solidària a 
l’àmbit municipal, com a generador de factors d’igualtat social, d’ocupació de qualitat 
i d’arrelament al territori. 
rEptEs
Els objectius generals del projecte són:
• Enfortir i visibilitzar l’economia social i solidària i les seves organitzacions a la 

ciutat
• Reació, retenció i atracció de noves iniciatives
• Transversalitzar l’economia social i solidària al territori
• Dotació de recursos humans amb dedicació plena a la potenciació de l’ESS
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
l’Hospitalet de Llobregat
iMpactE EspErat
• Implementar plans de comunicació i/o digitalització a 5 entitats del territori
• Implementar plans d’innovació i/o internacionalització a 5 entitats del territori
• Difondre els actes i fases del programa a 500 entitats del territori
• Impartir 50 hores de formació específica a entitats i treballadors/es 
• Contribuir a la creació de 2 entitats de nova creació en el municipi
contactE
Fran Fernández, tècnic assessor de la Regidoria de Turisme i Desenvolupament 
Econòmic - 93 403 69 45 - ffernandezm@l-h.cat
participació En xarxEs
Facebook: AjuntamentLH 
Twitter: @LHAjuntament
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Processos productius adaptats a PDI, nous productes d’alimentació i 

internacionalització
Entitat que l’impulsa
tEb Vallès, sccl

dEscripció dEl proJEctE
El projecte singular fa front als nous reptes del sector de manipulat: deslocalització 
d’activitats i terciarització de l’economia, la indústria 4.0 i la seva influència. TEB 
Vallès lidera aquest projecte, que té tres elements interrelacionats: la innovació en 
l’àmbit alimentari, la internacionalització i els nous processos productius adaptats a 
persones amb discapacitat intel·lectual. 
rEptEs
• Certificació d’una nova sala IFS i certificació del procés productiu necessari per 

elaborar-hi un nou producte 
• El desenvolupament de nous productes en el sector alimentari destinats al mercat 

nacional i internacional.
• La promoció internacional dels productes alimentaris i assentament al mercat local
• El traspàs de metodologia de treball de TEB Barcelona a TEB Vallès. 
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
A Castellar del Vallès i al Vallès Occidental
iMpactE EspErat
Aconseguir l’expertesa en l’àmbit de la certificació alimentària, sumada a la capacitat 
d’innovació i penetració en el mercat alemany i a la formació sobre processos adap-
tada a les persones amb discapacitat intel•lectual, reforça la capacitat de generar 
ocupació en un col•lectiu especialment vulnerable i amb dificultats d’ocupabilitat.
contactE
93 714 33 90 - e-mail tebvalles@teb.org
participació En xarxEs
www.teb.org
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projecte de creixement de la premsa local

Entitat que l’impulsa
contrapunt, sccl

dEscripció dEl proJEctE
El setmanari local Contrapunt, Diari de Mollet i el Baix Vallès, es distribueix a Mollet 
del Vallès i a les poblacions veïnes des de 2001. Per tot això, el 2018, Contrapunt fa 
un pas més en la seva vocació de lideratge i arrelament al territori de l’anomenat Baix 
Vallès i engega un projecte de creixement per millorar el seu posicionament en tot 
el territori impulsant la creació de 6 nous setmanaris d’informació local a Parets del 
Vallès, San Fost de Campsentelles,Martorelles, la Llagosta, Montornès i Montmeló.
rEptEs
Impulsar el creixement de la premsa local al territori del Baix Vallès:
• Transferint coneixement i experiència del model de negoci cimentat i l’impuls i 

l’assessorament de l’equip directiu que l’ha posat en pràctica amb èxit. 
• Aprofitant la tecnologia que fa possible assumir el cost de personalitzar contingut 

a nivell micro-local. 
• Aplicant un model econòmic social. Generant ocupació de qualitat. Difonent una 

marca que identifiqui els mitjans de comunicació amb els valors de qualitat, res-
ponsabilitat i proximitat.

ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Mollet del Vallès i a les poblacions veïnes
iMpactE EspErat
Impulsar el creixement de la premsa local al territori del Baix Vallès.
contactE
Ramón Torrents - rtorrents@contrapunt.cat
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Projecte OLINET recollida d’oli domèstic de sector Hosteleria i 

restauració
Entitat que l’impulsa

apindEp ronÇana, sccl

dEscripció dEl proJEctE
La cooperativa APINDEP Ronçana vehicula diferents projectes, tots ells dirigits a 
propiciar la inserció laboral i/o aportació de recursos, de persones amb diversitat 
funcional.
El projecte OLINET és un projecte de recollida d’oli domèstic i d’HORECA pel seu 
posterior reciclatge.
rEptEs
Donar ocupació a persones que tenen més difícil l’accés al mercat de treball, i afavo-
rir la seva formació, optimitzar el seu rendiment en aquesta tasca en concret, ajudant 
d’aquesta manera a incrementar la seva autonomia laboral, social i personal. 
Ampliar la infraestructura existent  per a la recollida selectiva, aportant al territori ob-
jecte un recurs de millora mediambiental, reduint la quantitat a disposició del rebuig 
del residu d’oli vegetal d’ús alimentari i la sensibilització de la població envers el 
reciclatge i el respecte al medi ambient.
El nou objectiu envers aquest projecte és dur a terme la dinamització, millores en les 
infraestructures, i la consolidació del projecte. 
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Vallès Oriental
iMpactE EspErat
Creació inicial de dos llocs de treball, ocupats per persones amb un gran grau de 
discapacitat, persones a les quals els resulta molt complexa la integració en el món 
laboral. 
contactE
apindep@gmail.com
participació En xarxEs
Facebook: @apindepcentre
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recuperar i valoritzar terrenys amb agricultura ecològica

Entitat que l’impulsa
central parc baix llobregat sccl

dEscripció dEl proJEctE
Central Parc del Baix Llobregat SCCL és una cooperativa de treball associat i inicia-
tiva social sense ànim de lucre que promou la recuperació mediambiental d’espais 
degradats del Parc Agrari i la formació i inserció sociolaboral de persones en situació 
de risc d’exclusió a través de la producció agroecològica al Baix Llobregat.
rEptEs
La missió de la cooperativa és produir i comercialitzar hortalisses, verdures i fruits 
ecològics i de proximitat, tot potenciant l’agricultura periurbana de Barcelona. Volem 
que la nostra activitat es configuri com a motor bàsic de transformació econòmi-
ca-social i de garantia de la sobirania alimentaria de l’àrea metropolitana, tot promo-
vent la inclusió social de col•lectius en situació de vulnerabilitat.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Baix Llobregat
iMpactE EspErat
L’impacte social del projecte es dirigeix cap a diversos col•lectius que, a partir de l’ac-
tivitat agrícola, treballen de forma cooperativa i fomenten el sentiment de pertinença 
i utilitat de les persones. També té un impacte econòmic i directe en el medi ambient 
a través de la recuperació de terreny agrícola en desús i la producció ecològica i 
satisfacció de la demanda d’aquest tipus de productes.
contactE
Rebeca - 654 812 817 - Albert - 620 680 180 - cooperativa@centralparc.cat 
www.centralparc.cat 
participació En xarxEs
Facebook: centralparcSCCL
Twitter: @centralparc_
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ridersxderechos 
Entitat que l’impulsa

gedi gestió i disseny, sccl

dEscripció dEl proJEctE
L’objectiu del projecte es construir una cooperativa de missatgers que millori les 
condicions laborals que actualment existeixen en el sector. A part d’oferir el servei 
de missatgeria a restaurants, mercats y petits comerços, donarem la possibilitat de 
que els seus productes es venguin a través de la nostra aplicació mòbil i pàgina web. 
rEptEs
• Aconseguir un volum de 1500 mensuals
• Donar treball de 8 a 15 repartidors el primer any
• Arribar a tenir al menys uns 50 partners al nostre catàleg de cara a una primera 

etapa del projecte
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Ciutat de Barcelona (barris de Gracia, Eixample, Ciutat vella i Sants-Montjuïc) 
iMpactE EspErat
• Reduir emissions de CO2 a la ciutat de Barcelona.
• Oferir treball digne.
• Aconseguir enfortir la xarxa de consum de proximitat i entre cooperatives
contactE
Info@mensakas.com  
participació En xarxEs
Facebook: plataforma ridersxderechos
Twitter: @ridersxderechos
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robotització col·laborativa amb persones amb discapacitat

Entitat que l’impulsa
taller Àuria, sccl

dEscripció dEl proJEctE
El projecte de robotització és un projecte consistent en la introducció en les línies de 
producció de cosmètica de la cooperativa, d’una nova generació de robots que s’in-
tegren amb les persones en l’entorn de fabricació, permetent treballar d’una manera 
estreta a robots i personal, i compartir tasques amb altres persones de forma segura 
ja que té un sistema en que qualsevol contacte o pressió no prevista atura tots els  
moviments del robot.
rEptEs
• Enfortiment empresarial i internacionalització. Millorar la competitivitat i accedir a 

més mercats d’exportació. 
• Transformació d’empreses a una industria 4.0.
• Manteniment econòmic del territori.  
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
La comarca de l’Anoia 
iMpactE EspErat
Reducció de costos amb la flexibilitat en la producció i la ràpida implementació jun-
tament amb augmentar la qualitat amb la incrementació de la seguretat en espais 
compartits, i finalment, tenir un procés de desprivatització del coneixement. 
contactE
Laura Pinyol, Responsable de Comunicació Àuria - lpinyol@auriagrup.cat
www.auriagrup.cat
participació En xarxEs
Twitter: @auria_grup
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78 llocs de treball per a persones amb discapacitat 

d’ Icaria Iniciatives Socials
Entitat que l’impulsa

icaria iniciatives socials, sal

dEscripció dEl proJEctE
A través d’aquest projecte es pretén donar resposta a la greu situació actual en el ref-
erent a la ocupació estable i de qualitat de les persones amb discapacitat que, com a 
moltes altres, està afectant en els darrers anys a l’entitat. Aquesta iniciativa permetrà 
el manteniment dels mateixos llocs de treball per a persones amb discapacitat amb 
que compta el Centre Especial de Treball en l’ actualitat, així com poder ampliar la 
plantilla en els propers exercicis.
rEptEs
L’aplicació d’un seguit d’actuacions al Centre Especial de Treball que permetin man-
tenir els mateixos llocs de treball per a persones amb discapacitat així com poder 
ampliar la plantilla del mateix en els propers exercicis.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Ciutat de Barcelona
iMpactE EspErat
Per una banda s’espera mantenir els 78 llocs de treball per a persones amb dis-
capacitat, i per una altra banda, la creació de nous llocs de treball per a persones 
pertanyents a aquest col•lectiu en cadascun dels propers tres exercicis. 
contactE
Maria José Pujol Rojo - 609 760 574 - mjpujol@icaria.biz
participació En xarxEs
Facebook: Icaria Graficas - Inout Hostel Barcelona 
Twitter: @icariagraficas  @INOUTHOSTEL 
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servei i espai de recerca vinculat al treball

Entitat que l’impulsa
Fundació cassià Just

dEscripció dEl proJEctE
El projecte s’adreça a persones amb manca de formació i/o preparació laboral, degut 
a que no han trobat propostes formatives adequades o que han trobat dificultats per 
connectar amb els itineraris formatius, professionalitzadors i laborals establerts. Amb 
aquest motiu, des de la Fundació Cassià Just es va crear una empresa d’inserció 
durant el 2017 i entén a l’Espai de Recerca i Vinculació al Treball com el programa 
dintre de la Empresa de Inserció,  que facilita l’entrada al món laboral amb un acom-
panyament orientat al participant.
rEptEs
• Combatre la precarietat, la marginació i la segregació de les persones amb fragi-

litats mentals i/o socials, a l’hora que cerquem la promoció de la seva formació i 
ocupació.

• Deletrejar el perfil professional de cada un dels participants, identificar les cir-
cumstàncies subjectives que dificulten el procés d’inserció, potenciar habilitats de 
recerca de feina i laborals i desenvolupar competències transversals útils per a 
obtenir i mantenir una feina.

ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Sant Boi de Llobregat.  
iMpactE EspErat
Capacitar als participants en competències i habilitats en el sector de la manipulació 
d’aliments i la restauració, per tal de que aconsegueixin llocs de treball dignes i de 
qualitat.
contactE
elena@cuinajusta.com
participació En xarxEs
Facebook: cuinajustabcn
Twitter: @CuinaJusta
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Serveis específics d’ocupació per a les persones amb especials 

dificultats
Entitat que l’impulsa
associació alba

dEscripció dEl proJEctE
L’objectiu d’ Alba Jussà Coop és la creació d’una cooperativa en clau de crear i 
fomentar una nova economia arrelada al territori (Pallars Jussà), que cohesiona i 
emprèn amb valors.
rEptEs
Els serveis d’Alba Jussà seran una cooperativa, que engloba tots els serveis a les 
persones amb més dificultats, vetllant per la seva inclusió en la comunitat en tots els 
àmbits que integren la vida d’una persona, oferint l’oportunitat de que les persones 
no s’hagin de desplaçar ni haver de marxar. S’evita així el despoblament i s’incentiva 
l’ocupació del territori. Com més serveis, més oportunitats per a tots.
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Pallars Jussà
iMpactE EspErat
• Vetllar pel benestar de les persones i capacitant-les perquè facin realitat els seus 

somnis i desitjos. 
• Establir col•laboracions i aliances compartint el coneixement i treballant en xarxa 

per un territori més compromès. 
• Apostar per la innovació al servei de les persones, amb mentalitat emprenedora i 

buscant la millora i eficiència en els nostres serveis. 
• Promoure l’economia social amb la prestació de serveis oberts a la ciutadania i 

gestionant els nostres recursos per generar un millor impacte social. 
• Esdevenir una entitat socialment responsable que incorpori la reflexió en la ètica 

en la seva tasca diària; preocupada per l’impacte mediambiental i apostant per la 
participació i en la transparència.

contactE
mburgues@aalba.cat
participació En xarxEs
Facebook: associacioalbatarrega - Twitter: @associacioAlba



73

Promou

Nom del Projecte Singular
Tàpies 6 - Impulsar l’economia local i de sectors emergents 

del territori
Entitat que l’impulsa
impulsem, sccl

dEscripció dEl proJEctE
És un projecte singular que permet la identificació i reconeixement d’un espai físic 
de foment de l’economia social: un espai d’emprenedoria i d’impuls del desenvolu-
pament econòmic local amb un canal estable de relació on es faciliti la transferència 
de coneixement i establiment de sinergies. 
La iniciativa sorgeix de la observació del territori, de l’escolta activa de les veïnes i 
veïns i de la voluntat de crear nous models econòmics responsables socialment i que 
participin a la sostenibilitat i enfortiment del teixit social.
rEptEs
• Contribuir a la generació d’oportunitats d’ocupació digne mitjançant l’apoderament 

de les persones amb especials dificultats d’inserció laboral en sectors econòmics 
emergents 

• Impulsar la recuperació d’oficis 
• Fomentar l’autoocupació socialment responsable 
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Ciutat Vella
contactE
93 443 65 83 
www.impulsem.org
participació En xarxEs
Facebook: Impulsem 
Twiter: Impulsem  
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Mans a la terra, Economia circular al Vallès

Entitat que l’impulsa
tarpuna sccl

dEscripció dEl proJEctE
És un projecte promogut per Tarpuna, SCCL i amb l’agrupació de l’E.I L’Eina, SCCL. 
El projecte està orientat a la sostenibilitat i a un model d’economia transformadora. 
Per realitzar-ho es combina l’experiència en explotacions agrícoles de la cooperativa 
Tarpuna i l’experiència en dinamització comunitària i serveis socio-educatius de la 
cooperativa Eina. 
Es basa en una economia circular aplicada a la agricultura i als residus orgànics. 
S’ha fet una prova pilot al 2016 amb gran èxit en dues cooperatives (escola Ginebró 
i Restaurant Kubic). És una metodologia innovadora per recollir el residus del client 
prèviament processat a la mateixa casa del client amb una màquina que redueix el 
volum del residu en un 22% i l’higienitza. El producte passa al pagès que després 
d’un procés de maduració a la finca el pot aplicar com a fertilitzant d’alt valor. 
Amb el projecte es realitzaran diverses accions de reactivació territorial, generadores 
d’ocupació en l’economia social, innovadores i transformadores, que estimulen i re-
forcen l’ocupació del territori alhora que enforteixen les cooperatives i entitats que 
ja hi treballen. 
iMpactE EspErat
Es preveu la creació de dues cooperatives, una agrícola per generar ocupació a les 
persones que vulguin treballar la terra i una de consum per donar sortida als pro-
ductes de l’hort, que comportarà la creació de 5 llocs de treball i una persona més 
per les tasques de coordinació i suport al projecte.
contactE
Josep Maria Vallès Casanova - josepmaria@tarpuna.org
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tcolors: innovació, internacionalització i sostenibilitat

Entitat que l’impulsa
tEb barcelona, sccl

dEscripció dEl proJEctE
TEB Barcelona es dedica en una primera etapa a l’empaquetat, encaixat i etiquetat 
dels productes TColors. La fabricació de pintura escolar en el sí de la cooperativa es 
va engegar el 2009, i des de llavors s’ha centrat en la fabricació per a tercers de les 
principals marques i distribuïdores d’arreu de l’Estat espanyol. Després de 7 anys de 
creixement continuat, el 2016 l’equip de TColors va redefinir el marc estratègic tot 
fixant com a objectiu per als propers 2 anys la internacionalització a partir del desen-
volupament de la marca pròpia.
rEptEs
• Desenvolupament de la marca de pintura escolar TColors per adaptar-la al mercat 

europeu alhora que s’internacionalitza la marca
• Generació de 18 nous llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual 

entre 2017 i 2018 
• Transferència del  projecte d’internacionalització en el si del Grup Cooperatiu TEB 

i a d’altres CET que hi estiguin interessats.  
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
Barcelona
iMpactE EspErat
La captació de nous clients en el mercat internacional (comunitat europea i d’altres 
mercats), gràcies al desenvolupament de nous productes i la promoció de les seves 
característiques (producte respectuós amb el medi ambient i responsable social-
ment).
contactE
93 360 03 87 - tebbarcelona@teb.org
participació En xarxEs
www.teb.org 
www.tcolors.net
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Nom del Projecte Singular
Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari dels Pobles de Montserrat

Entitat que l’impulsa
L’Associació Massís de Montserrat

dEscripció dEl proJEctE
Projecte centrat tant al Parc Natural, com als pobles d’influència montserratina dels 
entorns. La finalitat es donar cobertura a tots els pagesos i pageses de la zona i 
treballar des de la idiosincràsia pròpia del Parc Natural i els entorns. Primer des de 
l’Entitat d’Assessorament per créixer i posteriorment passar a ser l’ADV dels Pobles 
de Montserrat per oferir un assessorament més professional i integrat a la xarxa 
catalana d’ADVs.
rEptEs
• Assessoraments i formació en l’àmbit agrari, ramader i de treball forestal
• Incorporacions al sector amb seguiment i suport per part del Tècnic i Serveis So-

cials
• Diagnòstics municipals de l’estat de la pagesia als entorns del Parc Natural de 

Montserrat
• Trobades amb diferents productors de la zona per fer cooperatives 
ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
A Marganell i delegacions a Collbató, El Bruc, Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de 
Castellet, Castellolí, Vacarisses i Sant Salvador de Guardiola. 
L’àmbit d’actuació és el montserratí, és a dir, tant el Parc Natural de Montserrat com 
els pobles d’influència montserratina dels entorns.
iMpactE EspErat
Que la pagesia sigui reconeguda com a vincle de la comunitat i això no perdre la pa-
gesia tradicional. També, traslladar a la població el coneixement, l’estima, la relació 
i el vincle amb la terra.
contactE
602 697 428 - pagesia@montserrati.cat  - www.montserrati.cat
participació En xarxEs
Facebook: montserrati.cat 
Twitter: @MontserratiCat
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Nom del Projecte Singular
ZeroWaste - Promoure l’economia social en el sector dels residus

Entitat que l’impulsa
associació saóprat

dEscripció dEl proJEctE
ZeroWaste és un programa d’assessorament a noves iniciatives socials que cerquen 
la reducció de residus i el malbaratament alimentari. El programa ofereix assessora-
ment de model de negoci, de l’impacte en reducció de residus i a nivell comunicatiu.
rEptEs
• Acompanyar la creació de nous projectes d’economia social en l’àmbit de la sos-

tenibilitat.
• Posar en contacte, crear un espai de coordinació i de coneixença mútua entre múl-

tiples projectes d’economia social que s’estan gestant i tenen per objectiu lluitar 
contra el malbaratament alimentari i/o gestió de residus.

• Mobilitzar el sector agrícola i alimentari del Baix Llobregat. Reflexionar sobre el 
malbaratament i establir col·laboracions entre empreses existents i noves iniciati-
ves que permetin transformar un sector tradicional.

ÀREA GEOGRÀFICA D’ACTUACIÓ
El programa opera principalment al Baix Llobregat i l’àrea metropolitana
de Barcelona, però abasta projectes de tota Catalunya.
iMpactE EspErat
El programa vol aconseguir la creació de mínim 2 cooperatives i 5 llocs
de treball. Altres resultats que s’assoliran són:
• assessorament a 8 projectes
• assessorament en comunicació a 4 projectes
• cooperació entre persones promotores del projectes
• reflexió sobre el malbaratament alimentari/gestió de residus o col·laboració amb 

projectes de malbaratament/residus.
contactE
preguntans@movimentzerowaste.org
participació En xarxEs
Facebook: @movimentzerowaste - Twitter: @movzerowaste 
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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 movi-
ment cooperatiu, d’acord amb els principis cooperatius de l’Aliança Cooperativa In-
ternacional.
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 coopera-
tives 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.

Nom de la Federació
confederació de cooperatives de catalunya

Dades de contacte
Joseba polanco 
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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 fede-
racions 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 Ca-

talunya.
• 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 Eco-
nomia Social Catalunya.

Nom de la Federació
la confederació, patronal, del tercer sector social de 

catalunya
Dades de contacte

laia grabulosa (direcció) 93 268 85 60 direccio@laconfederacio.org 
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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, eco-
nòmic 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 Catalu-
nya (CoopCat), Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya...

Nom de la Federació
Federació de cooperatives agràries de catalunya (Fcac)

Dades de contacte
Jordi Vives (director) 93 226 03 69 fcac@fcac.coop
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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 compro-

mès 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 conso-

lidació de les cooperatives i fer-les més competents.
• Intercooperació: la Federació vol promoure espais de col•laboració entre les coo-

peratives 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.
participació En xarxEs
Twitter: @CoopsConsum

Nom de la Federació
Federació de cooperatives de consumidors i usuaris de catalunya

Dades de contacte
Maria antònia Esteban benito 93 301 20 20 m.antonia@fccuc.coop



83

Promou

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’ensenya-
ment, 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 cooperativis-
tes 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 cooperati-
ves. Els jocs florals i els jocs cooperatius.
Un dels projectes més destacats són, les cooperatives d’alumnes que són una ex-
periència 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 So-
cial, CEPES

Nom de la Federació
Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya

Dades de contacte
93 3324326 info@escolescooperatives.cat
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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 ca-
talà.
Des de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya es treballa amb vo-
cació d’enfortir el cooperativisme d’habitatges a Catalunya, la intercooperació entre 
les diferents cooperatives federades i sobretot , en els moments actuals, amb voca-
ció 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 coo-
peratives 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

Nom de la Federació
Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya

Dades de contacte
93 488 21 38 info@fedcoophabitcat.org



85

Promou

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 co-
operativisme 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 desenvolupa-
ment sostenible i la responsabilitat social, amb capacitat d’influència en la societat.
Valors: Servei, Autonomia, Dinamisme i innovació, Cohesió, Participació, Coopera-
ció.
sErVEis i proJEctEs
Espais de decisió I participació: Consell Rector de la Federació, Assemblea, Sectori-
al d’Iniciativa Social, Grups de treball específics.
Espais d’aprenentatge i relació: Formació, Orientació, Café de la Federació, Activi-
tats 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 definieix 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’Inici-
ativa Social), COCETA

Nom de la Federació
Federació de cooperatives de treball de catalunya

Dades de contacte
federacio@cooperativestreball.coop
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