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L’Ateneu és un espai de trobada, 

coordinació, aprenentatge, innovació, 

creació i assessorament en economia social i 

cooperativa



14 Ateneus
Cooperatius





Diagnosi 2017
Cooperatives identificades: 152

Cooperatives entrevistades: 51

Iniciatives ESS: 8



Diagnosi 2018 
Ampliem focus

Associacions, fundacions, grups de consum, 
bancs del temps, col.lectius, etc

49 entitats



Criteris d’Economia Social (El qüestionari de Pam a Pam)



Associació de Naturalistes de Girona

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

1981

G17066184

250 2

Girona

17001

https://www.naturalistesgirona.org/

Càrol Coll

Gironès

Girona

somnatus

972 22 36 38

Accions i campanyes per a la defensa del territori i la promoció del consum responsable. Educació ambiental per fomentar el canvi

d’hàbits.

-Comarques de Girona / Catalunya

Entitat que porta més de 25 anys treballant en la defensa del territori, l’educació ambiental
i el consum responsable per aconseguir una societat ambientalment i socialment més justa
i sostenible. Pertanyen a diferents xarxes del territori, com la Xarxa per la Sobirania
Energètica o la Xarxa de Custòdia del Territori, a la vegada que participen de moltes
plataformes que s’articulen per lluitar contra les agressions ambientals a les comarques
gironines. Han dut a terme un procés de transformació per millorar la democràcia interna
de l’entitat i incorporar la perspectiva de gènere a l’organització, i consideren que la lluita
ecologista és transformadora i anticapitalista per se.

Sector d’activitat: Educació ambiental, incidencia política, recerca

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@naturalistesgirona.org

Tercer Sector Social: NO

somnatusgi



Tipologia d’entitats entrevistades 2018
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Dades 2017 - 2018
Situació geogràfica
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Consolidació

Històriques Consolidades Joves De nova creació

25%

16%

14%
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Antiguitat segons any de constitució

45%



Sectors d’activitat
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Compliment de criteris de Pam a Pam



Conclusions

• La mitjana de compliment dels criteris del conjunt d’iniciatives és de 11,88 / 15
• Alt grau d’arrelament territorial de totes les iniciatives
• Sensibilitat a la procedència i les condicions de producción dels béns i serveis
• Es vetlla per la incorporació de criteris ecològics o de sostenibilitat, a més de practicar 

la RRR
• Existeixen mecanismes per garantir l’aprofundiment democràtic i la participación de 

totes les persones involucrades a la iniciativa
• S’incorporen mecanimes per garantir la transparència (interna i externa)

Punts forts



Conclusions

• Feble incorporació de la perspectiva feminista
• Desconeixement i manca d’utilització o generació de continguts sota llicències lliures
• Certes dificultats per fer ús de serveis de finances ètiques
• Dificultats per utilizar electricitat d’origen renovable (locals no propis)

Punts de millora



Confraries de pescadors
Punts forts

• Aporten una facturació de més 38.000.000 € a l’economia social de les comarques 
gironines (40% total confraries Catalunya)

• Tot i ser un sector molt masculinitzat, el 2016 per primera vegada a la història va ser 
escollida una dona com a Patrona Major – Confraria de Pescadors de l’Escala.

• Molt alt grau d’arrelament territorial i que participa activament en el manteniment del 
caràcter social, cultural i del patrimoni històric dels pobles pesquers

• Pràctica democràtica destacada, on totes les parts (persones treballadores i empresàries) 
estan equitativament representada en el Capítol o Cabildo 

• Molt transparent tant internament (processos productius, informació econòmica i actes) 
com externament (Comptes públics). 

• S’observa una aposta ferma per la sostenibilitat ambiental i es prenen moltes mesures 
per reduir la petjada ecològica en la activitat 

• Aposta per el consum de béns i serveis de proximitat i promoció de les economies locals




