
Associació Cultural pel Foment de la Ratafia

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

2007

G17978241

39 0

Santa Coloma de 

Farners

17430

Joan Casalprim

La Selva

Girona

@Conf_Ratafia

629382071

Foment del coneixement de la ratafia i els  elements culturals, gastronòmics i socials relacionats, mitjançant l’organització de tallers, 

i de la Fira de la Ratafia de Santa Coloma de Farners.

__Local

L’Associació Cultura pel Foment de la Ratafia, popularment coneguda com la Confraria de la Ratafia, és 

la responsable d’haver impulsat la Fira de la Ratafia de Santa Coloma com la fira més important del 

poble i una de les més conegudes sobre aquest tema arreu de Catalunya.

L’entitat ha assolit una repercussió social a través de la fira de la Ratafia que va molt més enllà de 

l’àmbit local, i s’ha convertit en un dels esdeveniments anuals més coneguts i esperats de la comarca.

Sector d’activitat: Gestió culltura

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
web@confrariaratafia.

cat

Tercer Sector Social: NO

@Confrariaratafia

__

mailto:web@confrariaratafia.cat
https://www.facebook.com/Confrariaratafia/


Associació Clúster Èxit

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat: Unió de fundacions i entitats (Ecosol, Fundació DRISSA,  Fundació Ramon Noguera). Sensibilització i articulació de projectes en xarxa 

per a una intervenció integral amb persones amb diversitat funcional

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. 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

2014

G55147946

1

Girona

17004

grupexit.cat

Anna Güell

Girona

Girona

__

972249344

218.220Comarques gironines

Clúster Èxit és una associació sense ànim de lucre que aglutina fundacions i entitats que treballen per a 

la sensibilització i l’articulació de projectes en xarxa cap a una intervenció més integral en l’àmbit de la 

diversitat funcional. L’associació incideix políticament per millorar els serveis dedicats a les persones 

amb diversitat funcional, influint per exemple en temes de contractació pública responsable. 

En l’àmbit ocupacional també exerceix com a agent d’influencia política, sensibilitzant les empreses i 

sindicats sobre la necessitat d’incorporar les persones amb discapacitat a l’empresa. L’entitat també és 

una plataforma per a compartir metodologies d’intervenció i innovar en la pràctica socioeducativa. 

Algunes de les temàtiques que treballen són l’ocupació de persones amb diversitat funcional, la 

participació i l’apoderament d’aquests persones o la millora de la qualitat de la intervenció.

Sector d’activitat: Intervenció socioeducativa, formació, recerca

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
clusterexitgirona@gm

ail.com

Tercer Sector Social: SI

__

__



Associació cultural Orella Activa

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

2001

B17674474

__ 8

Girona

17007

orellaactiva.org

Alícia Martínez

Girona

Girona

__

625135562

Promoció de la música en directe a Girona i comarques

30.000€Gironès

Orella Activa és una associació dedicada a la producció musical. L’entitat aposta per la música 

alternativa i en viu. En aquest sentit, l’objectiu és contribuir a generar una oferta musical i cultural que 

sigui diferent i alternativa respecte a la programació més massiva i comú a la ciutat de Girona i rodalies, 

donant suport i espai cultural als grups emergents i contribuïnt a la transformació cultural a comarques 

gironines. L’entitat aposta per l’autogestió en la producción musical.

Sector d’activitat:
Producció i gestió cultural, organització 

d’espectacles i esdeveniments

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
xocolata@orellaactiva

.org

Tercer Sector Social: NO

@orellesdexocolata



Asociación Reto a la Esperanza

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

1985

G39050984

__ 6

Sarrià de Ter

17840

https://asociacionreto.com

Félix Dueñas

Girona

Girona

__

972214988

Ajut a persones en situacions d’exclusió social. Casa d’acollida, programa de rehabilitació d'addiccions, centre de recuperació i 

venda de mobiliari i aparells domèstics i servei de mudances.

__Província Girona

A l’Associació Reto a la Esperanza s’ofereix un servei integral d’acollida i rehabilitació d’adiccions i 

d’acompanyament per a la superació de situacions de vulnerabilitat i exclusió social. D’inspiració 

religiosa evangèlica i cristiana, l’associació acull a persones amb necessitat d’habitatge i suport social, 

els ofereix formació ocupacional i les insereix en l’activitat laboral regular de l’entitat, principalment 

dedicada a la recuperació de mobiliari i aparells, la venda al detall i el transport de mobiliari per a 

mudances. L’entitat també incorpora a persones exusuàries del servei com a voluntàries. 

La filosofia d’intervenció en el sí de la comunitat implica un repartiment equitatiu de responsabilitats i 

tasques entre les persones que participen a l’activitat, treballant així cap a un empoderament d’aquests 

a partir de la participació a la comunitat. L’activitat relacionada amb la gestió de residus i la recuperació 

d’aparells i mobiliari té per objectiu reduïr l’impacte ambiental de l’acció humana, aposta per la 

reutilització i l’economia circular. L’entitat també participa en iniciatives comunitàries solidàries.

Sector d’activitat:

Atenció a col·lectius en risc d’exclusió, gestió de 

residus, comercialització de mobiliari i altres i 

transports

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
Girona@asociacionret

o.com

Tercer Sector Social: SI

__



Aromik

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

2015

2 2

Gombrèn

17531

Www.aromik.cat

Aroa i Miquel

Ripollès

Girona

665744085

Són una empresa artesanal que treballa amb les plantes aromàtiques i medicinals, així com amb d’altres plantes i fruits silvestres 

que recol·lecten a la natura.

Ripollès / Catalunya

Són una empresa artesanal que treballa amb les plantes aromàtiques i medicinals, així com amb altres 

plantes i fruits silvestres que recol·lecten a la natura.

Els hi agrada tenir cura de la terra i dels seus fruits, i és per aquest motiu que fan cultiu ecològic per tal 

d'obtenir una matèria primera excel·lent. Fan una tria conscient al llarg de tot el procés perquè el 

producte final sigui de màxima qualitat, tant per les propietats com per les particularitats sensorials.

Produeixen, recol·lecten, assequen, envasen i distribueixen. Fan tot el cicle des del principi fins al final. 

Només d'aquesta manera garanteixen la singularitat i l'exclusivitat d’un producte natural ple de vitalitat i 

salut.

Sector d’activitat: Primari

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@aromik.cat

Tercer Sector Social: NO

Aromik

__

__

__



Alt Ter - Associació centre educació Pirineu Oriental

Treballadores:

Facturació 2018: 

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:

Nre. 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

2000

G17645151

6 3

St. Joan de les Abadesses

17860

www.alt-ter.org

Pau Ortiz

Ripollès

Girona

Altter

686721317

El CEA Alt Ter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del 

patrimoni històric i social, així com la seva recuperació, conservació i difusió.

Ripollès

L'associació va néixer l'any 2000 quan un grup d'educadors van iniciar projectes d'educació ambiental i d'altres 

relacionats amb el medi ambient al Ripollès. Els seus objectius són: 

• Despertar l'interès per descobrir l'entorn natural i humà 

• Donar a conèixer els ecosistemes i les alteracions humanes que els afecten 

• Estimular l'esperit crític per fomentar actituds responsables cap el nostre entorn

• Potenciar el coneixement i el respecte envers el medi natural, els costums i l'empremta humana dels Pirineus 

Oriental

Ell CEA Alt Ter està format per un equip humà multidisciplinar (experts/es en els àmbits de la biologia, 

pedagogia, veterinària, etc) sensibilitzades en la conservació del patrimoni i amb experiència en l'educació 

ambiental i en activitats de lleure.

Sector d’activitat: Educació Ambiental

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@alt-ter.org

Tercer Sector Social: NO

Alt Ter

__



Associació la Iera

Treballadores:

Facturació 2018:

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: 

Nre. 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 

G55299333

0

Olot

17800

www.somlaiera.cat

Carlota

La Garrotxa

Girona

Xarxa d’artesanes i artistes de la Garrotxa

GarrotxaSector d’activitat: ARTesania

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

__

Tercer Sector Social: NO

@somlaiera

2018

La Iera és una associació d’artesanes i artistes garrotxines que fomenta la intercooperació entre

elles i el suport mutu. La seva organització interna és eficaç i horitzontal, amb tècniques

sociocràtiques i amb eines informàtiques de programari lliure. La seva proposta és arrelada a la

comarca, participant amb diferents accions de recuperació i desenvolupament econòmic, com és

el programa del Taller dels Sastres, que promou la obertura de botigues-taller al barri vell d’Olot.

Així mateix, organitzen fires en els municipis de la comarca.

somlaiera@gmail.com

__

__

__



Associació El trampolí

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: http://www.eltrampoli.org/ Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 620067692

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G17654989

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

2000

20 22

La Bisbal Empordà

17100

David Roig

Baix Empordà

Girona

__

Entitat dedicada a l'atenció integral de persones amb discapacitat psíquica en edat adulta (de 18 a 99 anys o més)

Treballa per donar resposta a les necessitats de persones amb una discapacitat psíquica de la zona del Baix Empordà

650.000€Província de Girona

Entitat dedicada a l'atenció integral de persones amb discapacitat psíquica en edat adulta que treballa a la 

zona del Baix Empordà. El seu objectiu és oferir a les persones amb discapacitat les eines necessàries per 

integrar-se en la societat. Amb més de 60 usuaris inscrits actualment, és un centre pioner a Europa que  

col·labora amb entitats d'àmbit nacional i internacional, compartint metodologies de treball i experiències.

Treballen vies d’autofinançament per poder donar més respostes a les necessitats d’aquests col·lectius. Ara 

estan explorant vies per donar resposta a la gent més gran, que per edat ja no poden estar en pisos tutelats i 

els deriven a residències de gent gran nou prou preparades per a poder atendre les necessitats especifiques 

d’aquest col·lectiu.

Destaquen pel seu alt arrelament territorial participant en moltes festes i activitats locals. Reben suport de 

comerç local i supermercats en temes de recollida d’aliments que utilitzen en els seus menjadors i tenen una 

botiga de roba de segona mà.

Sector d’activitat: Atenció a persones amb discapacitat psíquica

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@eltrampoli.org

Tercer Sector Social: SI

http://es-la.facebook.com/el.trampoli

http://www.eltrampoli.org/
mailto:info@eltrampoli.org
http://es-la.facebook.com/el.trampoli


Associació Planterra

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat: L’associació es dedica a l’elaboració de planter d’horta i medicinal ecològic i a la producció d’humus per a la recuperació dels sòls.

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Instagram:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. 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

2016

G55234777

3

Cabanelles

17031

associacioplanterra.wordpress.com

Sandy Julià Resina

Alt Empordà

Girona

@associacioplanterra

697 392 075

Comarques gironines

La llavor de l’associació Planterra germina al 2014 com a conseqüència de la preocupació dels seus 

membres respecte l’estat actual de la ramaderia i l’agricultura, amb pràctiques poc sostenibles, amb 

pèrdua de les varietats autòctones d’hortalisses i plantes, i amb sòls malmesos i esgotats.

La resposta que plantegen i que comencen a articular des d’aquell moment és per mitjà de la producció 

de planter de varietats locals, sota estricte producció ecològica i amb uns estàndards de respecte per 

l’entorn molt exigents. Tanmateix, en paral·lel, comencen a treballar amb hummus de cuc que 

comercialitzen, al temps que representa la base de la seva terra pel planter. 

Participen en Món Empordà

Sector d’activitat: Llavor i planter, hummus de cuc

Internacionalització Altres

Correu-e: planterra@yahoo.es

Tercer Sector Social: NO

__ __

__

__



Batega - Banc del Temps

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

2017

G55159826

__

Olot

17800

www.bdtgarrotxa.org

Francesca

__

Girona

Banc del Temps

Garrotxa

Banc del Temps de la Garrotxa. Associació de persones que es relacionen amb la moneda del temps i no 

del diner. Fomenta una xarxa de suport mutu, amb perspectiva de cohesió social, intercooperant amb 

altres entitats socials i col·lectius més vulnerabilitzats per donar resposta a necessitats bàsiques. 

Sector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu 

electrònic: banctempsgarrotxa@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

200

Garrotxa

__

__

__



Biolupulus

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat: Produeixen flors de llúpol orgànic amb certificació ecològica (inscrit al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) que les 

comercialitza també en pèl·let, en funció de la demanda del mestre cerveser.

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Instagram:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. 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

Agrupació

de productores

__

8

Sarrià de Ter

17840

Biolupulus.com

Albert Viladrell

Gironès

Girona

696 96 04 65

Estat espanyol

Conjunt de productores de llúpol on cadascuna està especialitzada en una única varietat que s’escull en 

funció de les condicions de la finca. 

La suma de tots els productors fa que disposin d’una riquesa altíssima de varietats i, per tant, que 

puguin donar resposta a necessitats molt diverses. L’aprenentatge és també un dels factors clau de 

Biolupulus. 

Aprenen els uns dels altres, sempre amb la mirada posada al producte que volen que satisfaci les 

necessitats dels més exigents. Personalitat, equilibri i puresa, els tres valors de Biolupulus i tres 

característiques del seu llúpol.

Sector d’activitat: Producció i distribució de llúpol, I+D+I

Internacionalització Altres

Correu-e: albert@biolupulus.com

Tercer Sector Social: NO

____

2018

__

__



Ca la Pilar Domingu – bar restaurant

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

2014

40371163E

1 3

La Bisbal d’Empordà

17100

Maria Roure

Baix Empordà

Girona

----

__

Bar Restaurant amb productes ecològics i de proximitat

-----Província de Girona

Bar on s’ofereixen productes de proximitat i, si pot ser, ecològics. A la seva carta hi ha opció vegana i 

vegetariana. Cafè, tè, cervesa artesana, entrepans, tapes entre d’altres. A part de tenir una carta basada en 

productes de proximitat realitzen moltes activitats culturals i polítiques en aquest espai (difusió de finances 

ètiques, xerrades sobre feminisme, projecció de pel·lícules sobre immigració i refugiats, lectures de poemes, 

etc.)

És una iniciativa molt arrelada al municipi i col·labora amb moltes de les activitats culturals i festives que s’hi 

organitzen (Indilletres, Festival de Música de Torre Maria, Fira del Circ, Festa Major, etc.) 

També funciona com espai de recollida de cistelles ecològiques (de la seva proveïdora de verdures 

ecològiques).

Sector d’activitat: Alimentació - Restauració

Internacionalització Altres

Correu electrònic: -__

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com
/CaLaPilarDumingu

https://www.facebook.com/CaLaPilarDumingu


Cal Cigarro

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

SL Laboral

2017

__

B55257836

0 1

Salt

17190

https://calcigarro.cat

Alba Casals

Girona

Girona

@CalCigarroSL

696709797

Horta en període de conversió ecològica i educació no formal a l’aula d’entorn rural

17.000€Comarca de Girona

Cal Cigarro és una empresa situada a les hortes de Salt i dedicada a l’horta ecològica, que incorpora 

una aula d’entorn rural per a l’educació no formal de l’alumnat de diferents nivells i àmbits educatius. 

L’empresa aposta per la producció i venda de verdures ecològiques, prioritzant que el planter sigui de 

proximitat i autòcton del territori. A l’aula d’entorn rural es treballa sobre el coneixement de l’entorn 

mediambiental amb alumnat de diferents nivells educatius. L’aula d’entorn rural també incorpora la 

perspectiva de la proximitat de les espècies d’animals i de les plantes per tal que els i les alumnes 

coneguin els animals autòctons del territori, a la vegada que treballa en el respecte pels animals i 

l’entorn mediambiental. 

A més, Cal Cigarro participa en iniciatives de cooperació entre els regants de la zona per millorar la 

infraestructura d’abastiment d’aigua i també en iniciatives de millora de les condicions i protecció 

mediambiental del territori, la seva fauna i flora.

Sector d’activitat:
Agricultura, venda de verdures, educació no formal 

i difusió i sensibilització ambiental

Internacionalització Altres

Correu electrònic: calcigarro@gmail.com

Tercer Sector Social:NO

@ouscalcigarro



Can Maia Verdures i conserves

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: http://canmaia.com Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

1996

Agricultura i conserves

__

1 2

Santa Pau

17811

Montse Miralles

Garrotxa

Girona

618 12 02 82

Projecte familiar d’agricultura ecològica i elaboració de conserves

__

Garrotxa

És una iniciativa familiar de Montserrat Miralles i Josep Saña, una petita finca d’horta on s’elaboren 

conserves amb les verdures que s’hi conreen.

A Can Maia varen començar a conrear verdures a partir de l’any 1996 i des del 2000 a elaborar 

conserves, tot sota els criteris i l’aval de l’agricultura ecològica.

Elaboren conserves amb les verdures que conreen. Procuren que entre la recol·lecció i l’envasat no passi 

més d’un dia. Per això el seu lema és “de l’hort al pot”.

Sector d’activitat: Horta i elaboració de conserves

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

info@canmaia.com

__

__



Cooperativa Grup de Suport

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

SCCL

F66710930

3 3

St. Joan de les Abadesses

17860

www.grupdesuport.com

Francesc Picanyol

Ripollès

Girona

__

Grup de Suport s’adreça a les empreses que amb la crisi van haver d’introduir canvis sovint dramàtics en la seva gestió. Els ofereix 

serveis a costos raonables. Comptabilitat, assessoria fiscal, laboral i tota mena de serveis de suport a les empreses.

Ripollès i Barcelonès

El projecte Grup de Suport com a idea neix arrel de la darrera crisi econòmica. Moltes petites i mitjanes

empreses es van veure amb la necessitat de reduir estructura i molts professionals de la comptabilitat

es van quedar sense feina. Alguns d’ells van quedar fora del mercat laboral i d’altres treballen com a

autònoms en feines precàries. Grup de Suport adopta la forma jurídica de cooperativa i ofereix una

cobertura al Règim General per als seus membres, així com un seguit de serveis de màrqueting i eines

de software que permeten als seus membres treballar amb dignitat i usar la tecnologia més puntera.

Grup de Suport s’adreça a aquestes mateixes empreses que amb la crisi van haver d’introduir canvis

sovint dramàtics en la seva gestió. Els ofereix serveis a costos raonables. Comptabilitat, assessoria

fiscal, laboral i tota mena de serveis de suport a les empreses.

Grup de Suport SCC com a empresa s’adhereix de ple als principis i valors de l’Economia del Bé Comú i

és membre de l’Associació Catalana pel foment de l’EBC

Sector d’activitat: Assessorament

Internacionalització Altres

Correu 

electrònic: info@grupdesuport.com

Tercer Sector Social: NO

grup de suport 650369027

__

__

http://www.ebccatalunya.cat


Cooperativa 7 estrelles

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat: 7 estrelles és una escoleta per a infants d’entre 1 i 6 anys, on es cuiden les seves necessitats en un ambient càlid i agradable, el 

més semblant a una llar i on segueixen els principis de la pedagogía Waldorf i Pikler de la mà de cinc educadores que acompanyen els nens i nenes els 

matins.

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Instagram:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies: 3 (+2 sòcies en període de proves)

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

SCCL

2016; cooperativa des d’aquest 2019

F55337620

6

Girona

17002

7estrelles.com

Núria Puigdevall

Girona

Girona

@7estrelles

__

Girona

El 2018 van iniciar el procés de transformació a cooperativa (de mestres) que va culminar aquest 2019; 

un model que valoren que posa a la persona per sobre del capital i que ens permet entre totes avançar 

en la construcció d’una economia més justa i solidària. 

El projecte té una voluntat clara d’escolta i atenció a les persones i per això són nombrosos els 

mecanismes articulats en aquest sentit, tant dins de l’equip pedagògic com en relació a les famílies que 

formen part del projecte.

Alhora, 7 estrelles és també un espai on tant petits com grans, creixem dia a dia. Per això, una altra part 

fonamental del projecte és la formació. Al llarg del curs s’organitzen xerrades i tallers en relació a la 

criança i creixement personal obertes al conjunt de la ciutadania.

Sector d’activitat: Criança respectuosa, formació

Internacionalització Altres

Correu-e: setestrelles@gmail.com

Tercer Sector Social: no

@7estrelles

__



Cooperativa Compartint Consciència

Treballadors:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

SCCL

2018

F55333348

4 3

Campelles

17534

www.naturaiconsciencia.com

Ferran Pauné

Ripollès

Girona

650369027

Compartint Consciència és una cooperativa que promou una transformació social cap a un nou paradigma centrat en la vida i en 

una nova cultura de convivència.

Ripollès i Barcelonès

Compartint Consciència és una cooperativa que promou una transformació social cap a un nou 

paradigma centrat en la vida i en una nova cultura de convivència. Per això, ofereix cursos de formació, 

retirs i guiatge d’activitats a la natura, que fomenten una consciència ecològica i humana i un mode de 

vida sostenible en harmonia amb l’entorn natural i les persones.

Sector d’activitat: Assessorament

Internacionalització Altres

Correu 

electrònic:

info@naturaiconsciencia.co

m

Tercer Sector Social: NO

__

__



Cooperativa de la Vall d’en Bas - Verntallat

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: https://www.verntallat.cat/ Twitter:

Facebook: Agrobotigues Verntallat

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. 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

SAT

1971

Agricultura, Ramaderia, transformació 

alimentària i comercialització

__

295 30

Puigpardines

17178

Ramon Torrent

Garrotxa

Girona

972 690 119

Cooperativa agrària de la Vall d’en Bas

__

Garrotxa

La SAT de la Vall d'en Bas és una cooperativa agrària formada per 295 socis/es. Situada al centre de La 

Vall d'en Bas, a la Garrotxa, aglutina les activitats agràries i ramaderes de la comarca. L'empresa es va 

constituir l'any 1971 per agrupar la compra de matèries primeres pels agricultors, com ara llavors, adobs 

o fitosanitaris, i per a la producció de pinsos i assecatge de blat de moro. Amb els anys, les activitats 

s'han diversificat i orientat cap a la comercialització de productes alimentaris mitjançant el model 

d'agrobotiga "Verntallat".

Sector d’activitat:
Agricultura, ramaderia, transformació i 

comercialització

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

info@verntallat.cat 

__



Cooperativa La Sirga

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat: Cooperativa de Serveis Culturals per a Museus, espais patrimonials i ciutats que es dedica a prestar serveis educatius i d’atenció al 

públic a museus i equipaments culturals, a més d’organitzar i gestionar activitats culturals i artístiques.

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. 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

SCCL

2018

4

7

Girona

17005

lasirga.cat

Júlia Terricabras

Gironès

Girona

@la_sirga

636 500 102

Comarques gironines

Han optat per la fòrmula cooperativa per millorar les condicions laborals de les treballadores, tant en 

termes econòmics com d’organització interna, ja que “en el sector cultural hi predomina la precarietat i 

és la nostra voluntat fer les coses d’una altra manera, gestionant eficientment, i retribuint dignament

les persones treballadores”. 

Una sirga és una corda que s’utilitzava antigament per arrossegar barques riu amunt i, conclouen, “a les 

persones que en som sòcies ens agrada aquesta idea d’anar a contracorrent, d’oposar-se a la inèrcia

del riu”.

Sector d’activitat: Activitats culturals i artístiques.

Internacionalització Condicions Laborals

Correu-e: info@lasirga.cat

Tercer Sector Social: NOI

__

__



Cooperativa La Sobirana

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

SCCL

2018

F55335467

3 3

Santa Coloma de Farners

17430

https://lasobirana.cat/

Ernest Morell

La Selva

Girona

@lasobiranacoop

686937917

Tallers i rutes culturals i d’educació ambiental al voltant de la ratafia, producció de ratafia.

Local

La Sobirana és una proposta que neix d’una tradició molt arrelada al territori, l’elaboració de ratafia a la 

comarca de La Selva. Al voltant de la ratafia i d’altres licors fa una proposta d’educació ambiental i 

activitats culturals que complementa amb l’elaboració artesanal de licors.

Sector d’activitat: Educació ambiental

Internacionalització Altres

Correu electrònic: lasobirana@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

@LaSobiranaCoop

__

https://lasobirana.cat/


Cooperativa Mirades – Mares de dia

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

SCCL

2018

40440966C

1 1

Sils

17410

https://miradessils.wordpress.com/

Agnès Baguer

La Selva

Girona

629382071

Servei educatiu alternatiu per a infants de 4 mesos a 6 anys.

Estatal

El naixement de la cooperativa ha permès que moltes persones que estaven en situació de precarietat 

puguin incorporar-se i regularitzar la seva activitat. També permet desenvolupar una proposta educativa 

alternativa que va més enllà d’un simple cangur. La formació interna i la supervisió de la cooperativa 

permet oferir un servei diferencial i de qualitat.

Sector d’activitat: Educació

Internacionalització Altres

Correu electrònic: miradessils@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

@miradessils

__

__

https://miradessils.wordpress.com/


Celler La Vinyeta

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web:  http://www.lavinyeta.es Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:  647 748 809

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:  B55149595

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

SL

2012

2 15

Mollet de Perelada

17752

Josep Serra

Alt Empordà

Girona

https://twitter.com/la_vinyeta

Celler situat al bell mig de l'Alt Empordà que es dedica a l'explotació de vinya i d'olivera. Tenen també gallines i cabres per la gestió

forestal i venen els ous i estan en procés d'elaborar formatges. Treballen la producció integrada.

1.250.000€Província de Girona

La Vinyeta és una empresa relativament jove –neix el 2002– situada al bell mig de l'Alt Empordà que es dedica a 

l'explotació de vinya i d'olivera. El projecte arrenca amb la compra d'un parell de vinyes velles –entre 55 i 80 anys 

de vida– de les varietats samsó i garnatxa a les quals afegeixen noves plantacions fins a arribar a les 30 

hectàrees actuals. La construcció del celler i l'elaboració dels primers vins consoliden el projecte l'any 2006. Tres 

anys més tard, es converteix en un dels primers cellers que entra a formar part de la Producció Integrada.

El celler destaca pel seu arrelament territorial i la seva implicació amb el desenvolupament sostenible del territori. 

Han creat nous vins, anomenats els Monos de La Vinyeta, per col·laborar amb la Fundació Mona una entitat que es 

dedica a la custòdia i recuperació de ximpanzés i macacos. Es tracta de dos vins monovarietals de varietats 

recuperades a l’Empordà, el monestrell i la malvasia. 

També allotgen ruscos d’abelles entre oliveres i pins per contribuir a la pol·linització o col·laboren amb entitats com 

IAEDEN o Salvem l’Empordà en acords de custòdia del territori que han permès conservar espècies gairebé 

desaparegudes a l’Empordà, com la Terrerola.

Sector d’activitat: Alimentació – Celler. Producció de vi, oli i ous.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: celler@lavinyeta.es

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com/lavinyeta

http://www.lavinyeta.es/
https://twitter.com/la_vinyeta
mailto:celler@lavinyeta.es
https://www.facebook.com/lavinyeta


Celler La Gutina

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web:  http://cellerlagutina.com/ Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:  671191956

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:  X8390980M

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

Règim  persones 

autònomes

2009

2 2

Sant Climent Sescebes

17751

Barbara Magugliani

Alt Empordà

Girona

https://twitter.com/la_gutina

Celler i una casa rural que formen part d’una finca de vuitanta hectàrees situada a la zona dels Aspres de la serra de

l’Albera. Treballen per mantenir i protegir el territori tenint cura de les vinyes velles, plantant ceps en petites parcel·les per a nous

projectes i elaborant vins amb l’objectiu de revalorar la finca i millorar-ne el paisatge i la biodiversitat.

50.000€Província de Girona

La Gutina és un celler i una casa rural que forma part d’una finca de 80 hectàrees situada a la zona dels 

Aspres de la serra de l’Albera. Treballen per mantenir i protegir el territori tenint cura de les vinyes velles, 

plantant ceps en petites parcel·les per a nous projectes i elaborant vins amb l’objectiu de revalorar la finca 

i millorar-ne el paisatge i la biodiversitat. 

Treballen les vinyes de garnatxa blanca, roja i negra amb mètodes ecològics —amb la mínima intervenció, 

tant en la terra com en les plantes— i elaboren vins naturals i ecològics certificats.

Col·laboren amb entitats ecologistes i de custòdia ambiental, ramaders i associacions per al manteniment 

i la protecció de l’espai natural, el cultiu de la biodiversitat i la recuperació del patrimoni paisatgístic.

Per fer conèixer i descobrir la seva feina i l’entorn han restaurat una casa destinada al turisme rural, han 

senyalitzat un itinerari a la finca per fer-hi passejades i organitzen activitats enoturístiques com ara visites 

al celler i tastos de vins. També col·laboren amb IAEDEN en projectes de custodia del territori  amb 

entitats locals de conservació i protecció de la Serra de l’Albera.

Sector d’activitat: Alimentació – Celler. Producció de vi.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: 

info@cellerlagutina.com

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com/cellerlagutina/

http://cellerlagutina.com/
https://twitter.com/la_gutina
mailto:info@cellerlagutina.com
https://www.facebook.com/cellerlagutina/


Celler Mas Vida

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: https://www.bodegasmasvida.com Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 659548512

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: B62732599

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

SL

2015

1 2

Cistella

17741

Adriana Fernández

Alt Empordà

Girona

https://twitter.com/ masvidaceller

Petit celler situat a Cistella, l'Alt Empordà. De manera artesanal i familiar i tenint en compte la seva petita mida ha anat adaptant les

noves tecnologies a la seva escala, produïm un màxim 14.000 ampolles de vi l'any. Compten amb 10 Ha de vinya a menys de 500

metres al voltant del celler.

70.000€Província de Girona

Petit celler situat a Cistella, l'Alt Empordà. De manera artesanal i familiar i tenint en compte la seva 

petita mida ha anat adaptant les noves tecnologies a la seva escala, produïm un màxim 14.000 

ampolles de vi l'any. Compten amb 10 Ha de vinya a menys de 500 metres al voltant del celler. Les 

varietats que hi cultiven són les més adients pel sòl i el clima de la zona: Chardonnay, Merlot, Ull de 

Llebre i Cabernet Sauvignon.

A destacar d’aquest projecte la importància que ha donat la família a preservar el projecte iniciat pel 

cap de família, en especial per conservar el paisatge de vinya i olivera de l’entorn.

A part de la producció de vi i oli donen gran importància a la gestió forestal i la gestió del paisatge, tant 

per mantenir la biodiversitat com per la preservació d’aquest davant incendis. Estan intentant establir 

convenis de col·laboració amb centres especials de treball per temes de gestió forestal.

Estant fent la transició cap a producció integrada, i treballen perquè tant ampolles com etiquetatge 

sigui de proximitat i amb el menor impacte ambiental possible.

Sector d’activitat: Alimentació – Celler. Producció de vi i oli. 

Gestió forestal

Internacionalització Altres

Correu electrònic: celler@masvida.cat 

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com/masvidaceller/

https://www.bodegasmasvida.com/
https://twitter.com/ masvidaceller
mailto:celler@masvida.cat
https://www.facebook.com/masvidaceller/


El pastor de Riudaura

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: http://elpastorderiudaura.cat/ Twitter: @lescabres

Facebook: Formatges "El 

pastor de Riudaura"

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. 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

Règim persones 

autònomes

2009

ramaderia

__

1 0

Riudaura

17179

Marc August 

Muntanya

Garrotxa

Girona

648 27 66 96

Pastor i formatger, que elabora formatge curat amb llet del ramat propi de 70 cabres

__Garrotxa

Pastors i elaboradors, fan formatges madurats amb llet crua de les seves cabres. El seu ramat, d’unes 

70 cabres, surt cada dia a pasturar per les muntanyes de Riudaura, procuren que visquin bé, i això vol 

dir que els hi tenen estima i respecte.

La producció és artesanal en totes les seves parts, i estacional perquè respecten els cicles naturals de 

les cabres, així mateix, deixen que els cabrits petits beguin la llet durant el temps que ho necessitin i ells 

només comencem a munyir quan ja són grans. Aquí les cabres es moren de velles.

Els seus formatges són de pasta premsada i estan fets amb quall vegetal d’herbacol. Els maduren entre 

1 i 5 mesos en lleixes de fusta. 

Sector d’activitat: Ramaderia i elaboració formatges

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

hola@elpastorderi

udaura.cat



Escola Els Joncs

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Fundació

1979

G17292194

__ 24

Sarrià de Dalt

17841

www.elsjoncs.org

Jesús Candel Guilana

Girona

Girona

__

972170794

Escola d’educació especial. Escolaritat de 3 a 21 anys

__Gironès

L’escola Els Joncs forma part de la Fundació Els Joncs. Es tracta d’una escola d’educació especial que 

acull i forma 84 nens i nenes en el tram educatiu dels 3 als 21 anys. L’escola té un fort arrelament al 

territori i manté xarxes de col·laboració amb entitats i equipaments de la zona. Per altra banda, l’entitat 

més gran de la que val part aquesta escola és la Fundació Els Joncs, la qual incorpora un centre especial 

de treball associat que ofereix també un servei ocupacional i un servei de terèpia ocupacional. La 

Fundació duu a terme programes com són pràctiques en empreses per als usuaris i usuàries del 

programa ocupacional.

Sector d’activitat: Educació

Internacionalització Altres

Correu electrònic: escola@elsjoncs.org

Tercer Sector Social: SI

XXX



Escola de Música Pitus i Flautes

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat: Una escola de música concebuda com un espai d’aprenentatge musical obert, creatiu i dinàmic al servei de persones interessades 

en aprendre i compartir la música. 

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Instagram:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies: 4

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

ESPJ 

2016

E55305189

8

Girona

17844

pitusiflautes.com

Aleix Pagès

Pla de L’Estany

Girona

@pitusiflautes

619 588 923

Pla de l’Estany

L’Escola de Música Pitus i Flautes neix de la mà d’alguns músics del Pla de l'Estany i Gironès motivats 

per crear un espai d’aprenentatge musical obert, creatiu i dinàmic al servei de persones interessades en 

aprendre i compartir la música.

La filosofia educativa de l’escola es basa en què l’aprenentatge musical rau en la diversió i l’enriquiment 

personal com a eix central, entenent que la música és una eina per passar-ho bé i compartir moments i 

vivències.

L'escola està situada al Centre Cultural de Cornellà del Terri, un espai polivalent de caràcter públic 

equipat per a realitzar tot tipus d’activitats culturals i artístiques.

Sector d’activitat: Formació musical i dinamització cultural 

Internacionalització Altres

Correu-e: escola@pitusiflautes.com

Tercer Sector Social: NO

@pitusiflautes

__



Escola taller de Bioconstrucció - Orígens

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat: És un centre de formació i d’acció social on és vol promoure el coneixement de les diferents tècniques constructives i materials

idonis per a una construcció respectuosa amb el seu entorn i els éssers vius que s’hi relacionen.

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Instagram:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies: 9

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

2012

E55305189

30

Les Planes d’Hostoles

17172

escolaorígens.com

Martí Ferrer

Garrotxa

Girona

@escolaorigens

615 968 316

Comarques gironines

Defensen que, tant els oficis tradicionals com l’expressió artística i l’observació de la natura, ens 

proporcionen unes pautes molt vàlides per a una construcció de qualitat i de molt baix impacte 

ambiental, alhora que les noves tecnologies ens proporcionen les eines per a una millor divulgació i 

pràctica d’aquests coneixements. 

La seva dinàmica vol recolzar-se amb totes aquestes eines de gran utilitat, així com treballar en equip.

L’Escola-Taller està adreçada a tothom, tant professional com no professional, que es vulgui enriquir a 

través de la bioconstrucció i especialment al públic més jove, amb l’objectiu de forjar una base ben 

ferma de les generacions amb més futur d’aquesta societat.

Sector d’activitat: Formació musical i dinamització cultural 

Internacionalització Altres

Correu-e: info@escolaorigens.com

Tercer Sector Social: NO

@OrigensETB Inici

__



Fundació Emys

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Fundació

2003

G17978241

0 15

Riudarenes

17421

https://www.fundacioemys.org/

Marc Vilahur

La Selva

Girona

@fundacioemys

629382071

Activitats de custòdia del territori, economia verda, educació i sensibilització ambiental.

400.000Provincial

La Fundació Emys ha posat en marxa un obrador, una botiga i un restaurant (el rebost de Can Moragues) 

en el qual es comercialitza i es cuina producte de pagesos i elaboradores ecològics de la Selva i de l’Alt 

Maresme. Ha realitzat una tasca de suport tècnic als pagessos implantant el concepte de custòdia 

agrària.

Sector d’activitat: Conservació del Medi  Natural

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
marc@fundacioemys.

org

Tercer Sector Social: NO

@fundacioemys

https://www.fundacioemys.org/


Fundació Drissa

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Fundació

1999

9499

G17588047

131

Girona

17005

fundaciodrissa.com

Núria Martínez

Girona

Girona

@FundacioDrissa

972249344

Inserció laboral de persones amb problemes de salut mental i especialment amb trastorns mentals greus.

1.041.941,23 ingressos activitat / 

1.800.000 subvencions serveis 

socials

Província Girona

Fundació Drissa té per objectiu inserir sociolaboralment a persones amb problemas de salut mental. Treballa 

en diversos sectors productius com la gestió de l’espai natural, la jardinería o l’horta ecològica. Un dels punts 

diferencials d’aquesta Fundació és la gestió i innovació en l’àmbit de la participació i inclusió de tot el personal 

en la governança de l’entitat. Destaca també la formació de les treballadores i treballadors en competències 

instrumentals i en l’àmbit ocupacional però també en el sexo afectiu i emocional i en habilitats per a la vida 

entre d’altres. La perspectiva de salut mental comunitària s’aplica per exemple duent a terme activitats 

d’educació no formal a l’espai i equipaments públics amb els i les treballadores. La Fundació prima la 

proximitat i l’orígen ecològic dels productes que ven i produeix i també manté criteris de respecte 

mediambiental tant en la producció com en la gestió i venda de producte. També difon indicadors de residus 

com a part de la tasca de sensibilització ambiental. La Fundació es relaciona amb altres entitats per donar una 

resposta coordinada i enxarxada a les necessitats socials del territori en matèria d’inserció i sensibilització 

respecte a les persones amb problemàtiques de salut mental (per exemple participant en xarxes d’entitats per 

fer incidència política.)

Sector d’activitat:

Construcció i rehabilitació, neteja, jardineria, gestió de l’espai natural, atenció a col·lectius vulnerabilitzats, psicologia i atenció a la salut mental, 

agricultura, processament i venda d’aliments, formació ocupacional i no reglada, educació i difusió i sensibilització

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
gerencia@fundaciodri

ssa.com

Tercer Sector Social: SI

fundaciodrissa

__



Fundació MAP

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Fundació

1968

G17414905

307

Ripoll

17500

Www.fundaciomap.org

Hermínia Ordeig

Ripollès

Girona

fundaciomap

648 658 540

Són una entitat sense ànim de lucre constituïda el 1968 per un grup de pares i mares i de persones altruistes que van decidir

buscar una alternativa d'atenció per a les persones de la comarca del Ripollès i les seves famílies.

Ripollès

Són una entitat socialment compromesa que treballa per oferir suports perquè les persones en 

situacions de vulnerabilitat al Ripollès gaudeixin de les mateixes oportunitats per desenvolupar una vida 

plena, autònoma i inclusiva.

Sector d’activitat: Sector terciari

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
fundaciomap@fundac

iomap.com

Tercer Sector Social: SI

Fundació MAP

__



Formatges del Pujol Orra

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

1993

2 2

Les Llosses

17512

Www.formatgesdelpujolorra.com

Josep Orra

Ripollès

Girona

Ripollès / Catalunya

A formatges del Pujol-Orra porten més de 25 anys elaborant formatges artesanals i ara també amb 

certificació ecològica. El seu secret és poder controlar tot el cicle, des de la producció de la llet fins a 

l'elaboració del formatge i la venda a petits comerços i botigues especialitzades. Tenen un ramat propi i 

segueixen elaborant el seu producte d'una manera artesanal i respectuosa amb el nostre entorn. 

Esdevenen així una peça més del puzzle que integra la comarca del Ripollès, tot potenciant el producte i 

la producció de proximitat. 

Sector d’activitat: Sector Primari

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
formatgesdelpujolorra

@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

608 23 39 97

producció de la llet fins a l'elaboració del formatge i la venda a petits comerços i botigues especialitzades

__

__

__

__



Hortviu

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: http://www.hortviu.com Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

2008

Agricultura

__

2 0

Les Planes d’Hostoles

17173

Mar Macià

Garrotxa

Girona

657 26 26 69

Projecte familiar d’agroecologia

__Garrotxa

El projecte neix de la idea de la Mar i el David de viure del què els agrada, que és cultivar i estimar la 

terra per treure'n els més deliciosos fruits.  Ho comparteixen amb la gent que els envolta oferint aliments 

frescos, ecològics i locals.  Els aliments que ofereixen no contenen cap producte químic; són 

completament lliures de biocides i només contenen salut.  Prevenen plagues i malalties amb extractes 

fermentats vegetals de plantes que troben al seu entorn i mantenen a ratlla les herbes adventícies amb 

treballs mecànics i encoixinats de paper o biofilm.

L'energia dels seus aliments es reflexa en el gust, el color i l'aroma que tenen.

Sector d’activitat: Horta i i visites a finca

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

info@hortviu.com

__

__



Joguines Grapat

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: https://www.bodegasmasvida.com Twitter:  ----

Facebook: -----

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972506081

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: B55290415

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

SL

2015

2 16

Cabanes

17761

Casiana Monczar

Alt Empordà

Girona

Grapat fabrica joguines de fusta sense instruccions que afavoreixen el joc lliure i autònom. Fetes amb processos tradicionals amb

matèries primeres suaus i robustes, tints naturals que deixen entreveure la veta de la fusta, ceres i olis que confereixen una lleugera

brillantor i uns colors vibrants. Pintades a mà i fetes a casa.

1.500.000€Província de Girona

Grapat fabrica joguines de fusta sense instruccions que afavoreixen el joc lliure i autònom. L’única premissa 

és deixar fer, sense temps prefixats, poc a poc. S’esforcen per a que quasi tots els seus col·laboradors siguin 

de proximitat i ubicats a Catalunya. D’ aquesta manera poden conèixer la seva forma de treballar i garantir 

les condicions laborals dels seus treballadors. La fusta que utilitzen prové de boscos sostenibles i els tints 

són amb basi d’aigua i no tòxics i els acabats estan realitzats amb ceres i olis d’ origen vegetal. Les bosses 

de roba que s' inclouen en alguns dels productes provenen de grans companyies que descarten material 

quan troben un petit defecte. Com produeixen les bosses a mà, poden aprofitar-les eliminant aquests 

defectes i donant-los una segona vida. Han eliminat tot el plàstic dels seus embalatges. Col·laboren amb 

fundacions que atenen a persones amb diversitat per participar en el procés d’embalatge. Pel que fa a 

organització interna, el taller s’estructura segons la filosofia TEAL. Treballen des de l'autogestió i l'autoritat 

compartida amb una estructura no piramidal. La conciliació familiar amb el treball és cuidada especialment. 

L'horari de cada empleat s'adapta a les seves necessitats personals.

Sector d’activitat: Fabricació de joguines de fusta

Internacionalització Altres

Correu electrònic: hola@grapat.eu

Tercer Sector Social: NO

https://www.bodegasmasvida.com/
mailto:hola@grapat.eu


La Barberia - Taverna Bohèmia Empordanesa

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi:
Comarca:

Província:
Codi Postal:

Web:  http://tavernacalbarber.cat/ Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 650540446 

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:  E55312938

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

Comunitat de béns

2018

2 4

Palamós

17230

Mariona

Baix Empordà

Girona

__

Taverna amb producte local. Realitzen periòdicament tasts amb els productors de la zona: vins, formatges de pastor, anxoves, etc. 

Gran carta de vins DO Empordà i de la resta de Catalunya. Carta de productes locals.

-----Província de Girona

El seu objectiu és donar a conèixer i fomentar el consum dels productes de la terra (especialment

Empordà, i província de Girona, però també a nivell global de Catalunya). Volen posar en relleu la

qualitat dels productes i la importància de les productores que els fan possibles. S’esforcen per

conèixer de ben a prop els productes que fan servir i fer que els clients coneguin el que estan prenent,

ja sigui un vi empordanès, una botifarra dolça o un recuit de Fonteta. Realitzen setmanalment tasts

amb les productores de la zona: vins, formatges de pastor, anxoves, etc. per donar a conèixer les

característiques dels productes amb què treballen i en la mesura del possible els propis productors.

Sector d’activitat: Alimentació - Restauració

Internacionalització Altres

Correu electrònic: 

taverna@tavernacalbarber.cat

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com/l

abarberiadelmuro

http://tavernacalbarber.cat/
mailto:taverna@tavernacalbarber.cat
https://www.facebook.com/labarberiadelmuro


La Vessana - Grup de consum

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat: L’associació opera com un grup de consum on les persones sòcies efectuen compres conjuntes d’acord amb els criteris comuns .

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Instagram:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. 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

2016

G55275606

18

Girona

17001

(només web interna)

Josep Rost

Gironès

Girona

Girona

La Vessana neix de la inquietud d’un grup de persones de l’entorn de l’Ateneu Salvadora Catà (on tenen  

el seu espai) per organitzar-se per dur a terme un consum conscient i transformador. 

Actualment arriben a una vintena de nuclis de consum i fan compres conjuntes d’acord amb els criteris 

de consum que elles mateixes estableixen i discuteixen periòdicament. Detecten i seleccionen aquelles 

productores que els poden abastir d’acord amb els seus criteris i s’organitzen per dur a terme totes les 

tasques necessàries per a l’acollida i distribució dels productes entre els nuclis familiars. Intercooperen

amb altres grups similars per dur a terme comandes i accions conjuntes.

*La Vessana és una unitat de mesura agrícola pròpia d’algunes zones de comarques de girona

Sector d’activitat: Cooperatives i grups de consum

Internacionalització Altres

Correu-e: info@lavessana.org

Tercer Sector Social: no

__

__

__

____

__



Llavora Agropecuària

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: http://www.llavora.cat Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 620067692

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: B55267959

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

SL

2016

2 2

Ventalló

17473

Pino Delàs / Lluís Vila

Alt Empordà

Girona

https://twitter.com/Llavora_com

Projecte agrícola i ramader ecològic per a la transformació del sector porcí. Crien porcs sense antibiòtics i elaboren productes ecològics

sense additius químics. Promouen el consum de proximitat. Incorporen de manera integral mesures de mitigació i adaptació al canvi

climàtic. Realitzen acompanyaments a projectes en transició cap a l’ecològic.

200.000€Província de Girona

Projecte agrícola i ramader ecològic per a la transformació del sector porcí. Crien porcs sense 

antibiòtics i elaboren productes ecològics sense additius químics. Aposten pel teixit econòmic i social 

del país. Promouen el consum de proximitat. El seu objectiu és que els animals consumeixin cereals, 

llegums i farratges ecològics conreats a l’entorn de la granja. Incorporen de manera integral mesures 

de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Creuen en un model agropecuari equilibrat i respectuós amb 

el medi ambient, amb baix consum d’energia i cap malbaratament d’aigua. A Llavora no generen purins 

ja que els tracten durant el mateix procés productiu amb l’objectiu de generar el mínim impacte en el 

medi. Prioritzen el benestar animal. Adapten la granja als comportaments naturals dels animals, sota la 

premissa que “Benestar és menys estrès per al bestiar i més salut. Més salut, més qualitat”.

Destaca també l’alt grau d’arrelament territorial. Organitzen jornades sobre conservació ambiental amb 

altres agents del territori. Són membres a nivell personal de diverses associacions naturalistes. 

Col·laboren amb altres productores i carnisseres de la zona per mantenir actiu l’escorxador de 

l’Armentera i seguir generant llocs de treball en el territori.

Sector d’activitat:
Producció i comercialització de porcí ecològic. 

Assessorament a projectes en transformació

Internacionalització Altres

Correu electrònic:   llavora@llavora.cat

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com/Llavora

http://www.llavora.cat/
https://twitter.com/Llavora_com
mailto:llavora@llavora.cat
https://www.facebook.com/Llavora


Mel La Calma

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

2010

ramaderia

__

2 0

Sales de Llierca

17853

Isabel Vert

Garrotxa

Girona

648 27 66 96

Projecte familiar de producció de mel pròpia a la Garrotxa i d’altres derivats apícoles

__Garrotxa

Elaboració pròpia de mel. Dues persones i un propòsit; produir mel de La Garrotxa.

Amb la mel La Calma de producció ecològica, volen aconseguir oferir una producció local destinada a un 

mercat de proximitat.

Les seves abelles pasturen les flors del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa i de l'Alta 

Garrotxa. Cuiden les abelles amb la màxima delicadesa i vetllen per la seva salut i benestar. D'aquesta 

manera aconsegueixen una mel gran qualitat.

A Batet de la Serra hi tenen l'obrador per envasar la mel. El lloc i el moment de recollida determinen el 

gust i la textura de la mel, la seva és sobretot mel de flors de la comarca (milflors).  També produeixen 

altres derivats apícoles com el pròpolis, la cera , el vinagre de mel i cosmètica terapèutica. 

Cada dilluns al matí fan parada al mercat d'Olot i també es pot trobar la seva mel a diferents 

establiments d’Olot i comarca. Només comercialitzen producte propi.

Sector d’activitat: apicultura

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

isabelvert@gmail.com

__

__



Menja’m

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: https://www.menjam.cat/ Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. 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

1989

Elaboració plats cuinats

__

2 2

Joanetes

17174

Josep Maria Serrat 

Prat

Garrotxa

Girona

678 91 05 91

Casa de pagès tradicional i elaboració de plats cuinats

__

Garrotxa

Des de 1989 elaboren plats cuinats i tenen botiga oberta a Olot però el seu compromís social amb la 

Vall d’en Bas els ha motivat a ampliar el projecte inicial i ubicar-lo al seu poble, Joanetes, amb l’objectiu 

de seguir vivint a pagès. Ajunten masia, animals, rebost, horta i obrador al Mas Serrat, on ofereixen un 

servei que estableix lligams entre les activitats turístiques i agrícoles.

Recuperen llavors tradicionals, treballen amb xarxa i dinamitzen l’economia local buscant produir el 

mínim impacte ambiental, motiu pel qual el seu obrador sostenible ha obtingut els corresponents 

certificats de qualitat.

Sector d’activitat: Elaboració de plats cuinats i visita a finca

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

info@menjam.cat

__

SL



Moska de Girona - Birrart

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte: Josep Borrell

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

SL

2007

B17955469

0 2

Sarrià de Ter

17840

XXXX

Girona

Girona

@moskadegirona

669299368

Producció i venda de cervesa artesana al detall, distribució de cervesa i formació

105.000€Girona i BarcelonaSector d’activitat: Processament d’aliments, cellers i venda al major 

de begudes

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@birrart.com

Tercer Sector Social: NO

@moskadegirona

Birrart S.L. produeix la cervesa artesana Moska de Girona. Es tracta d’una empresa 

fortament arrelada al territori, que entre altres coses té vocació de col·laborar amb 

les empreses del sector cerveser, per enfortir, fer créixer i innovar en el sector de la 

cervesa artesana. L’empresa té molta cura en la selecció dels ingredients amb què 

produeix la cervesa, cercant sempre que és posible la proximitat, els ingredients 

propis i autòctons del territori i amb el fet que els ingredients provinguin de 

l’agricultura ecològica de manera que la producción sigui respectuosa amb el 

mediambient.



Mon aliment orgànic KM0

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: https://www.lolapuig.com/ Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 628712858

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: 78000261Q

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

SL

2015

1 1

Ullastret

17114

Lola Puig

Baix Empordà

Girona

----

Acompanyament cap a la cuina ecològica i el residu 0 a nivell familiar, personal en la restauració

.

6.000€Internacional

Mon aliment (el meu aliment en català antic) és un projecte d’acompanyament individualitzat, per a les 

famílies o les empreses de restauració d’alimentació sana i conscient amb formació cap a 

l'autosuficiència.

La Lola Puig, impulsora d’aquest projecte, (realitza acompanyaments individualitzats o familiars 

d’alimentació sana i conscient amb formació cap a l'autosuficiència, acompanyaments a empreses de 

restauració cap a la cuina ecològica i de km0).

El projecte l’impulsa el seu l’anhel per menjar bé, equilibrat, sà i el que toca en cada moment. El seu 

sentiment és que les presses i el ritme trepidant de la societat ens mena a omplir l’estómac amb 

productes buits de contingut nutritiu i curulls d’artificiositat en detriment de la necessitat vital que 

comporta alimentar-se. A moltes persones se’ls escapen molts detalls en quant a la nutrició i per això 

considera fonamental recuperar la saviesa ancestral de l’alimentació per a una millora de la salut i l’estat 

d’ànim.

Sector d’activitat: Formació i assessorament

Internacionalització Altres

Correu electrònic: monaliment16@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com/Monaliment

https://www.lolapuig.com/
mailto:monaliment16@gmail.com
https://www.facebook.com/Monaliment


Molí del Perer

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

De tota la vida, però fa 12 anys que 

van ampliar la granja

Ramaderia i agricultura

__

2 0

Hostalets de’n Bas

17179

Miquel Vila

Garrotxa

Girona

690 26 54 88

Granja familiar de vaca de llet en conversió a l’ecològic. 

__

GarrotxaSector d’activitat: Granja vaca de llet i aviat elaboradors de 

formatge en ecològic. 

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

molidelperer@gmail.c

om

El Miquel i la Marta han seguit la tradició familiar de la granja que portava la família, ara 

amb 50 vaques de llet. Amb la crisi del sector lleter han replantejat el negoci i actualment 

estan en conversió en ecològic i començaran a fer formatges per vendre als restaurants i 

botigues de la comarca. Conserven i fan servir un molí, dels únics que queden en 

funcionament a la comarca. Formen part de la Cooperativa de la Vall den Bas, la SAT de 

Verntallat. 

__

__

__



Mas Lladrè

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

1992

3 4

Les Llosses

17512

Www.masellladre.cat

Marina Puigcorvè

Ripollès

Girona

650960865

Mas el Lladré són una petita granja de caràcter familiar que des del 1992 a partir de la llet de les seves vaques elaboren productes 

làctics d'altíssima qualitat

Ripollès / Catalunya

Mas el Lladré són una petita granja de caràcter familiar que des del 1992 elaboren productes làctics 

d'altíssima qualitat a partir de la llet de les seves vaques. Això ho aconsegueixen gràcies a l'alimentació 

de les seves vaques, basada en les pastures d'herba fresca que envolten el seu mas. Cada dia els 

animals surten a pasturar per així obtenir una llet amb unes característiques organolèptiques úniques, 

que fan dels seus productes uns làctics exclusius.

Sector d’activitat: Sector Primari

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@masellladre.cat

Tercer Sector Social: NO

__

__

____



Mas la Coromina

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: https://www.maslacoromina.cat/ Twitter: 

https://twitter.com/maslacoromina

Facebook: Mas la Coromina

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

És una finca familiar de tota la vida,més 

de 50 anys

Agricultura i Ramaderia

__

2 7

Joanetes

17176

Isabel Castanyer

Garrotxa

Girona

699 74 67 52

Granja familiar de vaques de llet i socis de la marca ato natura

__Garrotxa

L’Albert i la Isabel continuen amb la tradició familiar de Mas la Coromina, amb una granja de vaques de 

llet. Fa més de 50 anys que conreen els seus camps per alimentar les seves vaques de raça Frisona-

Holstein. Obren les portes de casa seva per mostrar com és un dia a pagès. Són una de les 7 granges 

Ato Natura que ofereix el compromís de traçabilitat 100% i benestar animal. Actualment estan fent la 

transició a la ramaderia ecològica. Formen part de la Cooperativa de la Vall den Bas, la SAT de Verntallat. 

Sector d’activitat: Granja de llet, comercialització, visites a finca

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

info@maslacoromina

.cat

https://twitter.com/maslacoromina


Mas Castanyer

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: http://www.mascastanyer.cat/ Twitter:

Facebook: Mas Castanyer

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica: societat civil

Data de constitució:

Nre. 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

2015

Ramaderia

__

2 2

Sant Feliu de 

Pallerols

17174

Oriol Altayó

Garrotxa

Girona

653186685

Explotació familiar on produeixen ous ecològics

__Garrotxa

Empresa familiar que produeixen ous ecològics dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 

en un indret al mig de la natura, entre masos disseminats, ple de pau i tranquil·litat.

En Pol i l’Olga son dos joves que venint de diferents trajectòries, van decidir sumar esforços i tirar 

endavant un projecte molt engrescador, com és el de crear una explotació d’ous ecològics.

Van veure en la cura i cria de les gallines una manera d’entendre la vida: arrelada al territori, produint el 

que mengem i elaborant un producte de qualitat. És una tasca que fan amb passió, recullen ous frescos 

cada dia i els fan arribar a les mans dels seus consumidors i consumidores.

Sector d’activitat: Ramaderia i venta d’ous

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

contacte@mascast

anyer.cat

__



Oli de la Vall d’Arbúcies

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

x

SL

2014

A0126

B55224711

29 __

Arbúcies

17401

http://salardarbucies.com/

Ramon Espígol

La Selva

Girona

635610182

Producció d’oli amb una varietat  local l’oliva recuperada.

__Vall  d’Arbúcies

Oli de la Vall d’Arbúcies és una empresa que agrupa petites productores d’oli d’oliva i que promou la 

plantació d’una varietat, l’olivera del salar, per a la producció i comercializació de l’oli. L’Empresa 

treballa en cooperació amb altres petites productores de la comarca i també amb petites productores 

del mateix sector de l’oli per unir esforços en comercialització directa dels seus productes.

El Projecte está integrat per  29 propietaris de petites parcel·les (vinyes), amb un total de 50 ha, que 

posen a disposició les seves terres per recuperar l’olivera, elaborar i comercialitzar l’oli conjuntament.

Sector d’activitat: Agricultura

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
salardarbucies@gmail

.com

Tercer Sector Social: NO __

http://salardarbucies.com/


Planeta Violeta

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

2018

43692201K

1 1

Les Preses

17178

Violeta

Garrotxa

Girona

Restauració

Garrotxa

Establiment d’oci i menjar situat a la via verda del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Projecte que acull un grapat d’iniciatives culturals i artístiques, oferint un espai de cura en el medi 

ambient, col·laborant amb diferents entitats socials. 

Amb compromís ambiental des de la compra en els productes que ven, en la gestió de residus i la 

sostenibilitat i el consum que es realitza. 

Sector d’activitat: Hostaleria

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

__

__

__

__

__

__



Pasta de Sal

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

G55302210

20 3

Olot

17800

Xevi

Garrotxa

Girona

Educació lliure

Garrotxa

Projecte educatiu de famílies de criança respectuosa no directiva enfocada a l’etapa de la primera 

infància. 

Com a projecte familiar i educatiu, tenen l’ull posat en el desenvolupament personal tant en la mainada, 

com amb les treballadores i tot el col·lectiu familiar. La gestió emocional i la manera d’abordar el 

conflicte és a partir de l’escolta, i si és necessari, es realitzen facilitacions externes. 

Sector d’activitat: Espai infants

Internacionalització Altres

Correu electrònic: Pastadesal@gmail.com

Tercer Sector Social: SI

__

__ __

__https://entitats.cat/associacio-

pasta-de-sal

https://entitats.cat/associacio-pasta-de-sal


Parc Agroecològic de l’Empordà

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: http://www.parcagroecologic.com Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 616693710

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G17654989

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

SL

2002

2 5

Albons

17136

Enric Navarro 

Mireia Mena

Baix Empordà

Girona

https://twitter.com/agroecologic

Finca de producció agroecològica, situada a la població d’Albons. (Una plana de 5 hectàrees de monocultiu en un espai amb una gran

biodiversitat, més de 30 espècies conreades i unes 50 méspresents a les tanques de vegetació, que actuen com a atraients de la

fauna auxiliar imprescindible en l'agricultura ecològica

------Província de Girona

El Parc Agroecològic de l’Empordà és una finca de producció agroecològica, en funcionament des de l'any 

2002, situada a la població d’Albons. El projecte ha transformat una plana de 5 hectàrees de monocultiu 

en un espai amb una gran biodiversitat, més de 30 espècies conreades i unes 50 més presents a les 

tanques de vegetació, que actuen com a atraients de la fauna auxiliar imprescindible en l'agricultura 

ecològica. S’hi fa venda directa de fruites i verdures conreades, així com de productes d'altres pagesos 

ecològics.

Están certificats pel CCPAE.

Formen part d’una xarxa de productores agroecològics de la zona de La Garrotxa i l’Empordà, que es diu 

La Xarxeta, i entre ells complementen la varietat de productes que pot oferir cada productor, intercanvien 

experiències i es donen suport en diversos projectes i activitats conjuntes.

Sector d’activitat: Producció i comercialització de productes 

agroecològics. Accions de sensibilització

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@parcagroecologic.com

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com/parc.agroecologic/

http://www.parcagroecologic.com/
https://twitter.com/agroecologic
mailto:info@parcagroecologic.com
https://www.facebook.com/parc.agroecologic/


Restaurant La Calèndula

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web:  https://www.lacalendula.net/ca Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972303859

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:  B55228738

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

SL

2009

2 23

Regencós

17214

Iolanda Bustos

Baix  Empordà

Girona

https://twitter.com/lacalendula

Cuina amb producte de KM0, ecològic i d’alta qualitat. Cuinat amb creativitat i distinció utilitzant herbes, flors, arrels i fruits

silvestres que la xef recol·lecta i cultiva, per poder oferir un paisatge a cada plat.

-----Província de Girona

La xef, Iolanda Bustos, és una cuinera de terrer, empordanesa de naixement, compromesa amb el medi 

ambient, crea plats que connecten tradició amb vanguardia, barreja art i naturalesa redescobrint el valor 

del paisatge i la riquesa de la matèria primera de la zona. La seva missió és que las persones estimin la 

natura, a través del seu sabor.

Des del restaurant treballen per donar a conèixer el producte local posant el valor  la importància dels 

petits productors per la conservació del territori i el paisatge.

Eviten treballar ab distribuïdores i aposten pel tracte directe amb el productor local per garantir una 

excel·lent qualitat del producte i un preu just pel productor.

Ella col·labora en xarxes com Slow Food i restaurants KM0 per posar en relleu aquesta filosofia de cuina 

de proximitat i de temporada i amb l’Associació de Dones en el món de la restauració per visibilitzar el 

paper de la dona en un món fins ara molt masculinitzat.

Sector d’activitat: Alimentació - Restauració

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@lacalendula.net

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com/lacalendula

https://www.lacalendula.net/ca
https://twitter.com/lacalendula
mailto:info@lacalendula.net
https://www.facebook.com/lacalendula


TIRGI - Tècniques i recuperacions del Gironès

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

SL sense ànim de 

lucre

1999

B17592122

XX 99

Celrà

17460

Tirgi.com

Mariona Gifre

Girona

Girona

__

671040007

Creació de llocs de treball per a persones amb diversitat funcional psíquica i física i suport a la llar

8.000.000€Províncies de Girona i Barcelona

Tècniques i Recuperacions del Gironès és una empresa dedicada principalment a la gestió de residus i 

de l’espai natural i que ofereix també serveis de jardineria a les províncies de Girona i Barcelona. 

Actualmente ocupa a 70 persones amb diversitat funcional amb especial dificultat. L’empresa també 

ofereix formació ocupacional per a les  treballadores i treballadors i un servei de suport a la llar. Tirgi 

incorpora un servei educatiu que treballa en les accions de millora i en l’adaptació al lloc de treball i 

procura incorporar progressivament la participació dels usuaris i usuàries a les dinàmiques participatives 

a l’empresa. Entre d’altres activitats, Tirgi ha dinamitzat el projecte d’El Parc de les Olors al poble de 

Celrà, una iniciativa que, entre d’altres objectius, que vol recuperar espècies naturals de la zona de Les 

Gavarres.

Sector d’activitat:

Gestió de residus, inserció ocupacional, jardineria, 

gestió de l’espai natural, formació ocupacional, 

projectes educatius

Internacionalització Altres

Correu electrònic: marionagifre@tirgi.com

Tercer Sector Social: NO

@cetirgi



Tegust Nature

Treballadores:

Facturació 2018:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: https://tegust.com Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 651557983

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: B55211957

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

SL

2014

2 8

La Bisbal d’Empordà

17100

Josep Mascarós

Baix Empordà

Girona

https://twitter.com/TeGustInfusions

Infusions de qualitat Premium a partir plantes aromàtiques de productors locals

250.000€Província de Girona

Tegust neix de la passió constant per innovar i crear sensacions.

Els seus productes gaudeixen del segell de certificació ecològica. Els ingredients provenen de plantes que 

han crescut , majoritàriament i en la mesura del possible, en el seu entorn: Gavarres, Empordà, Pirineu, 

Urgell...Hi ha productes com el té o altres herbes que han d’importar d’altres països, prioritzant qualitat, 

ecològic i proximitat. Els envasos en forma de piràmide són biodegradables.

Recolzen els petits productors locals i ecològics del territori que conreen plantes aromàtiques. El producte 

està envasat en col·laboració amb un Centre Especial de Treball. Treballen per tenir cura de l’entorn i de 

les persones.

Sector d’activitat: Producció i comercialització d’infusions

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@tegust.com

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com/te.gust.nature

https://tegust.com/
https://twitter.com/TeGustInfusions
mailto:info@tegust.com
https://www.facebook.com/te.gust.nature


1/30 (1de30)

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

2018

77916662E

2 2

Olot

17800

www.1de30.com

Georgina

Garrotxa

Girona

Estudi gràfic

Garrotxa

Estudi gràfic amb taller de serigrafia artística. Botiga, espai de formació i tallers familiars i espai
d’intercooperació amb altres projectes artístics.

A través de mètodes artesanals i tradicionals, produeixen de cada producte 30 unitats en serigrafia artística,
donant nom al seu projecte (1de30), per tancar la lògica de l’acumulació i recuperar l’essència de la
singularitat.

Situats al carrer del Sastres, amb voluntat de revitalitzar al barri vell d’Olot, organitzen tallers i esdeveniments
per generar caliu entre diferents projectes i el veïnat.

Sector d’activitat: Serigrafia artística

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@1de30.com

Tercer Sector Social: NO

__

__

____



Verd.deGris

Treballadores:

Facturació 2018:

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:

Nre. 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

Règim  persones 

autònomes

2018

38082231G

1

Olot

17800

www.verd-degris.jimdofree.com

Anna

Garrotxa

Restauració i tapisseria

Garrotxa

Verd.deGris és un projecte de recent creació, que aposta per a la restauració i tapisseria de mobles, en

un espai del barri vell d’Olot, convidant a la col·laboració artística amb diferents projectes.

Utilitza tècniques tradicionals per a la recuperació de mobles, sense utilitzar químics, apostant pel

producte base i de proximitat.

Sector d’activitat: Artesania

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

1 Girona

__

__

__

__

__


