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Associació de famílies acollidores de Girona

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 2000

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

Associació

-

G17732587

40 0

Girona

17002

-

Rosa Comamala

Gironès

Girona

-

600539920

Suport i acompanyament a les famílies que acullen infants, acció política per a la millora de les condicions d’acolliment

300Província GironaSector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu electrònic: afa_Girona@yahoo.es

Tercer Sector Social: SI

AfaGirona

L’entitat és una plataforma de famílies acollidores dedicada principalment a donar
suport a les famílies que s’hi associen a partir de trobades i d’una jornada anual que es
desenvolupa en diferents municipis de la província. A nivell de suport material a les
famílies, tenen un banc de material per a bebès per compartir entre les famílies
acollidores. L’objectiu de l’entitat és millorar i normalitzar els acolliments. Treballen
enxarxades amb les institucions públiques dedicades a l’acollida i la infància i
participen a trobades estatals. Col·laboren activament en el desenvolupament d’una
legislació i unes polítiques socials que millorin els processos d’acolliment a Catalunya
participant en espais de discussió de polítiques i legislacions.

Salut i cures



ACEFIR. Associació catalana per a l’educació, la formació i la 

recerca

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 1997

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

Associació

-

G17533498

- 0

Girona

17002

www.acefir.cat

Rosa Maria Falgàs

Gironès

Girona

@Acefir

652835515

Xarxa entre persones i entitats d’educació d’adults, projectes europeus relacionats amb l’educació d’adults, promoció internacional 

de l’educació d’adults, formació del professorat, recerca i elaboració de materials per a l’alfabetització de persones adultes

0EuropaSector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu electrònic: acefir@acefir.cat

Tercer Sector Social: SI

Acefir

Entitat dedicada a la promoció de l’educació d’adults a Catalunya, Espanya i Europa.
L’entitat, formada únicament per persones voluntàries, participa en projectes
europeus elaborant materials i metodologies per a l’ensenyament i l’aprenentatge de
persones adultes. A més, com a entitat participen en lobbys de promoció de l’educació
d’adults a Europa, enxarxant-se amb els diferents organismes i xarxes d’entitats de
formació d’adults per millorar el finançament i les polítiques europees relacionades
amb la formació d’adults. A Catalunya, l’entitat sensibilitza i promou el coneixement
en educació d’adults a partir de Jornades internacionals que aglutinen professionals
d’aquest àmbit de tota Europa.

Educació i recerca



Altrart

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

-

3 3

Olot

17800

http://www.altrart.cat/

Clara

La Garrotxa

Girona

636193166

Associació dedicada a l’artteràpia a la Garrotxa. Ofereixen atenció individual, per grups, a centres educatius i de salut. També

realitzen tallers i cursos per la sensibilització i divulgació de la metodologia.

-Catalunya, Espanya i EuropaSector d’activitat: Salut i Cures, Educació i Reserca

Internacionalització Altres

Correu electrònic: claraulina@yahoo.es

Tercer Sector Social: NO

Altrart Artteràpia

Altrart resalta per la seva metodologia innovadora, oferint teràpies tant 
individuals com grupals a través de l’exploració de l’art. Tenen un gran 
impacte a la comarca de la Garrotxa, amb un arrelament territorial a 
diferents sectors, tant educatius com de salut, com del teixit associatiu. 
Tant la seva organització interna com la relació amb les persones es basa en 
el respecte profund i l’empatia. 



Associació d’amics de Mas Roig

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

%

Associació

2010

-

-

1 1

Llagostera

17240

https://masroig.wordpress.com/

Fransesc Suerda

Girona

Girones

masroig

972830399

Es tracta d’una masia autosuficient que a través dels estudis i de la unió de la ciència amb la natura ha creat un espai on l ’energia 

és totalment sostenible.

-Catalunya

L’experiència científica i social del Mas Roig II ha vertebrat en els darrers anys un projecte
integral, al voltant de la Font Solar Autònoma, un model d’energia sostenible en el marc
d’una masia “evolutiva adaptativa”. Mas Roig és un espai de divulgació científica  on es 
mostra i es demostra que es pot crear un espai sostenible al 100%.

Sector d’activitat: Divulgació

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@Masroig.com

Tercer Sector Social: NO

maroig



Associació Digitals Girona

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 2012

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

Associació

-

G55150304

40 0

Girona

17002

www.digitalsgirona.org

Xevi Sañé / Lucie

Pellier

Gironès

Girona

@DigitalsGirona

638063909 / 

654933353

Formació de professionals de la indústria tecnològica, difusió de la cultura digital, organització dels Premis Cactus per a produccions 

de màrqueting i tecnologia, networking per a professionals tecnològics i sensibilització

-CatalunyaSector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@digitalsgirona.org

Tercer Sector Social: NO

DigitalsGirona

Entitat dedicada a la difusió i promoció de la tecnologia digital i de les empreses i
professionals digitals de la comarca de Girona. Desenvolupen una activitat en format
de xerrades entre professionals de les empreses tecnològiques des de l’inici de
l’entitat. Aquestes xerrades són un espai per compartir innovacions i pràctiques
professionals en l’àmbit de la tecnologia digital. L’entitat té l’objectiu de donar un marc
associatiu i un suport a les empreses tecnològiques de la comarca per a seguir
professionalitzant-se i poder tenir força com a sector professional. També co-
organitzen els Premis Cactus per a les produccions de màrqueting i produccions
tecnològiques desenvolupades a Catalunya i entre d’altres dóna un guardó al
màrqueting social.

Educació i recerca



Associació de Naturalistes de Girona

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

1981

G17066184

250 2

Girona

17001

https://www.naturalistesgirona.org/

Càrol Coll

Gironès

Girona

somnatus

972 22 36 38

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

d’hàbits.

-Comarques de Girona / Catalunya

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

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

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@naturalistesgirona.org

Tercer Sector Social: NO

somnatusgi



Associació per l’atenció de serveis i solidaritat
(AASS)

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 1994

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%
%

Associació

-

G17413584

30 4

Girona

17004

https://associacioaass.wordpress.co

m/contacte/

Gloria

Gironès

Girona

-

972226512 / 

622296512

Acció social als barris del Sector Est, mediació intercultural, dinamització comunitària, educació social, acompanyament escolar, 

acompanyament a la participació social, sensibilització

-Municipi de GironaSector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu electrònic: aassgirona@gmail.com

Tercer Sector Social: SI

-

Entitat dedicada a l’acció social al Sector Est de Girona. L’associació neix molt arrelada
al territori i a les minories ètniques que viuen al barri. La seva activitat principal és la
dinamització comunitària per a la inclusió i cohesió social. Una de les seves activitats
és l’Espai de lleure educatiu Joves +, en què es fa un treball d’orientació pel futur
laboral i social dels joves del barri. La metodologia es basa en individualitzar
específicament els plans de treball i l’objectiu és trencar la cadena d’exclusió que
pateixen moltes famílies a partir d’incorporar als joves al treball formal. Per altra
banda, l’entitat dinamitza el grup de dones de l’Associació de veïns i treballa per a la
relació família-escola al barri.

Educació i recerca



Avellana transformada en cru

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2016

No disposa (associació)

G55275317

33 0

Brunyola

17441

www.avellanadebrunyola.cat

Pere Mascort

Selva, la

Girona

No

639435310

Avellana de Brunyola i Comarques Gironines és una associació de diferents empreses productores d’avellana transformada en cru. 

L’avellana de Brunyola es conrea, com a mínim, des del segle XIV.

Catalunya, Espanya i Europa

L’Associació Avellana de Brunyola i Comarques Gironines vol reivindicar l’origen i la qualitat 
de les avellanes produïdes per petites explotacions d’origen familiar arrelades al territori, i 
facilitar el consum d’un producte de proximitat bo, saludable, versàtil i amb un gran futur. 
Amb la compra d’aquest producte es contribueix al desenvolupament de l’economia local i 
al manteniment del paisatge agrícola.

Sector d’activitat: Agricultura

Internacionalització Altres

Correu electrònic: Contacte via web

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com/

AvellanadeBrunyola/



BROT, serveis integrals de Jardineria SLU

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: Anys 70

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

Empresa d’inserció

C0129

B17870817

- 23

Sant Gregori

17150

www.brot.oscobe.com

Teresa Ripoll

Gironès

Girona

@brot_mar

972221657

Inserció de persones amb dificultats, serveis d’horta ecològica, jardineria, desbrossaments, restauració i allotjament.

-CatalunyaSector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@oscobe.com

Tercer Sector Social: SI

Brot Empresa d'Inserció

Entitat dedicada a la inclusió de persones amb dificultats d’inserció laboral i social en
el mercat laboral ordinari. L’empresa desenvolupa activitats productives com la
jardineria, la restauració o l’horta ecològica. La majoria de treballadors i treballadores
d’aquesta empresa són persones aturades i amb dificultats d’inserció. El procés
d’inserció es desenvolupa a partir de la contractació inicial de la persona desocupada
a l’empresa per al període de temps que s’escaigui amb l’objectiu que pugui
desenvolupar les competències professionals, personals i socials necessàries per a la
reincorporació de la persona a l’empresa ordinària.

Educació i recerca



Banc del Temps – Pont del Dimoni

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: 

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

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

Vocalia de 

l’associació de 

veïns

2010

-

-

1.200 0

Girona

17006

www.bdtpontdeldimoni.com

Belén Álvarez

Gironès

Girona

@Bdtpontdimoni

644 611 4 15

Sistema d’intercanvi de serveis per temps. La moneda és l’hora i el temps de cada participant es valora per igual.

-GironèsSector d’activitat: Banc del temps i xarxes d’intercanvi

Internacionalització Altres

Correu electrònic: bdtpontdeldimoni@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

Compten amb més de 800 persones actives en l’intercanvi de serveis per temps. Un programari
específic gestiona totes les ofertes i demandes a través de la web, que inclouen activitats molt
variades que van des de la cuina a la perruqueria, passant pels tràmits administratius, massatges o
assessorament legal. Volen demostrar que hi ha una alternativa al sistema econòmic actual, que
afavoreix la relació entre les persones i que demostra que no cal intercanvi monetari per tot. Un
dels seus objectius és teixir una xarxa de persones i combatre l’aïllament, a més de posar en
relació persones de diferents edats, cultures, procedència i condició econòmica. Pertanyen a
l’Associació de Veïns de Santa Eugènia, d’on va néixer el projecte, i realitzen moltes
col.laboracions amb altres entitats socials com Oncolliga, Fundació Ramon Noguera o l’Associació
Catalana contra el Càncer. Participen en la creació d’una xarxa global de Bancs del Temps a nivell
català i també espanyol.

bdtpontdeldimoni



Can Serrà 1786

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

%

autonom

2015

-

44987583C

1 1

Llagostera

17240

www.canserra.cat

Laia

Girona

Girones

canserra_1786

610336310

Hort ecològic del que en treuen unes cistelles que comercialitzen setmanalment. També és una casa de turisme rural

-Catalunya

Masia antiga que es va restaurar amb la idea de fer-la vivenda per una part i casa de 
turisme rural per una altre. Tot i així el projecte de Can Serrà va comença pels horts. Tenen 
un hort ecològic del qual en venen cistelles. A mesura que la terra va tenint més rodatge 
han pogut ampliar tan la quantitat com la varietat de productes. Gairebé 2 anys després de 
començar amb l’hort han pogut arrencat el turisme rural. Ofereixen habitacions amb tots 
els àpats que es vulguin fer. Tot es cuina a la casa i el 90% del menjar que s’ofereix prové 
del seu propi hort. 

FOTO

Sector d’activitat: Alimentació i hosteleria

Internacionalització Altres

Correu electrònic: -

Tercer Sector Social: NO

canserra_1786



Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat

Treballadores:

Facturació 2017: -

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

1999

9499

G17168964

56 

entitats
3

Girona

17005

www.solidaries.org

Carles Serra

Gironès

Girona

@coordongs

972 21 99 16

Espai d’assessorament per a ONGs i particulars en l’àmbit de la pau, els Drets Humans, el desenvolupament i el gènere.

Comarques gironines i Alt Maresme / Catalunya

El Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CEDRE) és el fons de referència a Catalunya
que ofereix a tota la ciutadania llibres, revistes, jocs, documentals, pel.lícules i exposicions
sobre temes de solidaritat. El CEDRE forma part de la Coordinadora d’ONG Solidàries, que
agrupa les entitats solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme que treballen
temes vinculats a les desigualtats. Es busca la transformació social i ho fan des de
l’enxarxament i la implicació col.lectiva. Per això formen part de plataformes com Aturem
la Guerra, Pobresa Zero o Stop Mare Mortum, la campanya Desmilitaritzem l’Educació,
l’Espai Antiracista Salt – Girona o la Taula d’Entitats de Suport a la Immigració, entre
d’altres.

Sector d’activitat: Formació  / Sensibilització

Internacionalització Altres

Correu electrònic: solidaries@solidaries.org

Tercer Sector Social: NO

solidaries



Confraria de Pescadors de l'Escala 

Treballadores: 4

Facturació 2016: 1.997.746 €

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera, donar suport tècnics i administratiu als socis de la confraria a més 

de l’organització de la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors 

(barques).

Municipi:  L’escala Comarca: Alt Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17130

Web: www.cpescala.cat Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972776597

Forma jurídica:     Confraria

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies: 15

CNAE principal: 9411

CIF: G17042136

Persona de contacte: Trinidad Agundez

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

.

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@cpescala.cat

Tercer Sector Social: NO

En un sector molt masculinitzat, la confraria de l'Escala és la primera i única confraria de
Catalunya que té una dona com a Patrona major (Presidenta). A més a més demostra un
aprofundiment democràtic molt important a través de la protocolització de tots els seus
processos de presa de decisió. Per altra banda, la confraria te una política de
minimització de l’impacte ambiental.



Confraria de Pescadors de Llança 

Treballadores: 5

Facturació 2016: 4.173.728 €

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera, donar suport tècnics i administratiu als socis de la confraria a més 

de l’organització de la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors 

(barques).

Municipi:  Llança Comarca: Alt Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17490

Web: www.cpllanca.cat Twitter:

Facebook: @ConfrariaDePescadorsDePalamos

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972380362

Forma jurídica:     Confraria

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies: 11

CNAE principal: 9411

CIF: G17042011

Persona de contacte: Rafael Borràs

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

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: rborras@llanca.cat

Tercer Sector Social: NO

La confraria de Llançà té un arrelament territorial molt important que es tradueix per la
seva implicació en l’articulació d’una estratègia de desenvolupament local a través de la
promoció dels productes locals com per exemple l’Escamarlà de Llançà (Denominació
d‘Origen) amb l’associació de comerciants de Llançà. A més organitza una activitat de
pesca-turisme que, a banda de suposar una diversificació dels ingressos de la confraria,
facilita l’apropament a la ciutadania des de diferents perspectives, com ara la
recuperació de la cultura (gastronomia, tradicions i patrimoni vinculats a les activitats i
als oficis relacionats amb aquestes professions).



Confraria de Pescadors de Palamós 

Treballadores: 15

Facturació 2016: 8.690.908 €

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera, donar suport tècnics i administratiu als socis de la confraria a més 

de l’organització de la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors 

(barques).

Municipi:  Palamós Comarca: Baix Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17230

Web: www.confraria.cat Twitter:

Facebook: @ConfrariaDePescadorsDePalamos

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972314437

Forma jurídica:     Confraria

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies: 43

CNAE principal: 9411

CIF: G17041864

Persona de contacte: Cristina Mañas

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

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: cristina@confraria.cat

Tercer Sector Social: NO

La confraria de Palamós aplica un sistema integral de gestió de l'impacte ambiental de
l’activitat pesquera: Aplica un període de veda de 2 mesos (1 més que la normativa),
utilitza unes xarxes més grans (obertes) per evitar la captura de peix juvenil i assegurar-
ne la reproducció. També apliquen menys passades de les xarxes en la pesca
d’arrossegament. Per tot això, tenen el label MSC (Marine Stewardship Council) que
certifica que s'hi aplica una pesca respectuosa amb els estocs de peix i els ecosistemes
marins i participen en el projecte MedFish.



Confraria de Pescadors de Port de la Selva 

Treballadores: 7

Facturació 2016: 2.029.076 €

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera, donar suport tècnics i administratiu als socis de la confraria a més 

de l’organització de la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors 

(barques).

Municipi:  Port de la Selva Comarca: Alt Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17489

Web: www.cpportdelaselva.com Twitter: @gambacapdecreus

Facebook: @gambacapdecreus

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972387025

Forma jurídica:     Confraria

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies: 13

CNAE principal: 9411

CIF: G17135724

Persona de contacte: Pere Sunyer

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

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@cpportdelaselva.com

Tercer Sector Social: NO

La confraria de Pescadors del Port de la Selva té un alt grau d'arrelament territorial i
actua com a actor de cohesió social. Participa activament en les festes populars del
poble com són la festa major, la festa de la gent gran i organitza la festa de Sant Pere, el
patró del pescador. A través del Rebost del Pescador, un espai dins la Confraria i amb
una gran finestra amb vista a la subhasta del peix promou els productes locals de la
zona del Cap de Creus a la vegada que apropa la cultura del mar a la població. Per altra
banda participa donant suport a les iniciatives socials amb donacions per la cobertura
de necessitats socials i culturals.



Confraria de Pescadors de Roses

Treballadores: 18

Facturació 2016: 8.863.683 €

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera, donar suport tècnics i administratiu als socis de la confraria a més 

de l’organització de la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors 

(barques).

Municipi:  Roses Comarca: Alt Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17480

Web: www.confrariapescadorsroses.cat Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972387025

Forma jurídica:     Confraria

Data de constitució: 1921

Nbre. de persones sòcies: 80

CNAE principal: 9411

CIF: G17055351

Persona de contacte: Joan Fontdecaba

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

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: cproses@telefònica.net

Tercer Sector Social: NO

La confraria de Roses aposta per una pesca més sostenible. Apliquen una tècnica molt
innovadora que consisteix en depositar branques de pins en el fons del mar per
regenerar la matèria orgànica que crea un entorn propici que afavoreix la fresa del ous
del pop. El resultat d'aquesta tècnica ha estat un increment molt considerable de les
captures de pop a la badia de Roses a la vegada que redueix la petjada ecològica de
l'activitat econòmica. També es pot destacar la implicació social de la confraria:
l’Associació de jubilats del mar de la confraria té 1200 socis molt actius en la vida
associativa i cultural de la vila.



Consultoria impàs

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

13/07/2018

No disposa (associació)

G55327977

3 0

Santa Coloma de 

Farners

17430

www.impas.cat

Raül Boada

Selva, la

Girona

No

No

L’associació IMPÀS actua com a plataforma per a impulsar projectes propis i aliens generant valor a través de la innovació, la 

creativitat i el pensament crític. IMPÀS implementa a tots els seus processos de consultoria un model comunicatiu cooperatiu, on

l’economia es caracteritza per la lògica de la col·laboració i no de la competència. 

NoCatalunya, Espanya, Europa, Altres.

Impàs és una associació gironina impulsada per professionals de diferents sectors amb un 
ampli coneixement del paradigma comunicatiu actual, que té com a missió proporcionar 
les eines necessàries per dissenyar estratègies i implementar projectes d'èxit per a la 
transformació social a partir de l'apoderament de persones, organitzacions i territoris.
La Comunicació i la Tecnologia Digital és la columna vertebral que sustenta els altres tres 
eixos de treball de l’Associació: Art, cultura i educació; Economia social, solidària i 
sostenible; Benestar personal.

Sector d’activitat: Comunicació / Consultoria

Internacionalització Altres

Correu electrònic: hola@impas.cat

Tercer Sector Social: NO

No

Lema: “Un pas per créixer junts”



Cosmètics Giura - Tort

Treballadores: 1

Facturació 2016:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Internacional

Descripció de l’activitat: Elaboració de cosmètics natural i ecològics basada en plantes aromàtiques i medicinals

Municipi:  Calonge Comarca: Baix Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17251

Web: www.cosmeticsgiura.com Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 659685400

Forma jurídica: Societat Civil Particular

Data de constitució: 1992

Nbre. de persones sòcies: 

CNAE principal: 

CIF: J17325978

Persona de contacte: Amador Marin 

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

Sector d’activitat: Salut. Cosmètica i higiene

Internacionalització Altres

Correu electrònic: 

cosmeticsgiura@cosmeticsgiura.com

Tercer Sector Social: NO

Empresa amb plena consciència dels valors de l’economia social. Hi ha una gran aposta
per les finances transformadores i una part molt important dels seus recursos i
transaccions econòmiques es gestionen dins de les finances ètiques. També destaca la
seva aposta per a la sostenibilitat ambiental produint les seves pròpies plantes
aromàtiques i la seva política d’escollir els seus proveïdors de Km0. Amb tot volen
contribuir a dur a terme una transformació.



Divertus Cooperativa

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

SCCL

Desembre 2017

9339

F55310213

2 0

Santa Coloma de Farners

17430

www.divertuscooperativa.org

Francesc Camps

Selva, la

Girona

https://twitter.com

/divertuscoop

615894014

Divertus ofereix servei de coaching personal i fomenta els valors cooperatius entre persones en risc d’exclusió social.

30.000€Catalunya, Espanya.

Divertus Cooperativa és un projecte nascut de l'experiència d'un grup de professionals del 
sector del coaching executiu en relació amb els departaments de recursos humans de la 
mitjana i gran empresa, amb l'objectiu d'aconseguir incrementar els resultats tant en 
vendes com en fidelització del client.

Sector d’activitat: Formació

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
Francesc@divertus

cooperativa.org

Tercer Sector Social: NO

https://www.facebook.com/

divertuscoop



Ecollavor

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

col·lectiu

2001

-

30 0

Sant Eudald de Jou

17855

Xus

La Garrotxa

Girona

Col·lectiu que vetlla per la recuperació de llavors locals i del territori, alhora també és un banc de llavors que no es venen, es 

presten. El següent any, quan ja s’ha fet la collita, es retornen. 

-Catalunya, Espanya i Europa

Segons el qüestionari de Pam a Pam, obté 8 bones pràctiques sobre 13 (normalment és 
sobre 15, encara que en aquest cas, 2 no apliquen: la gestió financera i les condicions 
laborals). Aquestes bones pràctiques es caracteritzen per l’impacte ambiental i ecològic 
sobre al territori, l’ecnomia circular aplicada i el caràcter de transformació social, 
mantenint el patrimoni bàsic d’alimentació, ja que les grans multinacionals estan 
apropiant-se de les llavors a base de la fórmula transgènica. 

Sector d’activitat: Recuperació patrimoni natural

Internacionalització Altres

Correu electrònic: maseltrull@gmail.com

Tercer Sector Social: NO



Ecosol

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Empresa Inserció

2005

B17859786

- 88

Girona

17004

http://www.caritasgirona.cat/CA/2010

/ecosol-empresa-d-insercio.html

Anna Güell

Gironès

Girona

@caritasgirona

972 204980

Empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona que té com a missió facilitar la inserció de persones en risc d’exclusió social 

mitjançant el treball protegit

1.400.000Girona i Maresme Nord

Es treballa per a la inserció de persones en risc d’exclusió social des d’una perspectiva integral i de
manera personalitzada, posant-les en valor i acompanyant-les en el procés de recuperació. Es
potencia la seva formació, entesa també com una una eina de creació d’una xarxa i de relació amb
l’entorn. L’empresa participa en campanyes de sensibilització i denúncia sobre temes de pobresa o
de millora de les condicions de treball de certs col.lectius, per exemple els i les treballadores de la
llar, a la vegada que col.labora amb nombroses entitats de l’economia social amb la voluntat de
crear massa crítica per a la transformació social. Els àmbits de treball inclouen la neteja i el
manteniment d’edificis, la reparació i el lloguer de bicicletes, la missatgeria sostenible, la confecció,
la gestió de residus tèxtils, i la gestió de magatzems i equipaments. A nivell intern, faciliten la
participació de totes les persones integrants de la iniciativa i busquen el seu apoderament.

Sector d’activitat: Inserció laboral

Internacionalització Altres

Correu electrònic: ecosol@caritasgirona.cat

Tercer Sector Social: SI

EcosolCaritas



Espai Mira, ens movem diferent

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

Sense personalitat jurídica

Associació: 2010 

Empresa: 2016

-

G55117668

5 5

Girona

17003

www.espaimira.com

Irene Lama / Mabel 

Salguero

Gironès

Girona

@espai_mira

647651290

Cursos i activitats de dansa i moviment per a tots els públics, també per a persones amb diversitat funcional

-Municipi de GironaSector d’activitat: Educació i atenció a col·lectius amb risc d’exclusió

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@espaimira.com

Tercer Sector Social:NO

Empresa dedicada a la dansa i el moviment inclusiu que prové de l’àmbit associatiu.
Conceben el moviment com una eina d’inclusió de les persones i actuen en l’àmbit de
la diversitat funcional. Ofereixen serveis a Fundacions i entitats que es dediquen a
l’acompanyament d’infants i joves amb diversitat funcional. Anualment duen a terme
la Jornada de Dansa Inclusiva on s’hi conviden escoles de tot Catalunya. Enguany, al
2018, duran a terme la vuitena edició d’aquesta jornada.

EspaiMira



Fundació Elna

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

%

Fundació privada

2014

8720

G55175624

3 3

Girona

17620

www.fundacioelna.org

Marta/Montse

Girona

Girones

fundacioelna

972297898

Fundació privada que treballa amb persones amb discapacitat mental lleu o moderada

-Catalunya

Fundació Elna és una assosicació que treballa per a donar suport a les persones amb
diversitat funcional. Treballen amb persones d’entre 18 i 40 anys amb una discapacitat
mental lleu o moderada. Fan treball intensiu amb els usuaris i amb les famílies. Gestionen 
diversos  pisos en els que hi viuen usuaris que tenen un seguiment per aconseguir el 
màxim d’autonomia possible. 

Sector d’activitat: Atenció a sectors vulnerables

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
informació@fundacioelna.org

Tercer Sector Social: SI

fundacioelna



Fundació Esplai Girona. Mare de Déu del Mont

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 1988

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

Fundació Pia Autònoma

-

G17603804

- 25

Girona

17003

www.fundacioesplaigirona.cat

Laura Masferrer

Gironès

Girona

@esplaigirona

972249325

Lleure, formació de pre-monitors, esplais, cases de colònies i central de reserves, colònies escolars, trobades de monitors i formació 

especialitzada

-GironaSector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu electrònic:
direccio@fundacioesplaigirona.cat

Tercer Sector Social: SI

Entitat dedicada a l’organització i gestió d’activitats de lleure i colònies escolars i
també a la formació de monitors i voluntàries que neix del moviment dels espais de
Girona. En concret, conceben el lleure com un motor de transformació social a partir
dels valors que es poden promoure als espais d’educació no formal. En aquest sentit,
dins la seva activitat d’organització de colònies escolars i casals compten amb una
escola de natura amb l’objectiu de promoure l’educació ambiental, el coneixement de
l’entorn natural i la sensibilització sobre l’impacte ambiental de l’activitat humana. Les
colònies que organitzen els esplais vinculats a la Fundació inclouen 150 beques anuals
per a infants i joves que no puguin assumir-ne el cost gràcies a la coordinació de la
Fundació Esplai amb altres entitats socials del territori.

Educació i recerca, cultura i oci

fundacioesplaigirona



Fundació privada banc dels aliments de les comarques de Girona

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 1988

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

Fundació

-

G174576702

0 1

Girona

17004

www.bancdelsalimentsgirona.org

Joan Jorba

Gironès

Girona

@BancAlimentsGir

972223463

Distribució d’aliments a entitats benèfiques

282.451Província GironaSector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu electrònic: administracio@bagirona.org

Tercer Sector Social: SI

bancdelsalimentsdelescomarquesdegirona

Entitat dedicada a l’emmagatzematge i distribució d’aliments a entitats benèfiques de
les comarques de Girona. Actualment distribueixen 3 milions de quilos de menjar
anualment a entitats acreditades d’acció social, destinats a persones amb pocs
recursos. L’entitat basa quasi la totalitat de la seva activitat en el voluntariat social, i
actualment compten amb més de 40 persones voluntàries.

Logística (Banc de recursos comunitaris)



Fundació Ser.Gi

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 1979

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

Fundació

-

G17148693

30 45

Girona

17003

www.fundaciosergi.org

Lluís Puigdemont

Gironès

Girona

@FundacioSERGI

972213050

Acció social, acompanyament i suport escolar, educació social, habitatge, mediació, ciutadania, recerca social

-Província GironaSector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu electrònic: llpuigdemont@fundac

iosergi.org

Tercer Sector Social: SI

fundaciosergi

Entitat dedicada a l’acció social, molt arrelada al territori, amb la finalitat de treballar
per a una societat inclusiva. Especialment vol millorar la qualitat de vida dels grups o
minories que es troben amb dificultats en el seu desenvolupament personal, familiar o
social. Les seves principals activitats són l’acompanyament educatiu, per un retorn al
sistema educatiu o de transició al món laboral; suport pel manteniment o l'accés a un
habitatge digne, a famílies en risc d'exclusió social; i el treball comunitari, afavorint la
participació, la cohesió social i la sensibilització de tota la ciutadania. Però també
desenvolupen iniciatives de formació de professionals dels àmbits social i educatiu,
tasques de consultoria social o de recerca en l’àmbit social.

Educació i recerca



Fundació tutelar Fadesia, suport per a l’Alzheimer

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

1992 Associació / 2017 Fundació

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

Fundació

-

G17348426

94 5

Girona

17002

www.fadesia.cat

Pau Llobet

Gironès

Girona

@Fadesia

972213050

Tutela de persones grans amb demència, suport a persones cuidadores de persones amb demència, estimulació cognitiva de 

persones amb Alzheimer

149.000Província GironaSector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu electrònic: fadesia@fadesia.cat

Tercer Sector Social: SI

fadesia.fundacio

Entitat dedicada principalment a la tutela de persones amb demència ingressades en
recursos públics o bé en domicilis. L’entitat també assessora a les persones
gratuïtament i du a terme sessions de suport entre els i les cuidadores. L’entitat
promou una atenció molt individualitzada cercant la màxima qualitat de la intervenció.
En l’activitat d’estimulació cognitiva s’elabora un pla de treball individualitzat segons el
tipus de malaltia i l’entitat es desplaça al domicili de la família sempre que estigui dins
de Girona ciutat.

Educació i recerca / Salut i cures



Galanthus

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal: 17460

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

%

Fundació privada

-

-

B17668906

2 2

Celrà

www.galanthusnatura.com/es/

Enric

Girona

Girones

649798748

Assosiació per a la conservació del medi natural. Centre d’estudi i gestió d’espais naturals

-Catalunya

Galanthus és una associació sense ànim de lucre que vetlla per la conservació i per  la 
gestió responsable del medi ambient. Treballen per buscar línies de gestió adequades per 
a cada espai i per a les necessitats ambientals concretes de cada zona.

Sector d’activitat: Gestió d’espai natural

Internacionalització Altres

Correu electrònic: -

Tercer Sector Social: NO



Garrotxa Fermentats Artesants

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

SL

B55105217

1 1

Castellfollit de la Roca

17856

www.cervesapochs.com

Cesc

La Garrotxa

Girona

619072885

L’activitat de Garrotxa Fermentats Artesans és l’elaboració i distribució de la cervesa artesana marca Poch’s. A la vegada, disposa 

d’un celler i venda de begudes a un establiment acollidor.

XXXXCatalunya, Espanya i EuropaSector d’activitat: Alimentació

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@cervesapochs.com

Tercer Sector Social: NO

La cervesa Poch’s és fruit d’ una productora local garrotxina amb un bon
arrelament territorial, reconeguda comarcalment i internacionalment per la
seva qualitat. És un exemple d’èxit que les coses fetes a mà poden tenir gran
acollida. Aposta per les botigues de petit comerç, apartant-se de les grans
cadenes i supermercats. Una de les seves bones pràctiques que comunica
amb orgull és la transparència, tant en la facturació i producció com en els
ingredients i al·lèrgens, publicant-ho a GECAN, gremi d’elaboració cerveses
artesanes, en el qual està enxarxat.

http://www.cervesapochs.com/


Gisfera

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: Gisfera

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

2017

ESF55300222

3 3

Sarrià de Ter

17840

www.gisfera.com

Estel Turbau

Gironès

Girona

@GisferaCoop

606 30 44 81

Projectes vinculats a Medi Ambient i a la natura

-Catalunya i Catalunya Nord

Cooperativa sense ànim de lucre que treballa oferint educació ambiental i desenvolupa
projectes per administracions locals, ecoturisme, restauració d’espais naturals i realitza
estudis de biodiversitat. Treballen amb moltes entitats del territori i estan integrats al
Campus de Patrimoni Cultural i Natural d ela UDG. Properament també estaran adherits a
la CETS (Carta Europea de Turisme Sostenible). Han fet una aposta per cooperativitzar tota
l’activitat i vetllen perquè el seu treball enriqueixi sempre la cooperativa.

Sector d’activitat: Desenvolupament local, turisme, educació

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@gisfera.com

Tercer Sector Social: NO

Cooperativa treball associat



Grup d’Acció Local Pesquer (Galp Costa brava)

Treballadores: 1

Facturació 2016:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: El GALP te per funció el disseny i el desenvolupament d’estratègies de desenvolupament local participatiu i per a la gestió dels ajuts 

del FEMP (Fons Europeu Marítim i de la Pesca) en l’àmbit territorial, de manera que la gestió sigui de baix a dalt, tot permetent centrar les actuacions i els 

recursos en les prioritats definides pel territori mateix.

Municipi:  Palamós Comarca: Baix Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17230

Web: www.galpcostabrava.cat Twitter: @GALPCostaBrava

Facebook: @galpcostabrava

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 659685400

Forma jurídica:     Assosiació

Data de constitució: 2016

Nbre. de persones sòcies: 

CNAE principal: 

CIF: G55275770

Persona de contacte: Anna Masdeu 

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

Sector d’activitat: Ramaderia i pesca; Processament d'aliment.

Internacionalització Altres

Correu electrònic: gerencia@galpcostabrava.cat

Tercer Sector Social: NO

Com indica el seu nom el Galp costa Brava com a Grup d'acció Local articula estratègies
locals de desenvolupament de la Costa Brava a la vegada que fa incidència política per
enfortir les economies locals, la protecció del medi marítim, la creació de llocs de
treball i el foment de l’economia social.



Idea associació cultural

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

01/10/2013

No disposa (associació)

G55183909

20 0

Cellera de Ter, La

17166

www.ideagc.com

Francesc Farrés

Selva, la

Girona

https://twitter.com/idea_gc

622337255

IDEA GC promou la interrelació, la cooperació i l’intercanvi entre professionals de l’art, la cultura i la formació i els pro fessionals de 

la gestió cultural en les seves diferents àrees.

26.556,44€Catalunya, Espanya, Europa, altres.

IDEA GC promou la interrelació, la cooperació i l’intercanvi entre els professionals de l’art, 
la cultura i la formació, i els professionals de la gestió cultural en les seves diferents àrees, 
col·laborant amb destacats artistes i conjunts instrumentals guanyadors dels més 
prestigiosos concursos internacionals. 
Organitzen festivals de música de diferents estils i formats per a promoure un territori o 
donar a conèixer la cultura d’un país determinat.
Realitzen la programació integral de teatres, temporades de concerts, sales d’exposicions , 
i museus a més de preparar i dissenyar tota la campanya de promoció i comunicació dels 
espais.

Sector d’activitat: Cultura

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@ideagc.com

Tercer Sector Social: NO

www.facebook.com/ideagc



La cooperativa humanitària

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Cooperativa treball associat

2016

-

F55285787

9 6

Casavells

17121

www.cooperativahumanitaria.org

Núria Pagès

Baix Empordà

Girona

@CoopHumanitaria

654 545 367

Formació i sensibilització sobre ajuda humanitària

220,000€Catalunya i Espanya

La cooperativa va néixer el 2016 gràcies a l’experiència acumulada per persones que
havien treballat en acció humanitària i que volien fer tasques de sensibilització i formació
en aquest àmbit. Les formacions van dirigides a entitats educatives, organitzacions
humanitàries, i també a empreses i particulars. Busquen sensibilitzar la societat per
esdevenir persones més solidàries, a la vegada que volen formar bons professionals que
puguin fer arribar la seva ajuda al màxim de persones. Treballen amb grups religiosos o
culturals molt diversos i vetllen perquè la seva iniciativa sigui inclusiva. Compten amb
una important xarxa de col·laboradors internacionals.

Sector d’activitat: Formació / sensibilització

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

info@cooperativahumanitaria.org

Tercer Sector Social: NO CoopHumanitaria



La Fogaina

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web:  Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica: SCP

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

2015

5 8

Les Preses

17178

www.lafogaina.com

Emma

La Garrotxa

Girona

639264863

Projecte cooperatiu d’elaboració de pa i passtisseria, amb cafeteria amb espai per infants i lectura.

Catalunya, Espanya i Europa

La Fogaina té un discurs clar en la transformació social, oferint a la cafeteria un espai 
acollidor i alhora amb un esperit de revindicació i lluita social. S’organitzen de forma 
cooperativa entre les cinc sòcies, apostant per la intercooperació entre proveïdores de 
l’àmbit agroecològic, compartint espai amb el grup de consum La Rauta, relacionant-se 
amb diferents moviments socials de base, poguent comprar amb la moneda local el Troc, 
oferint a serveis socials diferents productes per a persones en risc d’exclusió social, etc. 

Sector d’activitat: Alimentació i restauració

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

http://www.lafogaina.com/


La Juganera

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

%

Cooperativa

2018

-

F55329551

3 3

Girona

17620

www.jugarxjugar.com

Toni

Girona

Girones

jugarxjugar

617452701

Cooperativa que treballa per la difusió i la formació en el foment de la cultura del joc com a base d’aprenentatge

-Catalunya

Cooperativa sense afany de lucre que té com a eix central utilizar el joc com a eina de 
treball. Per una banda tenen una botiga en la que es poden trobar jocs responsables i 
sostenibles, majoritàriament de fusta i sense distinció de gènere. A més també organitzen
tallers i sessions formatives de treball en equip a través del joc. 

Sector d’activitat: Divulgació

Internacionalització Altres

Correu electrònic: -

Tercer Sector Social: NO

jugarxjugar



L’Espurna

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

SCP

-

J55232318

2 5

Olot

17800

Sara

La Garrotxa

Girona

lespurnagranel@gmail.com

615741907

Pizzeria, cafeteria i forn de pa

-Catalunya, Espanya i Europa

L’Espurna té una gran consciciència ecològica. No els hi agrada publicitar-ho, encara que 
tot el producte és ecològic, fresc i de proximitat. És una empresa familiar molt propera i 
acollidora. Valoren molt la transparència, és per aquest fet que tenen el forn obert darrera 
un vitrall a la mateixa cafeteria-pizzeria. 

Sector d’activitat: Alimentació i restauració

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

mailto:lespurnagranel@gmail.com


Mas Claperol

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

SL

1982

-

2 4

Olot

17800

http://www.masclaperol.com/

Jordi i Oriol

La Garrotxa

Girona

699539927

Empresa dedicada a l’elaboració i distribució de productes làctics artesans i ecològics

-Catalunya, Espanya i Europa

Mas Claperol és una productora local que va nèixer al 1982 i va ser de les primeres a 
obtenir el certificat ecològic CCPAE.  Tenen una gran trajectòria en la interrelació tant amb 
proveïdores locals i ecològiques com amb clientes finals, que solen ser Cooperatives de 
consum, la major part de la seva producció. Tenen molt clar incorporar criteris ecològics i 
de gestió de residus en els seus productes, i és per això que no utilitzen plàstic, i el seu 
embalatge és de vidre reutilitzable i cartró.  

Sector d’activitat: Alimentació, agricultura i processament d’aliments

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

comandes@masclaperol.com

Tercer Sector Social: NO

Productes Ecològics 

Mas Claperol

http://www.masclaperol.com/


Nousol associació socioeducativa

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

Associació

2013

-

G17989781

120 1

Girona

17002

www.nousol.org

Mohammed Chriyaa

Gironès

Girona

@nousol

872099742

Acció socioeducativa, turisme sostenible, producció audiovisual per a la sensibilització social.

73.000Catalunya, Espanya i Món

Entitat dedicada a l’acció social, el turisme responsable i la sensibilització. A partir de projectes on el 
voluntariat hi té un paper decisiu, l’Associació Nousol du a terme activitats de reforç escolar, 
acompanyament i intervenció social amb persones nouvingudes i persones en risc d’exclusió al territori 
de Girona i en països com el Marroc, Burkina Faso, Indonèsia, Ecuador i d’altres. També organitzen 
camps de treball de caire social en el marc de projectes de cooperació a l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica 
llatina.Treballen perquè els camps de treball siguin accessibles a persones amb diversitat funcional. A 
nivell de cooperació treballen temes tan diversos com l’economia social per a l’autoabastiment i 
l’autonomia de les comunitats o, també en l’àmbit de la salut fan tasques de sensibilització sobre 
l’endogàmia, la salut alimentària, l’accessibilitat a les ciutats o la necessitat de cures de la gent gran 
entre d’altres. En la seva activitat procuren la reducció de l’impacte ambiental i promouen 

l’agroecologia en els projectes d’autonomia alimentària que desenvolupen.

Sector d’activitat: Educació, Turisme, Comunicació audiovisual

Internacionalització Altres

Correu electrònic: mchriyaa@nousol.org

Tercer Sector Social: SI

nou9sol



Oli de Coop

Treballadores: 0

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

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

2009

40

Girona

17007

http://olidecoop.blogspot.com/

Pau Planas

Gironès

Girona

-

699 39 47 02

Grup de consum de productes ecològics, ètics i de km 0. 

-GironaSector d’activitat: Consum agroecològic

Internacionalització Altres

Correu electrònic: olidecoop@Gmail.com

Tercer Sector Social: NO

Es tracta d’un dels primers grups de consum de la ciutat de Girona, situat al barri de
Sant Daniel, als afores de la ciutat. Intenten tenir el màxim de productes, tan
agroalimentaris com de neteja i d’higiene personal. Estan en contacte amb altres
grups de consum de la ciutat i de les comarques gironines per compartir proveïdors i
també per transferir coneixement sobre les eines informàtiques de gestió. Prioritzen el
consum ètic, preocupant-se de com ha estat produït i procurant que les explotacions
siguin petites, familiars i cooperatives, preferiblement de proximitat i ecològic
certificat. Promouen que es repliquin grups autònoms com el seu, per extendre el
model.

-



Plataforma cívica per l’ús de la bicicleta i per la mobilitat 

sostenible. Mou-te en bici

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 1996

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

Associació

-

G17508854

360 1

Girona

17003

www.moutenbici.org

Alfons Hosta

Gironès

Girona

@moutenbici

650640557

Sensibilització sobre les avantatges i formes d’anar en bici, ciclisme urbà, les vies ciclistes, etc., formació per a professionals, 

inspecció de bicicletes, formació per aprendre a anar en bici

-Província GironaSector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@moutenbici.org

Tercer Sector Social: NO

plataformamoutenbici

Entitat que desenvolupa activitats per a la promoció del transport urbà en bicicleta.
D’entre les activitats que desenvolupen en destaquem les pedalades crítiques, els
mapes de vies ciclistes de municipis, els tallers d’inspecció de bicicletes i la formació
per a persones adultes que no saben anar en bici. Treballen amb diversos ajuntaments
de la província per a la millora de les vies ciclistes urbanes, la millora de la seguretat
vial per als i les ciclistes i en la sensibilització ambiental sobre els avantatges d’utilitzar
la bicicleta en l’espai urbà per a la reducció de l’impacte ambiental de la mobilitat a les
ciutats.

Educació i recerca



Recuit de l'Empordà, SL

Treballadores: 

Facturació 2016:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Espanya

Descripció de l’activitat: Elaboració de productes làctics ecològics d'ovella del propi ramat i la recuperació de l'ovella de raça ripollesa, el recuit de l'Empordà i 

el quall vegetal herbacol (la flor del card) per a l'elaboració dels seus productes. Donar a conèixer els productes organitzen visites guiades a escolar i famílies.

Municipi:  Siurana de l'Empordà Comarca: Alt Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17469

Web: www.masmarce.com Twitter: @lactics_peralad

Facebook: Mas Marcé i Làctics Peralada

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972538003

Forma jurídica: Societat Laboral

Data de constitució: 2012

Nbre. de persones sòcies: 

CNAE principal: 

CIF: B55133854

Persona de contacte: Jordi Claparols

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

Sector d’activitat: Agricultura · (Ramaderia i/o pesca)

Internacionalització Altres

Correu electrònic: promoció@masmarce.com

Tercer Sector Social: NO

Empresa molt implicada en l'estalvi i l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental.
Es produeix una part important de l'electricitat amb la col·locació de plaques solars al
sostre de l’edifici. Amb aquesta acció s’aconsegueix reduir el consum en un 20%. També
fan servir un sistema propi de depuració de les aigües residuals per reduir l’impacte en
el medi. Hi ha un compromís social molt important, en el sentit que es prioritzen les
empreses socialment responsables, locals, petites i familiars i finalment formen part de
l’Associació Nacional de Criadors d’Oví de Raça Ripollesa (ANCRI) perquè ajuden a la
conservació de la raça de l’ovella ripollesa.



Reset.cu

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

SL

-

B17836867

1 3

La Vall d’en Bas

17176

https://resetcu.com/

Iker

La Garrotxa

Girona

609373217

Empresa dedicada al reciclatge d’aparells informàtics i electrònics.

-Catalunya, Espanya i Europa

Reset.cu neix en detectar la necessitat de reciclar aparells informàtics i electrònics, 
extraient i processant materials, components, plaques, metalls, coltan, etc. D’aquesta 
manera redueixen la petjada ecològica. 

Sector d’activitat: Gestió de residus, extracció i processament

Internacionalització Altres

Correu electrònic:

Tercer Sector Social: NO

https://resetcu.com/


Restaurant Ca La Maria

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

%

%

SL

2012

-

B17696832

2 2

Llagostera

17240

www.restaurantcalamaria.cat

Martí Rosàs

Girones

Girona

calamaria

626582433

Restaurant especialitzat en productes KM0 i de consum responsable. Membre de l’associació de restaurants SlowFood

-Catalunya

Ca la Maria és un restaurant especialitzat en producte i en cuina de proximitat. Venen i 
difonen el consum responsable i just. Donen molta importància al territori i a la manera de 
treballar-lo. Ofereixen un ampli espai en mig de la natura al peu del carril bici on es pot 
disfrutar de la seva carta, que canvia cada temporada i que va en funció dels productes del 
moment. També compten amb un menú degustació en el que ofereixen un tastet de tots 
els productes que tenen i treballen. 

Sector d’activitat: Hosteleria

Internacionalització Altres

Correu electrònic: -

Tercer Sector Social: NO

Calamaria



Restaurant Cactus Eco Love Palamós

Treballadores: 3

Facturació 2016:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: local

Descripció de l’activitat: Cuina amb productes ecològiques i de proximitat. Organització de tallers i activitats varis sostenibles.

Municipi:  Palamós Comarca: Baix Empordà

Província: GironaCodi Postal: 17230

Web: Twitter:

Facebook: @cactusrestaurantpalamos

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 972315684

Forma jurídica: Autònom

Data de constitució: 2015

Nbre. de persones sòcies: 2

CNAE principal: 5610

CIF: 47334520Z

Persona de contacte: Anabel Botello

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

Sector d’activitat: Hosteleria i restauració

Internacionalització Altres

Correu electrònic: cactuscafepalamos@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

És una iniciativa que té molt en compte la procedència i les condicions de producció
dels béns i serveis que adquireix per oferir el seu servei. Forma part de la xarxa de
consum responsable del Baix Empordà. Fa ús de les finances ètiques en les seves
transaccions econòmiques i participa activament per a la transformació social a través
d'accions de suport a causes socials i fa una aposta per reduir el consum energètic i la
petjada ecològica en la seva activitat econòmica.



Salesians Sant Jordi, PES Girona

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: Anys 70

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%
%

%

Entitat religiosa

-

R0800885F

- 16

Girona

17006

http://www.salesianssantjordi.org/in

dex.php?lang=ca-es

Jesús Vergara

Gironès

Girona

@PESGirona

669997512

Reforç escolar, lleure educatiu, suport a famílies, dinamització comunitària, participació educativa dels infants, joves i famílies, 

inserció sociolaboral de joves

-Municipi de GironaSector d’activitat:

Internacionalització Altres

Correu electrònic: jesus.vergara@salesians.cat

Tercer Sector Social: SI

Entitat creada en el marc de la Institució dels Salesians. Es dediquen principalment al
lleure i l’acompanyament escolar dels infants i joves dels barris de Santa Eugènia i Can
Gibert del Pla de Girona i també fan treball comunitari en aquests barris. Estan
fortament arrelats al barri. La seva activitat principal és el lleure educatiu a través de la
Xarxa de Centres Oberts de Girona, activitats d’estiu i dinamització de places. Dins
d’aquesta activitat es treballa per a la participació activa de les famílies als processos
educatius dels nens, nenes i joves, promovent que hi hagi un arrelament de les
famílies al barri i una millora de la seva participació a l’escola.

Educació i recerca, cultura i oci



Saltcoop SCCL

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal: 17190

Web: www.saltcoop.cat Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

%

%

Cooperativa

2012

A5513271

3 3

Salt

Mingu Álvarez

Girona

Girones

972233235

Cooperativa d’assessorament i consultoria d’àmbits jurídics i fiscals.

-Catalunya

Saltcoop és una cooperativa que treballa a les zones més desfavorides de Salt donant
serveis d’assessoraments judicials, fiscals i comptables. Els 3 socis varen detectar la 
necessitat de donar servei a la gent amb menys recursos del municipi i poder treballar
adaptant-se a les seves necessitats. Les funcions són exactament les mateixes que 
qualsevol consultoria fiscal però amb una mirada realista respecte la gent per a la que 
treballen. 

Sector d’activitat: Gestió d’espai natural

Internacionalització Altres

Correu electrònic: -

Tercer Sector Social: NO



Tarpuna

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

SCCL

10/02/2011

8559

F65735714

3 5

Santa Coloma de Farners

17430

www.tarpunacoop.org

Josep Mª Vallès

Selva, la

Girona

https://twitter.com

/TarpunaCoop

610369628

Tarpuna significa “sembrar” en llengua quítxua, perquè des de la cooperativa es fan néixer iniciatives transformadores que tenen 

vida pròpia. 

250.000€Catalunya, Espanya, Europa i Altres

Cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre formada per un equip de persones 
compromeses amb la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats i la justícia social. Innovació 
social al servei de la comunitat, a través de projectes locals transformadors amb criteris de 
sostenibilitat, a partir de tres àmbits de treball: l’agricultura (i l’alimentació), l’energia, i la 
fabricació (els objectes). 

Sector d’activitat: Formació

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@tarpunacoop.org

Tercer Sector Social: SI

https://www.facebook.com

/TarpunaCoop



Triticatum

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nbre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

X

Associació

2006

3 1

Sales de Llierca

17853

Victor Garcia

La Garrotxa

Girona

Associació que fa prospeccions de blats antics que no tenen patent i son propietat col·lectiva. També és un banc de llavors

-Catalunya, Espanya i Europa

En el qüestionari de Pam a Pam ha obtingut 10 bones pràctiques sobre 15. Es destaquen 
aspectes de l’impacte ambiental per reduir la petjada ecològica i l’arrelament territorial en 
base a una transformació social. La iniciativa desenvolupa una activitat vinculada a la 
recuperació del patrimoni natural, com és el blat, on es porta una llarga trajectòria sobre la 
divulgació i sensibilització sobre trangènics i comerç just. 

Sector d’activitat: Recuperació patrimoni natural

Internacionalització Altres

Correu electrònic: triticatum@gmail.com

Tercer Sector Social: NO


