CATÀLEG DE
BONES
PRÀCTIQUES DE
L’ECONOMIA
SOCIAL I
COOPERATIVA

CAL ROS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Twitter:

CIF: F66801713

Facebook: Cal Ros Talamanca

Telèfon:

Data de constitució: 04/07/2016

Municipi: Talamanca

Comarca:

Codi Postal: 08272

Província:
Barcelona
Correu
calrostalamanca@gmail.com
electrònic:

Rural Cook, SCCL

Núm. de persones sòcies: 2
CNAE principal:

Treballadores: 2

5610. Restaurants i establiments de menjar

Persona de contacte: Robert Puiggros

619 62 89 41
Bages

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Rural Cook té com a activitat principal la gestió del Restaurant Cal Ros, a Talamanca. La seva aposta per la cuina
tradicional catalana es reforça per la selecció del producte, que prové de la col·laboració estreta amb productors locals.
Properament, també esperen gestionar un refugi al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Sector hostaleria i restauració

Àmbit geogràfic:

Talamanca

Facturació 2016:-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

A Rural Cook intenten, en la mesura del possible en una zona d’interior, d’obtenir la majoria de
productes a partir d’agricultors i, en la mesura del possible, d’autoabastir-se mitjançant horts propis.
Això és una clara aposta per la cuina de temporada i de proximitat, alhora que suposa un retorn
econòmic i social per al desenvolupament d’un petit poble com és Talamanca. Destaquen que
pràcticament el 100% dels proveïdors són locals, amb l’excepció de productes com ara el peix o les
begudes. Per altra banda, duen a terme una tasca de dinamització cultural al nucli de Talamanca amb la
programació, en temps d’estiu, de concerts de petit format els vespres.
El fet que Talamanca estigui inclòs al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac els porta a
col·laborar estretament amb iniciatives institucionals com ara Parc a Taula, de la Diputació de Barcelona,
així com amb la resta de restauradors.
Pel que fa a la formació de treballadors, hi ha una aposta molt clara per a realitzar accions formatives
que puguin dur-los a oferir millor servei, com ara la de servei de sala o de coneixement del vi.

El producte que s’utlltta a Cal
Ros prové de la col·laboracló
amb agrlcultors locals.

CULTURA21
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.tigredepaper.cat

Twitter:

@TigrePaper

CIF: F65533200

Facebook: Tigre de Paper Edicions

Telèfon:

653 78 66 69

Data de constitució: 18/04/2011

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Núm. de persones sòcies: 4
Treballadores: 9
4761. Comerç al detall de llibres en
CNAE principal:
establiments especialitzats

Codi Postal: 08241

Cultura21, SCCL

Persona de contacte: Simón Vázquez

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona
info@tigredepaper.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Cultura21 és una cooperativa que té una editorial com a activitat principal, però que també està involucrada en la
realització d’esdeveniments culturals i literaris com ara la Fira Literal, i l’elaboració de llibres de manera artesanal.
Sector cultural

Àmbit geogràfic:

Països Catalans

Facturació 2016: 200.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte Social /
Mediambiental / Cultural

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Cultura21 destaca per tenir bones pràctiques en diversos àmbits: al si de la cooperativa, la participació
de tots els socis, en igualtat salarial, és constant en la presa de decisions. Així mateix, tenen una clara
voluntat de treballar amb proveïdors i clients de l’Economia Social i Solidària -banca, distribuïdores de
llibres i llibreries, en el seu cas-, amb algunes de les quals hi ha una intercooperació, sobretot en
l’execució de la Fira Literal. En aquest esdeveniment, el 90% dels proveïdors provenen de l’ESS. De la
mateixa manera, intenten també tenir proveïdors en l’àmbit local.
Pel que fa al terreny de la innovació, aposten per mantenir una relació més estreta amb el públic
potencial, que té l’opció de subscriure’s a l’editorial i rebre’n una quantitat de publicacions durant l’any;
alhora, es pretén que dotar el subscripció de canals de comunicació amb l’editorial, de manera que
puguin rebre altres materials relacionats amb la publicació, aportar i, fins a un cert punt, participar en la
decisió d’aspectes editorials -suggeriments de llibres, facilitació de presentacions, etc.

CULTURA21 sltua la llteratura
a la trlnxera de les llultes
populars.

LA BAULA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

La Baula, projectes, SCCL

www.labaula.org

Twitter:

@la_baula

CIF: F66705013

Facebook:

Telèfon:

93 872 67 67

Data de constitució: 26/02/2016

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08242

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Núm. de persones sòcies: 2
CNAE principal:

Treballadores: 2

8299. Altres activitats de suport a les empreses

Persona de contacte: Clara Puigventós

labaula@labaula.org

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

La Baula ofereix serveis d’assessorament a organitzacions públiques i privades. Els seus serveis van des del disseny
de projectes a la implementació de millores en serveis educatius i socials en societats o administracions, des d’un
punt de vista innovador en els processos de gestió, amb una planificació altament personalitzada.
Serveis a organitzacions

Àmbit geogràfic:

Catalunya - Món

Facturació 2016:

40.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació

Internacionalització

Altres

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

La Baula destaca per l’aposta clara que ha fet, a l’hora de llançar al mercat la seva proposta, per la
innovació i la diferenciació en el producte, més que no pas en l’abaratiment de costos o l’ampliació de
mercats: la personalització i adaptació al client del projecte que s’assessora o es dissenya és per a les
sòcies un punt clau de la seva cooperativa. A part, disposen, internament, de diverses eines de gestió
com plans estratègics, de gestió o de màrqueting, o un sistema de gestió per processos.
Per altra banda, la participació de les sòcies en l’empresa és constant, en tractar-se només de dues.
Aposten per la intercooperació puntual amb altres cooperatives i empreses amb la finalitat d’incorporar
serveis complementaris a la seva empresa, així com en la recerca de nous productes i la formació; en
aquest darrer àmbit, realitzen accions formatives per a la plantilla en els àmbits tècnics i de gestió.
Finalment, l’empresa publica a la seva pàgina web una Memòria Anual, en una aposta per la
transparència.

La Baula acompanya les
organlttaclons per contrlbulr
al seu desenvolupament.

DIES D'AGOST
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes
Web: http://diesdagost.cat

Twitter:

@diesdagost

CIF: F66694100

Facebook: Dies d’Agost

Telèfon:

699 18 05 46

Data de constitució: 18/02/2016

Municipi: Vic

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08500

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Forma jurídica:

Dies d'agost SCCL

Núm. de persones sòcies: 17
CNAE principal:

Treballadores: 2

5819. Altres activitats d’edició

Persona de contacte:

Josep Comajoan

info@diesdagost.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Dies d’agost ofereix serveis de comunicació -plans de comunicació, promoció, etc- en l’àmbit digital per a empreses i
associacions de l’Economia Social i Solidària. Així mateix, disposa del mitjà digital Setembre, amb una mirada crítica sobre
la societat.

Sector d’activitat: Sector de comunicació digital

Àmbit geogràfic:

Osona – Països Catalans

Facturació 2016: 47.782 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte Social /
Mediambiental / Cultural

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Dies d’agost és una cooperativa que té bones pràctiques en diversos àmbits. Pel que fa a l’organització
interna, destaca per una aposta clara per la igualtat salarial i la paritat de gènere, així com la creació
d’eines de comunicació constant, bidireccionals,entre els socis de treball i els col·laboradors, amb la
finalitat de fomentar la participació interna més enllà de les assemblees. Remarquen que la majoria de
proveïdors provenen de l’Economia Social i Solidària, com per exemple el treball amb la banca ètica, i
també que s’intercoopera amb alguns dels proveïdors principals. De la mateixa manera, es prioritza, a
l’hora de buscar clients, que siguin de l’ESS del Tercer Sector o que tinguin producció ecològica, cultural
o de proximitat, o que treballin per a la transformació social. A part, més enllà de l’activitat més
clarament monetitzable, organitzen activitats amb la comunitat amb l’objectiu de dinamitzar socialment
i cultural la ciutat i la comarca.
Finalment, remarquen com a fet innovador el fet de ser una empresa de comunicació que, a part de dur
a terme els serveis propis, edita un mitjà de comunicació amb la finalitat de fer un periodisme crític i
transformador.

Dles d’Agost comunlca per
l’economla soclal, solldàrla,
ecològlca l de proxlmltat.

TRES BRANQUES
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Tres Branques, SCCL

La General

Twitter:

@lageneralberga

Telèfon:

664 410 427

CIF: F65838567

Facebook:

Data de constitució: 02/04/2007

Municipi: Berga

Comarca:

Berguedà

Codi Postal: 08600

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Núm. de persones sòcies: 6
CNAE principal:

Treballadores: 4

9002. Activitats auxiliars a les arts escèniques

Persona de contacte: Marià Miró

tresbranques@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

La cooperativa Tres Branques està especialitzada en la gestió d’espais culturals de diversa índole. Actualment té a càrrec
el manteniment del Teatre Municipal de Berga, així com una sala de festes de la mateixa ciutat. A més a més, també es
dediquen a la realització d’assessoraments diversos en l’àmbit cultural.
Sector cultural

Àmbit geogràfic:

Berga

Facturació 2016: 130.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Tres Branques destaca, per la natura de la seva activitat, per un gran impacte cultural. La seva voluntat
d’innovació i la captació de públics diversos els porta a col·laborar amb diverses entitats i organitzacions
culturals i socials de la ciutat, a fi de programar una oferta cultural variada, que pugui atraure nous
públics, sobretot més allunyats dels circuits comercials (folk, etc.)
Pel que fa a la participació interna, destaquen la integració dels treballadors no socis en la presa de
decisions que afecten l’àmbit on treballen -sobretot, en la sala de festes, qüestions com la programació-.
A més, hi ha transparència de sous en l’àmbit corresponent. Quant a l’escala salarial, hi ha una ràtio
global de 2:1 entre el sou més alt i més baix, tenint en compte també que pertanyen a diferents àmbits i
categories laborals. En el cas de la sala de festes, on hi ha la totalitat de contractats, la ràtio és 1:1. A
més, en aquests casos hi ha compensacions econòmiques en esdeveniments especials, a més d’altres
plusos i extres.
Atès que es tracta d’una sala de festes amb l’entrada fixada a 16 anys, tenen implantat un sistema de
braçalets de colors diferents per controlar la venda d’alcohol a la clientela.

Tres Branques aposta per la
col·laboracló amb enttats
locals per la dlverslfcacló de
l’oferta cultural.

OCI INFANTIL I LÚDIC DE MANLLEU
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.ociludic.com

Twitter:

CIF: F65838567

Facebook: Oci Infantil i Lúdic de Manlleu

Telèfon:

Data de constitució: 27/10/2003

Municipi: Manlleu

Comarca:

Núm. de persones sòcies: 3
Treballadores: 14
9329. Altres activitats recreatives i
CNAE principal:
d’entreteniment ncaa

Codi Postal: 08560

Província:
Correu
electrònic:

Oci infantil i lúdic de Manlleu, SLL

Persona de contacte: Arnau Roca

664 410 427
Osona
Barcelona
ociludic@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:
Sector d’activitat:

Oci Lúdic de Manlleu ofereix un ventall ampli d’activitats i serveis de monitoratge a les escoles, tant a nivell extraescolar,
colònies i casals escolars, com d’acompanyament. Així mateix, ofereixen la possibilitat de la creació d’activitats a la carta i el
lloguer de material. Destaquen amb activitats que inclouen la tecnologia en les seves activitats.
Sector lleure infantil

Àmbit geogràfic:

Osona i voltants

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social / Mediambiental / Cultural

Gestió i organització interna

Desenvolupament territorial
Oci Infantil i Lúdic de Manlleu destaca per una clara aposta de diferenciació en el servei que ofereixen:
integrant la tecnologia -com ara la robòtica o el làser- a les seves activitats, com ara el Laser Tag.
Intenten, en la mesura que poden, dedicar a la innovació una quantitat de recursos econòmics.
L’empresa també té mesures que tenen un cert impacte social, com ara la bonificació de quotes
d’usuaris d’extraescolars i casals de vacances que no poden assumir la integritat del cost; en el pla
mediambiental, fan un treball d’estalvi d’aigua en les seves activitats.
Oci Lúdic realitza intercooperacions puntuals amb altres empreses, en la línia de desenvolupament de
nous serveis i productes, o d’introducció de serveis complementaris. Així mateix, es realitzen accions de
formació per als treballadors, que també permeten ampliar i renovar activitats i serveis.

Ocl Infantl l Lúdlc lntegra la
robòtca en la seva oferta
d’actvltats

TEATRE NU
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.teatrenu.com

Twitter:

@teatrenu

CIF: F62488374

Facebook: Teatre nu

Telèfon:

677 51 96 25

Data de constitució: 22/02/2001

Municipi: Sant Martí de Tous

Comarca:

Anoia

Codi Postal: 08712

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Teatre Nu, SCCL

Núm. de persones sòcies: 3
CNAE principal:

Treballadores:

9001. Arts escèniques

4

Persona de contacte: Maria Hervàs

teatrenu@teatrenu.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Amb una trajectòria de més de 25 anys -16 com a cooperativa-, Teatre nu és una companyia teatral que destaca per la
creació d’espectacles de diversos formats i per a públics diversos, tant adults com infantils.
Sector cultural.

Àmbit geogràfic:

Europa

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social / Mediambiental / Cultural

Gestió i organització interna

Internacionalització
Teatre nu ha fet una aposta clara per la internacionalització dels seus mercats. Els seus espectacles
transcendeixen l’àmbit més proper i un tant per cent no gens menyspreable de les seves actuacions són
a l’Estat espanyol i per tota la Unió Europea. A aquest efecte, estan molt capacitats per a la comunicació
internacional, tant en idiomes de la pàgina web com idiomes de treball.
La cooperativa també té mesures que tenen impacte social i cultural, com ara el seu projecte de la Casa
del Teatre Nu, on realitzen activitats obertes, complementàries a l’activitat teatral, com ara tallers de
maquillatge o audicions, que en molts de casos són gratuïtes.
Per altra banda, la ràtio entre el sou més alt i més baix és força baixa (1,6:1) i s’ofereixen formacions
puntuals, tant per als socis com per als treballadors, així com la possibilitat de realització d’activitats
formatives de manera sostinguda (cursos de ioga).

Amb 25 anys de trajectòrla,
Teatre nu actua arreu
d’Europa amb una proposta
artstca fresca l varlada

MASSA MARE
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.massamare.cat

Twitter:

CIF: F66848581

Facebook: fornmassamare

Telèfon:

717 71 10 51

Data de constitució: 14/11/2016

Municipi: Vic

Comarca:

Osona

Núm. de persones sòcies: 3
Treballadores: 4
4724. Comerç al det. de pa i productes de fleca,
CNAE principal:
confiteria i pastisseria en establ. especialitzats.

Codi Postal: 08500

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Massa Mare, SCCL

Persona de contacte: Pilar Rodríguez

forn@massamare.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Massa Mare és una fleca de Vic, amb obrador de pa propi, que aposta per l’elaboració artesanal i amb el treball amb
primeres matèries de qualitat i ecològiques.
Sector comerç

Àmbit geogràfic:

Vic

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Gestió i organització interna

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Desenvolupament territorial

A Massa Mare procuren, en la mesura que poden, tenir un alt impacte mediambiental: els productes
alimentaris amb què treballen provenen de l'agricultura ecològica -amb certificació- o de comerç just.
Això es fa extensiu, també, als productes amb els quals netegen el seu obrador i el despatx. A més,
disposen i tenen pràctiques i procediments d'estalvi en el consum d'aigua, com l'ús d'aixetes filtradores
com l'Ecogrifo.
A nivell intern, la participació dels socis i sòcies de l'empresa és molt alt, ja que tots integren el Consell
Rector, que es reuneix mensualment. Per altra banda, hi ha igualtat salarial i mesures de conciliació
amb l'àmbit privat, que es tradueixen en flexibilitat en el canvi de torns per facilitar, per exemple, poder
recollir els fills a l'escola.

Massa Mare treballa amb
prlmeres matèrles ecològlques
l de qualltat, l elabora amb
processos artesanals.

SAMBUCUS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.sambucus.cat

Twitter:

@sambucuscoop

CIF: F65597072

Facebook:

Telèfon:

622 91 81 69

Data de constitució: 06/07/2011

Municipi: Manlleu

Comarca:

Osona

Núm. de persones sòcies: 4
Treballadores: 5
8299. Altres activitats de suport a les
CNAE principal:
empreses

Codi Postal: 08560

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

E.I. Sambucus, SCCL

Persona de contacte: Mireia Franch

sambucus@sambucus.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Sambucus és una empresa d’inserció que té com a eix principal la cuina, adaptada a tota mena de públics: sigui al
restaurant que gestionen al mercat de Manlleu, sigui amb una oferta de càterings i de cuina per a col·lectivitats. De
manera paral·lela, tenen una línia de treball de conreu, elaboració i comercialització de plantes aromàtiques per a
infusions i condiments, amb certificació ecològica.
Sector restauració
Àmbit geogràfic: Manlleu, Osona
Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Sambucus és una empresa amb bones pràctiques en la majoria dels àmbits enquestats: la seva aposta
per la innovació es tradueix en la voluntat d’incorporar plans de formació de treballadors als que ja
tenen, de manera que aquests tinguin l’oportunitat de contribuir a la innovació en productes o
processos. Actualment, però, ja destinen al voltant de 100h en formació, tant tècnica com comercial, per
a treballadors i socis. Per altra banda, destinen una part del pressupost en innovació tecnològica per la
seva secció d’aromàtiques.
Sambucus , en si mateix, ja és un projecte social, sense ànim de lucre, de manera que els excedents es
reinverteixen al mateix projecte, de gran impacte social. Per altra banda, en el pla mediambiental,
destaquen per tenir bones pràctiques en àmbits com l’energètic, l’aigua o l’elecció de productes de
neteja i alimentaris, tots ecològics de manera majoritària. A més, és rellevant el fort impacte territorial
de la cooperativa (al voltant de dos terços de les adquisicions de béns es fan a proveïdors locals).
Finalment, a nivell de gestió interna, la ràtio salarial és molt ajustada (1,3:1), i es disposa de mesures de
conciliació amb l’àmbit privat, en relació a les hores d’entrada i sortida de la feina.

Sambucus crea oportunltats per
a les persones posant en valor
els processos l la qualltat dels
productes, ecològlcs.

LA MORERA – TURISME RURAL
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.lamorera.net/ca

Twitter:

CIF: F60253499

Facebook:

Telèfon:

Data de constitució: 22/01/1993

Municipi: el Brull

Comarca:

Codi Postal: 08553

Província:
Correu
electrònic:

Calengobi, SCCL

Núm. de persones sòcies: 2
CNAE principal:

Treballadores: 2

5510. Hotels i allotjaments similars

Persona de contacte: David Cano

93 884 04 77
Osona
Barcelona
info@lamorera.net

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Calengobi gestiona una casa de turisme rural, la Morera, al municipi del Brull, al Parc Natural del Montseny. Amb una
vocació de sostenibilitat, la casa disposa de diversos segells europeus de sostenibilitat i qualitat ambientals.
Sector hostaleria

Àmbit geogràfic:

El Brull

Facturació 2016:

40.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

La Morera és una casa rural amb molt bones pràctiques en l’àmbit ambiental, ja que compleix amb els
criteris del segell europeu CETS de sostenibilitat: així, la casa disposa d’un bon aïllament tèrmic i d’un
baix consum d’energia, que prové de fonts 100% renovables. De la mateixa manera, tenen plans i
indicacions per a un consum reduït d’aigua.
Així mateix, la seva aposta pels proveïdors tant de l’Economia Social i Solidària (al voltant d’un terç) com,
sobretot, del territori; en aquest darrer cas, sobretot pel que fa als productes alimentaris. La seva
activitat té un retorn social, no econòmic -en forma d’hores de treball- amb projectes i iniciatives del
poble -Comissió de Festes, col·laboració amb el Parc Natural.
A més a més, si bé no té un alt grau d’internacionalització, atès que l’activitat es desenvolupa en el si de
la casa, tenen, a més del català i del castellà, l’anglès i el francès com a llengües de treball. En aquest
àmbit és on centren les seves formacions, a part de formacions tècniques, que realitzen constantment
els socis-treballadors, que tenen plena igualtat salarial.

Calengobl proposa un turlsme
de tranqull·lltat l bona
companyla, respectuós amb el
medl amblent, en un entorn
prlvlleglat.

CONSTRUCTORA DE SOLSONA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Constructora de Solsona, SCCL

Web: www.constructoradesolsona.cat

Twitter:

@Constructora03

Constructora de Solsona

Telèfon:

973 48 27 01

CIF: F25034414

Facebook:

Data de constitució: 15/03/1984

Municipi: Solsona

Comarca:

Codi Postal: 25280

Província:
Lleida
Correu
constructora@constructorad
electrònic: esolsona.cat

Núm. de persones sòcies: 4
CNAE principal:

Treballadores: 17

4121. Construcció d’edificis residencials

Persona de contacte: Jordi Feliu

Solsonès

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Constructora de Solsona es dedica a la construcció i rehabilitació de naus industrials d’habitatges, tant d’edificis públics
com privats. Així mateix, s’especialitzen en la rehabilitació d’edificis històrics.
Sector construcció

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016:

1.800.000€

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Constructora de Solsona és una empresa que va sorgir del tancament d'una empresa anterior, de la qual
els treballadors van fer-se càrrec i van optar per aquesta forma jurídica tant pels beneficis fiscals que
comportava com per una creença en aquest model econòmic de gestió.
Pel que fa a l'impacte social i territorial, destaca el retorn social en forma d'aportacions econòmiques al
Grup d'Estalvi Territorial del Solsonès, format el 2013, que realitza microcrèdits a projectes empresarials
que comencin, sempre que siguin viables.
L'empresa ofereix als treballadors la possibilitat de conciliar la feina amb responsabilitats familiars, si
aquests ho necessiten i ho demanen.

Constructora de Solsona
destna una part de l'excedent
al fnançament de noves
lnlclatves empresarlals.

LA FONT – CENTRE EDUCATIU WALDORF
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Waldorf Osona, SCCL

CIF: F66364902
Data de constitució: 19/09/2014
Núm. de persones sòcies: 134
CNAE principal:

Treballadores: 14

8520. Educació primària

Web: www.waldorflafont.org
Centre educatiu Waldorf la
Facebook:
Font
Municipi: Vic

Twitter:

@LaFontVic

Telèfon:

695 78 81 33

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08500

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Persona de contacte:

Agustí Arumí

info@waldorflafont.org

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

La Font és un centre educatiu d'educació infantil i primària, que actualment comença a obrir línies de secundària, amb un
projecte educatiu basat en el Currículum Waldorf. Es tracta d'una cooperativa mixta en què els usuaris, igual que els
treballadors, hi participen en forma de socis.
Sector ensenyament

Àmbit geogràfic:

Vic - Osona

Facturació 2016: 239.000€

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Desenvolupament territorial

La Font destaca, sobretot, per l'alt grau de participació dels socis en les decisions que afecten l'escola:
els usuaris, en tant que socis, també participen en les assemblees, i es realitzen assemblees de manera
regular al llarg de l'any a fi de dur al dia l'organització de l'escola. Així mateix, els sous, que tenen una
forquilla salarial bastant baixa, són públics per aquest mateix motiu.
Per altra banda, destaca per un fort desenvolupament territorial: la gran majoria dels proveïdors són de
Vic o de la comarca, sobretot en el cas de l'alimentació, que destaca per ser ecològica i per oferir oferta
vegetariana en els menús per als infants.
La Font va néixer, però, com a associació, i al seu moment va realitzar la conversió cap a la forma
jurídica de cooperativa tant per la creença en el model social i de gestió, com pels beneficis fiscals que
aquesta conversió comportava. Actualment disposa de pla de viabilitat i es manté de manera autònoma,
amb les quotes i aportacions dels pares i mares d'alumnes.

La Font és un bon exemple de
cooperatva mlxta en què els
pares l mares partclpen de la
gestó de la cooperatva.

ONA BAGES / ONA MOIANÈS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.onabages.cat

Ona Bages, SCCL

Ona Bages

Twitter:

@onabages

Telèfon:

620 11 69 89

CIF: F66472176

Facebook:

Data de constitució: 16/03/2015

Municipi: Sallent

Comarca:

Codi Postal: 08650

Província:
Barcelona
Correu
electrònic: cooperativa@onabages.cat

Núm. de persones sòcies: 27
CNAE principal:

Treballadores: 5

6010. Activitats de radiodifusió

Persona de contacte: Marc Martínez

Bages

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Ona Bages / Moianès és una cooperativa sense ànim de lucre, formada per professionals i col·laboradors, que agrupa
diverses ràdios d’àmbit local del Bages i Moianès per tal de compartir informació i altres continguts.
Sector comunicació

Àmbit geogràfic:

Bages - Moianès

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Desenvolupament territorial
Ona Bages destaca en diversos camps de bones pràctiques, especialment, però, en el camp de
l’impacte cultural i social: dos dels seus programes, «Des de dins» i «Efecte sonor» tenen un clar retorn;
en el cas del primer, atès que el programa està conduït per interns del C.P. Lledoners; en el segon, ja
que es realitza una tasca de promoció de grups catalans emergents.
Quant al desenvolupament territorial, en la majoria de casos i vist el caràcter local de la ràdio, es treballa
amb molts altres agents locals i, en alguns casos, hi ha una intercooperació sostinguda (com en el cas
de la DO Pla de Bages).
Finalment, la ràdio destaca per un funcionament intern molt democràtic -amb reunions constants del
Consell Rector i moltes comissions amb col·laboradors, i pel que fa als treballadors, en la mesura que es
pot -ja que es tracta de periodistes- s’intenta conciliar la vida laboral i privada, i es proporciona formació
tant als socis com als treballadors i col·laboradors de les ràdios.

OnaBages treballa amb agents
de la comarca per tenlr un
retorn soclal l promoclonar la
cultura.

CONCEP-T
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.concep-t.com

Twitter:

CIF: F65964462

Facebook:

Telèfon:

615 566 593

Data de constitució: 19/02/2013

Municipi: Tona

Comarca:

Osona

Núm. de persones sòcies: 4
Treballadores: 5
9609. Altres activitats de serveis personals
CNAE principal:
ncaa

Codi Postal: 08551

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Concep-T, SCCL

Persona de contacte: Albert Serra

info@concep-t.com

Activitat econòmica
Concep-T és una cooperativa que ofereix sectors en el camp del team building per a empreses, tant des d’un vessant
estrictament lúdic com amb la realització d’activitats grupals amb un retorn social, com ara treball en CRAE o altres
projectes de caràcter social.

Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Sector serveis per a organitzacions

Àmbit geogràfic:

Estat espanyol

Facturació 2016: 340.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Concep-T és una cooperativa que, pel seu tipus d'activitat, té un fort impacte social: declarada sense
ànim de lucre, destina un 1% de la seva facturació directament a entitats del Tercer Sector, Centres
Residencials d'Acció Educativa o en campanyes que consideren rellevants, com la plantació d'arbres o la
construcció de caixes niu. A part, una part important de les seves adquisicions es fan amb entitats de
l'ESS en àmbits tan diversos com les assegurances o la mutualitat, i treballen amb finançament ètic.
També col·laboren amb diverses entitats culturals de la Plana de Vic, com ara els castellers.
La participació en les assemblees és alta, i hi ha un diàleg constant entre els socis i treballadors, que
tenen paritat salarial, a més de mesures per la conciliació amb l'àmbit privat i de formació en àmbits
tècnic i de gestió.
Per altra banda, la seva activitat és anterior a la cooperativa, ja que actuava com a Societat Limitada,
però que, per convicció i pel tipus d'activitat que duien a terme, consideraven una contradicció no tenir
una fórmula jurídica cooperativitzada.

Concep-T lnnova en el sector del
team bulldlng l programa
actvltats amb una clara vocacló
comunltàrla l retorn soclal.

COMPANYIA CERVESERA DEL MONTSENY
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: http://cervesamontseny.cat

Twitter:

@cervesamontseny

CIF: B64538101

Facebook: Cervesa Montseny

Telèfon:

615 566 593

Data de constitució: 22/08/2007

Municipi: Seva

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08553

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Companyia Cervesera del Montseny, SLL

Núm. de persones sòcies: 8
CNAE principal:

Treballadores: 7

1105. Fabricació de cervesa

Persona de contacte: Olga Muns

info@ccm.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Companyia Cervesera del Montseny elaboren cerveses integrals, de tipus Ale, tant de blat com d’ordi, amb ingredients
naturals i processos artesanals. Així mateix, ofereixen visites i tastos a la seva seu, a Seva.
Sector indústria alimentària

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016: 1.000.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Internacionalització

Gestió i organització interna

Companyia Cervesera del Montseny destaca, sobretot, en els àmbits de la innovació i de la
internacionalització: pel que fa al primer, destaca una voluntat constant de trobar noves receptes i, per
tant, crear nous productes que destaquin en el mercat, així com la diversificació en l’envasat -llauna. Així
mateix, un volum no gens menyspreable de la producció -un 16% el 2016- es destina a la venda fora de
l’Estat espanyol, per bé que la majoria es ven en el mercat català. A aquest efecte, disposen de la
possibilitat de treballar amb diversos idiomes, especialment anglès i francès.
A més a més, tot i que no és el cas de la majoria dels seus productes, comencen a treballar amb
producte ecològic -una de les cerveses que produeixen es compon d’ingredients provinents de
l’agricultura ecològica certificada.
Per altra banda, s’ofereix la possibilitat de conciliar la vida laboral i la privada en la majoria dels casos,
així com formacions de caràcter tècnic i comercial, així com també en idiomes -anglès-, tant als socis
com als treballadors.

La Cervesa del Montseny
aposta per la recerca constant
de noves receptes de cerveses
de qualltat

LA XERRANCA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Twitter:

CIF: F64646615

Facebook:

Telèfon:

649 185 007

Data de constitució: 02/11/2007

Municipi: Vic

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08500

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

La xerranca, SCCL

Núm. de persones sòcies: 9
CNAE principal:

Treballadores: 10

5629. Altres serveis de menjars

Persona de contacte: Fina Crusellas

laxerranca@gmail.com

Activitat econòmica
La Xerranca és una cooperativa formada a partir de les treballadores del menjador escolar del CEIP Sentfores, que van
tenir l’oportunitat d’autoorganitzar-se i ocupar-se d’aquest servei escolar, en el qual, a part, desenvolupen una tasca
important de creació de xarxa i de cohesió social.

Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Sector hosteleria

Àmbit geogràfic:

CEIP Sentfores, Vic

Facturació 2016: 95.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Desenvolupament territorial
La Xerranca és una iniciativa que neix amb la finalitat de cooperativitzar el servei de menjador escolar
del CEIP Sentfores, de Vic. La seva tasca, doncs, no s’entén sense un alt grau d’intercooperació -gairebé
de simbiosi- amb aquest centre. La cooperativa té un gran impacte social, no monetitzable, en
l’afavoriment de la integració de les múltiples comunitats immigrades de la ciutat. Compten amb un
projecte pel qual les famílies mostren plats típics d’altres països, que s’incorporen, posteriorment, als
menús. En aquest punt també hi ha un impacte tant social com territorial, ja que la voluntat de la
cooperativa és d’oferir menús a partir de productes provinents o bé de l’ESS o bé de productors locals,
que coneixen de primera mà. A nivell mediambiental, treballen braç a braç amb l’escola en la gestió de
residus -tenen un projecte de centre per la gestió de la fracció orgànica-.
Finalment, en la gestió interna, destaquen per una igualtat salarial i una presa de decisió constant per
part de totes les treballadores, siguin sòcies o no. També es realitzen formacions periòdiques. Han
apostat des del primer moment per la inserció de dones en edats amb un alt tant per cent d’atur.

La Xerranca treballa braç a
braç amb l’escola l les famílles
per una bona allmentacló l per
la cohesló soclal.

AGRÀRIA PLANA DE VIC
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.planadevic.cat

Twitter:

CIF: F08235665

Facebook: Plana de Vic

Telèfon:

Data de constitució: 07/11/1968

Municipi: Vic

Comarca:

Osona

Núm. de persones sòcies: 1000
Treballadores: 68
1091. Fabricació de productes per a
CNAE principal:
l’alimentació d’animals de granja

Codi Postal: 08500

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Agrària Plana de Vic i secció de crèdit, SCCL

Persona de contacte: Josep M. Prat

93 885 22 13

cpv@planadevic.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Agrària Plana de Vic és una cooperativa històrica, amb més d’un miler de socis agraris, que es dedica a la cria de bestiar i
l’elaboració de pinsos per als socis. Així mateix, disposen d’escorxador i una xarxa de distribució amb botigues pròpies, tant
a la comarca d’Osona com al Vallès. i Barcelona.
Sector indústria alimentària

Àmbit geogràfic:

Osona - Catalunya

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació
Desenvolupament territorial

En el pla de la innovació en l’activitat, és remarcable la idea de cicle tancat que es fa servir a la
cooperativa: tota la producció serveix, d’una manera o d’una altra, en el cicle productiu de la
cooperativa. A més a més, s’intenta, mitjançant un ampli equip tècnic veterinari, d’oferir un gran ventall
d’adaptabilitat pel que fa a la criança del bestiar –diferents tipus de pinsos, tractaments individualitzats,
etc.
Agrària Plana de Vic destaca, en primer lloc, per l’impacte social que té mitjançant una secció pròpia de
crèdit, destinada als socis, de manera que els permet créixer dins de la mateixa estructura empresarial.
A més a més, i tenint en compte que aquest aspecte suposa una problemàtica ecològica a la comarca
d’Osona, destaquen per tenir un pla de dejeccions ramaderes estricte. A nivell cultural, realitzen tota
mena d’activitats en esdeveniments com el Mercat del Ram de Vic, o tallers amb escoles i col·lectius.
Plana de Vic té un clar retorn territorial: el 90% de proveïdors de les seves botigues provenen de l’àmbit
local. En el pla de cooperació i intercooperació, estan inserits en el Grup CLADE, a nivell català.

Plana de Vlc oferelx productes
allmentarls produïts, des de
l’orlgen, pels matelxos socls, l
en pot garantr la traçabllltat.

L’ARADA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.larada.coop

Twitter:

@laradacoop

CIF: F25628579

Facebook: L’Arada SCCL

Telèfon:

93 872 97 09

Data de constitució: 05/03/2014

Municipi:

Comarca:

Solsonès

Província:
Correu
electrònic:

Lleida

L’Arada Creativitat Social, SCCL

Núm. de persones sòcies: 8
CNAE principal:

Treballadores: 8

la Molsosa

Codi Postal: 08281

8552. Educació relacionada amb la cultura

Persona de contacte: Marina Vilaseca

info@larada.coop

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

L’Arada ofereix serveis de dinamització territorial i veïnal en contextos urbans i rurals, així com suport al desenvolupament
d’iniciatives econòmiques, socials i culturals en territoris rurals. S’adreça tant a administracions públiques com a
associacions i altres cooperatives.
Sector serveis a organitzacions

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016:

217.609,65 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Gestió i organització interna

Desenvolupament territorial

Transformació en cooperativa

L’Arada destaca, sobretot, en aspectes com la clara voluntat d’intercooperació amb diversos agents
socials i econòmics dels territoris on treballa: la seva és una aposta clara i sistemàtica pel treball en
xarxa per al desenvolupament territorial. En aquest sentit, és destacable el procés de conversió
d'Associació a Cooperativa de Treball sense afany de lucre.
Per altra banda, destaca, a nivell intern, per disposar de 3 nivells de presa de decisions, en un dels quals
els treballadors no socis hi tenen veu de manera regular. A part, hi ha mesures de conciliació amb la
vida privada, ja que l’horari hi és flexible. Pel que fa als salaris, la ràtio entre el salari més alt i més baix
és d’1’1:1, i els salaris són públics dins de l’empresa.
Pel que fa a l’impacte territorial i sociocultural, per la naturalesa de la seva activitat, l’Arada destaca per
l’organització o la implicació en esdeveniments de caràcter cultural i territorial, especialment a la
comarca del Solsonès, origen de la cooperativa.

L’Arada treballa des dels
pobles l els barrls per al
desenvolupament rural l soclal

ELS CAUS
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Els Caus – Turisme sostenible i cooperatiu, SCCL

Web:

CIF: F65674046

Facebook: elscausdemura

Telèfon:

Data de constitució: 21/11/2011

Municipi: Mura

Comarca:

Codi Postal: 08278

Província:
Correu
electrònic:

Núm. de persones sòcies: 4
CNAE principal:

Treballadores: 4

5510. Hotels i allotjaments similars

http://elscausdemura.coop

Twitter:

Persona de contacte: Ferran Martínez

697 26 84 68
Bages
Barcelona
info@elscausdemura.coop

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Els Caus de Mura és un alberg amb una capacitat per 33 places, que ofereix la possibilitat de realitzar-hi esdeveniments o
formacions, atès que disposa d’una gran sala per a actes. La seva aposta és clara per un turisme sostenible i responsable,
tant amb el medi ambient com amb les persones.
Sector turisme i hostaleria

Àmbit geogràfic:

Mura

Facturació 2016: 125.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Els Caus té molta cura en l'àmbit social i mediambiental, tant pel que fa als proveïdors com en l'oferta
que té respecte de la clientela: treballen amb bona part de proveïdors de l'ESS (una mica més d'un terç)
i/o de proximitat, alhora que tenen un retorn de cara al poble: es cedeixen espais per a activitats a
diferents entitats del poble, de manera que fa en certa manera d'espai social. A més, s'involucren en les
festivitats de Mura. A nivell mediambiental, disposen tant de mesures d'estalvi d'aigua i energia com de
pràctiques de prevenció de residus, i molt de triatge. Pel que fa a la qüestió alimentària, destaquen per
tenir una oferta basada en producte ecològic i adaptat a tots tipus d'alimentacions, dietes i al·lèrgies, i
totes les seves opcions són aptes per a celíacs.
Destaquen també per la possibilitat de treball en fins a 6 idiomes, tot i que la seva pàgina web només
tingui la interfície en català.
Estan molt sensibilitzats en la qüestió de la intercooperació, tant en aspectes de subministraments com
de representació conjunta. A més, destaquen per una alta participació interna i uns salaris igualitaris,

Els Caus oferelx un turlsme
responsable amb l’entorn, el
medl natural l les persones.

FARRÉS BROTHERS I CIA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Farrés Brothers i cia., SCCL

Web:

www.farresbrothers.com
Farrés Brothers i Cia

Twitter:

@Farresbrothers

Telèfon:

93 805 25 20

CIF: F63317787

Facebook:

Data de constitució: 18/12/2003

Municipi: Òdena

Comarca:

Codi Postal: 08711

Província:
Barcelona
Correu
electrònic: produccio@farresbrothers.com

Núm. de persones sòcies: 3
CNAE principal:

Treballadores: 3

9001. Arts escèniques

Persona de contacte: Pep Farrés

Anoia

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Farrés Brothers és una companyia teatral amb una experiència de més de 15 anys sobre els escenaris. Amb projecció
europea, els seus espectacles han seduït milers d’infants i joves.
Sector cultural – arts escèniques

Àmbit geogràfic:

Unió Europea

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Desenvolupament territorial
Internacionalització
Farrés Brothers fa una aposta clara per la internacionalització dels seus espectacles: la seva web està
disponible en 5 idiomes -català, castellà, anglès, francès i basc- i els seus espectacles tenen doblatge, a
l’estranger, en 6 idiomes. Així, almenys un 20% de les seves representacions són a diversos països de la
Unió Europea, sobretot a França i Itàlia.
Per altra banda, en el si de la cooperativa hi ha igualtat salarial, així com una presa de decisions en la
qual tots els socis participen de forma activa.
A més, intenten normalment intercooperar amb altres cooperatives o artistes a l’hora de presentar nous
espectacles, i puntualment amb altres col·laboradors.

Farrés Brothers, un bon
exemple d’adaptacló al mercat
lnternaclonal.

INSERJOBS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Empresa d'Inserció Inserjobs , SCCL

Web:

www.inserjobs.cat

Twitter:
695 97 55 20

CIF: F66844051

Facebook:

Telèfon:

Data de constitució: 08/10/2016

Municipi: Centelles

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08580

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Núm. de persones sòcies: 3
CNAE principal:

Treballadores: 4

3811. Recollida de residus no perillosos

Persona de contacte: Sergi Ros

sergio.ros@inserjobs.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

L'E.I. Inserjobs neix a partir de l'Associació Proyectos Infantiles, que busca inserir en el mercat laboral joves en risc
d'exclusió. Es dediquen a la recollida de roba i aparells electrònics per a la seva posterior venda a empreses exportadores.
Sector industrial – Gestió de residus

Àmbit geogràfic:

Osona

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Inserjobs destaca, sobretot, per la voluntat d'inserció social amb què neix: es constitueix com a
cooperativa perquè és la forma idònia, segons ells, per a la realització d'aquest tipus d'activitat. És la
consecució i la continuació de l'Associació Proyectos Infantiles. En aquest sentit, part de l'excedent es
destina a la bonificació de beques menjador per a persones en risc d'exclusió, de les parts no
finançades pel Departament d'Ensenyament.
És remarcable que treballen, en la major part, amb la banca ètica. A més a més, destaquen com a
innovació la recol·lecció porta a porta d'aquests materials, ja que normalment el procés és a la inversa;
les persones s'han de desplaçar per donar aquests objectes.
Quant a l'organització, és de destacar la igualtat salarial establerta entre treballadors, socis o no.

Inserjobs destna part dels
excedents a sufragar beques
menjador per lnfants en rlsc
d'exclusló soclal

PROPAGANDA PEL FET
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Propaganda pel fet, SCCL

www.propaganda-pel-fet.cat

Twitter:

Propaganda Pel Fet

@PropagandaPFet
93 878 74 88

CIF: F63489538

Facebook:

Data de constitució: 01/06/2004

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08243

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Núm. de persones sòcies: 4
CNAE principal:

Treballadores: 5

9003. Creació artística i literària

Telèfon:

Persona de contacte: Xavi Angulo

info@ppf.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Propaganda pel fet és una discogràfica independent que gestiona els drets de representació de diversos grups de música
dels Països Catalans, així com l’edició de discs.
Sector cultural – representació i discogràfica

Àmbit geogràfic:

Països Catalans – Món

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Internacionalització

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Propaganda pel fet destaca en l’ampli impacte social que la seva activitat comporta: part dels excedents
de la cooperativa es destinen a subscripcions a mitjans de moviments socials i altres iniciatives socials.
Així mateix, es treballa només amb proveïdors de l’ESS pel que fa a la banca, assegurances o la gestoria.
Un altre dels aspectes més destacables de Propaganda pel Fet és la transparència en els contractes:
amb les representacions a artistes, es realitza un seguiment i un dossier que inclou les despeses
realitzades a càrrec del segell, de manera que els grups poden fiscalitzar econòmicament la feina que
aquest realitza. Per altra banda, hi ha una igualtat salarial entre els treballadors, socis o no, així com
possibilitat de conciliació familiar.
Finalment, val la pena destacar la internacionalització del segell discogràfic, que pot oferir, als grups que
representa una programació de concerts i gires per tot el món, especialment per Europa i Llatinoamèrica.

Propaganda pel Fet té una
polítca de clara transparèncla
amb els grups que representa.

FENTPAÍS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Fentpaís, SCCL

www.fentpais.cat
FENTPAÍS

Twitter:

CIF: F65838567

Facebook:

Data de constitució: 21/12/2012

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Núm. de persones sòcies: 4
Treballadores: 5
4619. Intermediaris del comerç de productes
CNAE principal:
diversos

Codi Postal: 08241

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Persona de contacte: Nil Camprubí

Telèfon:

@fentpaiscat
93 013 19 09

hola@fentpais.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Fentpaís es dedica a la creació de paquets turístics -capses regal d’experiències- que posen en relació, des de diferents
eixos, els diversos agents turístics del territori. Aposten per un turisme arrelat a l’entorn i de qualitat, allunyat de models de
massificació turística gestionats per grans cadenes.
Sector turisme

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016:

750.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Fentpaís és una cooperativa que té bones pràctiques en gairebé tots els àmbits, però destaca
principalment en tres camps: la innovació, l’impacte territorial, molt en relació amb la
intercooperació i, finalment, la gestió i organització interna. Pel que fa al terreny de la innovació,
l’empresa ha optat clarament per, en comptes de reduir costos, realitzar una ampliació de mercats i
una diferenciació del producte. A aquest efecte, destina una quantitat força important tant al
desenvolupament de nous serveis com al màrqueting i la tecnologia.
En segon lloc, l’impacte territorial, si bé no es realitza a partir del consum a productors locals, es fa
a partir de la intercooperació amb diversos agents del territori català a efecte de complementació
dels serveis propis: de la mateixa manera que FemPaís es veu beneficiada per l’ampliació de
l’oferta, els agents turístics es reforcen a partir de la presència a les seves capses.
Finalment, i quant a la gestió interna, és de destacat l’elevat número d’assemblees i de reunions
del consell rector anuals, a part d’una ràtio baixa (1,38:1) entre els salaris, que són públics, cosa
que demostra un alt grau de compromís amb la fórmula cooperativa i un funcionament sa i
democràtic.

Fempaís aposta per un turlsme
de qualltat, arrelat al terrltorl,
que fulg de models masslfcats

HOSTALETENCA DE NETEGES I SERVEIS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Twitter:

CIF: F66323403

Facebook:

Telèfon:

Data de constitució: 17/09/2014

Municipi: els Hostalets de Pierola

Comarca:

Codi Postal: 08781

Província:
Correu
electrònic:

Hostaletenca de Neteges i Serveis, SCCL

Núm. de persones sòcies: 2
CNAE principal:

Treballadores: 5

8129. Activitats de neteja ncaa

Persona de contacte: Cristina Cardó

619 49 49 84
Anoia
Barcelona
hostaletenca@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Hostaletenca de neteges i serveis neix el 2014 com una iniciativa d’inserció social de dones amb dificultats per trobar
feina, i es dedica a la neteja d’edificis i d’espais públics, amb una idea d’expansió cap a d’altres serveis, com les cures a
persones o bé la jardineria.
Sector ensenyament

Àmbit geogràfic:

Baixa Anoia

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Hostaletenca destaca per un seguit de bones pràctiques, un dels principals dels quals és el naixement
com a projecte d’inserció laboral de dones de mitjana edat, un sector amb dificultats afegides, en
general, per trobar feina. En aquest sentit, totes les treballadores, que responen a aquest perfil, tenen
un salari pràcticament idèntic (hi ha una diferència màxima de 30€ entre el sou més alt i més baix).
És important d’assenyalar la clara voluntat d’ampliació tant de mercats com de serveis: allò que va
començar com una autoorganització de treballadores aposta per la diferenciació del servei i disposa, en
aquest sentit, d’un pla estratègic per expandir l’oferta.
A més, és remarcable les seves bones pràctiques a nivell ambiental: amb sistemes d’estalvi d’energia i
d’aigua, a més, els productes que utilitzen són, en la seva majoria, no tòxics, i en la seva totalitat en el
cas de la llar d’infants que serveixen.

Hostaletenca és un projecte
reelxlt d’autoorganlttacló l
lnsercló laboral de dones de
mltjana edat.

MCA NETWORK
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.mcaformacion.es

Twitter:

CIF: B64947658

Facebook: Mca Network

Telèfon:

Data de constitució: 21/11/2008

Municipi: Vic

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08500

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

MCA Network, SLL

Núm. de persones sòcies: 3
CNAE principal:

Treballadores:

3

8559. Altres activitats d’educació ncaa

Persona de contacte: Cristina Condeminas

93 889 57 07

info@mcaformacion.es

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

MCA Network ofereix formació virtual en els sectors de la dietètica, nutrició i seguretat i qualitat alimentàries. Disposen
d’un ampli ventall de cursos, alguns dels quals en cooperació amb universitats, com la Camilo José Cela.
Sector ensenyament

Àmbit geogràfic:

Estat espanyol - Hispanoamèrica

Facturació 2016: 120.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social / Mediambiental / Cultural

Gestió i organització interna

Desenvolupament territorial

Internacionalització

MCA Network té com a principals apostes la recerca constant en nous productes formatius per oferir, de
manera que la innovació i la formació de les treballadores en són els punts més forts: disposen de plans
de gestió, formació i màrqueting a aquest efecte. A més, la quantitat d’hores destinades a formació,
normalment de caràcter tècnic, és molt elevada (al voltant de 300 hores el passat 2016).
Destaca també per la intercooperació amb altres entitats, amb qui treballen braç a braç per a la
incorporació de serveis complementaris, així com la formació i el desenvolupament de nous productes.
Pel seu caràcter virtual, la majoria de la seva activitat -realitzada en llengua espanyola- té lloc fora
d’Osona i de Catalunya, amb una petit grau d’internacionalització: l’activitat té incidència, també, a
Hispanoamèrica.

MCA Network sltua la
formacló al davant de tot per
ensenyar mlllor els altres

EL TEIX
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Twitter:

CIF: F08931784

Facebook:

Telèfon:

Data de constitució: 03/08/1984

Municipi: Viver i Serrateix

Comarca:

Berguedà

Núm. de persones sòcies: 7
Treballadores: 1
0150. Producció agrícola combinada amb la
CNAE principal:
producció ramadera

Codi Postal: 08679

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

El Teix, SCCL

Persona de contacte: Jesús Prat

629 34 64 49

elteix@logiccontrol.es

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

El Teix és una cooperativa agrària que neix de la inquietud dels socis per abaratir la compra de productes agraris, i que ha
acabat essent una explotació conjunta de la terra dels socis integrants. Gestionen la maquinària i la feina de manera
comunitària i distribueixen el producte conjuntament.
Sector agrari

Àmbit geogràfic:

Viver i Serrateix i Navàs

Facturació 2016:

250.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa
Desenvolupament territorial

El Teix és una cooperativa agrària que neix, com moltes cooperatives similars a Catalunya, amb la
voluntat de fer compres en comú dels diversos abastiments que les explotacions agrícoles necessiten.
Tot i així, va sorgir la qüestió de com utilitzar la maquinària que havien comprat de manera conjunta, ja
que els calendaris dels treballs agrícoles són iguals per a tothom. Així doncs, van optar per la gestió
compartida de les terres: els diferents socis, propietaris de terres, les cedeixen a la cooperativa, que les
explota per igual, amb els beneficis i despeses a repartir segons les hectàrees de terra aportades. A
més, destaquen per una forta inversió en innovació tecnològica, procurant estar al dia amb la
maquinària utilitzada.
Pel que fa a les instal·lacions, tots van fer la mateixa aportació i disposen de dues seccions dins de la
cooperativa: la de magatzem i la pròpiament de conreu. En la mesura que poden, i tenint en compte el
tipus de proveïdors que necessiten, realitzen una compra o ús de serveis del territori.
La cooperativa té un cert impacte social i territorial ja que part dels excedents són destinats a la
realització de les Festes Majors dels pobles de Viver, Serrateix i Castelladral.

El Telx gestona les compres, la
maqulnàrla l també la terra
dels socls de manera conjunta.

TALLER ÀURIA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.auriagrup.cat

Twitter:

@auria_grup

CIF: F08670077

Facebook:

Telèfon:

93 801 74 38

Data de constitució: 1981

Municipi: Igualada

Comarca:

Anoia

Núm. de persones sòcies: 483
Treballadores: 353
Serveis industrials, obres i serveis, neteja i
CNAE principal:
manteniment d’espais

Codi Postal: 08700

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Taller Àuria, SCCL

Àuria Grup

Persona de contacte: Miquel Canet

cooperativa@auriagrup.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Taller Àuria és una empresa d’inserció de l’Anoia, la qual disposa d’un ventall molt ampli d’activitats: des de la neteja
d’equipaments, empreses i edificis o el manteniment del mobiliari urbà i l’enjardinat, fins a serveis industrials -processos
diversos com encelofanats, retractilats i troquelats- o la producció de productes de cosmètica per a tercers.
Sector serveis a les persones

Àmbit geogràfic:

Anoia

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Gestió i organització interna

Taller Àuria és una empresa que intenta conjuminar la innovació, sobretot pel que fa en mecanització de
processos, amb la seva tasca principal: garantir un lloc de treball a persones amb diversitat funcional.
En aquest sentit, intenten conjuminar aquests dos elements de manera satisfactòria: el seu càlcul de
l’SROI és d’un retorn social de 4 euros per euro invertit.
El seu caràcter cooperatiu fa que molts dels seus usuaris en siguin socis treballadors de ple dret, i el seu
grau de participació és bastant elevat ateses les seves característiques i el volum de l’empresa. A part
de l’Assemblea General, la cooperativa disposa d’un model de participació elaborat a partir de les
necessitats i mecanismes de participació, i que es basa en comissions de participació obertes a totes
les persones, sòcies o no.
Pel que fa a la salut dels treballadors, ateses les especificitats d’aquests, a part del pla de salut en què
es realitzen controls i revisions periòdics, disposen d’una diplomada en infermeria internalitzada que
realitza el seguiment de les persones amb necessitats més concretes.

El gran actu del Taller Àurla és
l’equlllbrl entre el valor soclal
del treball que generen l la
seva rendlbllltat econòmlca.

VICVERD
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: http://vicverd.cat

Twitter:

CIF: B65357204

Facebook:

Telèfon:

Data de constitució: 2010

Municipi: Vic

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08500

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Vicverd, SL

Núm. de persones sòcies: 3
CNAE principal:

Treballadores: 30

Jardineria, serveis ambientals

Persona de contacte: Pere Medina

93 885 44 82

personal@santtomas.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Vicverd és una empresa participada per l’Ajuntament de Vic i per dos ens privats que es dedica al manteniment dels espais
enjardinats de la ciutat, així com de l’arbrat; alhora, s’encarrega de la recollida de cartró, vidre i andròmines de tot el
municipi.
Sector serveis ambientals

Àmbit geogràfic:

Vic

Facturació 2016: 1.000.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació

Desenvolupament territorial

Vicverd és una empresa amb un alt impacte social, en la mesura en què 19 de la seva trentena de
treballadors en plantilla són persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual o altres tipus de
discapacitats. De fet, l’empresa neix en part de la intercooperació amb la Fundació Sant Tomàs, que ja
treballa amb persones amb discapacitats. El seu valor és, per tant, la voluntat de crear llocs de treball
estable per facilitar la inserció i la seguretat d’aquestes persones i les seves famílies.
Per altra banda, a nivell ambiental, disposen de mesures i procediments d’estalvi d’aigua en el reg
dels jardins mitjançant la telegestió. Així mateix, els seus vehicles i maquinària funcionen amb energia
elèctrica.

Vlcverd és una empresa
d’àmblt munlclpal que té com
a objectu prlnclpal la lnsercló
laboral.

FRESCOOP
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
@mengembages

Web: www.frescoop.coop

Twitter:

CIF: F64668742

Facebook: Mengem Bages

Telèfon:

93 872 03 55

Data de constitució: 30/07/2007

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Núm. de persones sòcies: 9
Treballadores: 17
4639. Comerç a l'engròs, no especialitzat, de
CNAE principal:
productes alimentaris, begudes i tabac

Codi Postal: 08243

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Frescoop, SCCL

Persona de contacte: Mireia Cirera

frescoop@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Frescoop és una cooperativa de treball i consum, que es dedica a la venda de productes ecològics, de proximitat o de valor
social, així com la de peix fresc per a col·lectivitats. També gestionen un restaurant a Santa Margarida de Montbui i
realitzen àpats, esmorzars i aperitius per a col·lectius.
Sector comerç

Àmbit geogràfic:

Província de Barcelona

Facturació 2016: 900.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Frescoop és una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre, de manera que tot l'excedent que
genera, al cap de l'any, es reinverteix en el mateix projecte. Un projecte que destaca per l'impacte
ambiental i de desenvolupament territorial, però que tampoc no negligeix els aspectes de governança.
En el pla ambiental, l'empresa té un baix consum d'aigua, i obté l'energia de fonts totalment renovables
-ara estan duent a terme una auditoria del seu consum elèctric-. A més, tot el producte que venen és de
certificació ecològica i de proximitat. D'aquí la seva segona gran basa, la del desenvolupament territorial.
La cooperativa té un alt grau d'intercooperació i de col·laboració tant en ens territorials com sectorials,
així com amb d'altres cooperatives de la comarca i/o d'objecte similar.
Finalment, val la pena destacar el gran nivell de participació de socis i treballadors en el si de l'empresa,
on els sous són públics i on els treballadors també tenen accés al pressupost i eines com el seguiment
pressupostari.

Frescoop posa en relacló
productors l consumldors, l
potencla una allmentacló
sana, ecològlca l propera.

CELLER COOPERATIU D'ARTÉS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Celler cooperatiu d'Artés, SCCL

Web: www.cavesartium.com

CIF: F08173809

Facebook:

Data de constitució: 25/03/1947
Núm. de persones sòcies: 135
CNAE principal:

Treballadores: 8

1102. Elaboració de vins

Twitter:

Caves Artium

@artium1908

Telèfon:

93 830 53 25

Municipi: Artés

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08271

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Persona de contacte: Anna Berenguer

artium@cavesartium.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

El Celler Cooperatiu d’Artés és una cooperativa agrària centenària, fundada l’any 1908 en base al treball en equip i la
gestió compartida i democràtica. És un celler de referència per tota la comarca del Bages per haver conservat la varietat
Picapoll que avui diferencia la Denominació d’Origen Pla de Bages.
Sector agrari - vinícola

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016: 900.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Internacionalització

Avui el Celler Cooperatiu compta amb més de 150 socis agraris i es dedica a l'elaboració de vins, caves
(fou la 1a cooperativa de l'Estat espanyol en elaborar cava), vermuts i misteles. Hereus d'una llarga
tradició vitivinícola, han sabut conservar aquest llegat cultural, mantenint ben vives varietats autòctones
com el Picapoll o el Sumoll, que formen part de la identitat i patrimoni cultural del Pla de Bages.
A banda, la cooperativa també gestiona una Agrobotiga (amb producte propi i d'altres productors de
proximitat) i un espai d'enoturisme, des d'on s'impulsen activitats culturals tant al celler com a la vinya,
es participa a la Festa de la Verema del Bages, al programa Benvinguts a pagès, etc.
A més, una part creixent de la seva producció es destina al mercat internacional.

El Celler Cooperatu d'Artés
recull la tradlcló vlnícola del
Bages, amb les varletats pròples,
l té un clar lmpacte terrltorlal.

MBICI
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.mbici.cat

Twitter:

@MbiciCat

CIF: F65626749

Facebook:

Telèfon:

93 872 58 28

Data de constitució: 15/08/2011

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08241

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Manresana de serveis amb bicicleta, SCCL

Núm. de persones sòcies: 6
CNAE principal:

Treballadores: 2

5221. Activitats afins al transport terrestre

Bages

Persona de contacte: Josep Tomàs

mbici@mbici.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Mbici ofereix tota mena de serveis amb tot allò que es relaciona amb la bicicleta: des del transport interurbà de
mercaderies al cicloturisme o a activitats innovadores com el Busbici, adreçat a les escoles. S’adreça tant a particulars
com a empreses que facin repartiments a petita escala i vulguin apostar per la sostenibilitat i l’eficiència.
Sector turisme

Àmbit geogràfic:

Manresa i pla de Bages

Facturació 2016: 30.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Mbici destaca per tenir bones pràctiques en molts dels àmbits: en el pla de la innovació, destaquen una
iniciativa pionera a Catalunya, el Busbici: recorreguts escolars monitoritzats en bicicleta. L’alumnat es fa
seu l’hàbit del transport en bicicleta, es fomenten valors ecològics i esportius i, no menys important,
s’eviten els embussos i s’arriba a l’hora. En aquest cas, es tracta d’una iniciativa en col·laboració amb
una escola de Manresa.
I és que la intercooperació és part del seu ADN: comparteixen local amb la cooperativa Mengem Bages,
per a la qual realitzen tota mena de desplaçaments amb bicis i tricicles per fer arribar a destinació els
productes de proximitat d’una manera sostenible i eficient. Tot això demostra i té com a conseqüència
un estalvi considerable d’energia, a part que la que utilitzen tant per al local com per als motors elèctrics
amb què han equipat llurs bicicletes prové de fonts renovables. En definitiva, una clara aposta per la
sostenibilitat sense renunciar mai al bon servei.
A més, en el pla intern, hi ha una igualtat salarial entre tots els treballadors.

Mblcl treballa amb la blclcleta
des de totes les perspectves,
amb voluntat transformadora

RAMADERS DE MUNTANYA DEL BERGUEDÀ
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Twitter:

CIF: F60122942

Facebook:

Telèfon:

93 822 00 92

Data de constitució: 30/07/1992

Municipi: Berga

Comarca:

Berguedà

Codi Postal: 08600

Província:
Barcelona
Correu
electrònic ramaders@ramadersbergueda.co
m
:

Ramaders de Muntanya del Berguedà, SCCL

Núm. de persones sòcies: 100
CNAE principal:

Treballadores: 4

0162. Activitats de suport a la ramaderia

Persona de contacte: Josep Armengol

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Ramaders de muntanya del Berguedà és una cooperativa que es dedica a la producció per als socis de pinsos per a
l'engreix bestiar, i la producció i venda de pollastre i vedella de muntanya.
Sector agricultura i ramaderia

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació

Desenvolupament territorial
Ramaders de muntanya del Berguedà elabora pinsos propis que, si bé no són ecològics, no utilitzen
subproductes de cap mena: les primeres matèries -cereal, oli de colza- provenen, en la mesura del
possible, de les explotacions comarcals o de les limítrofs. Altres conreus, com el de la soja, són
d'importació. Per altra banda, no hi incorporen antibiòtics.
El fet de formar part d'una cooperativa permet als socis de tancar tractes, com el de la gestió de les
pastures, més fàcilment que no pas de manera individual: així, les vedelles pasturen als prats de l'Alt
Berguedà durant l'estiu i baixen als plans del Baix Berguedà durant els mesos més inclements.
La seva tasca té un impacte ambiental ja que permet, d'una banda, gestionar les zones forestals, i de
l'altra, en el manteniment de les races autòctones d'aquesta contrada, com ara la Bruna dels Pirineus.

Ramaders de Muntanya
aposta per una ramaderla poc
agresslva per a l'anlmal l que
produelx carn de qualltat.

ESCOLA PAIDOS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Paidos, SCCL

www.escolapaidos.cat

@cooppaidos

Twitter:

CIF: F08231474

Facebook:

Data de constitució: 15/02/1969

Municipi: Sant Fruitós de Bages

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08272

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Núm. de persones sòcies: 31
CNAE principal:

Treballadores: 57

8510. Educació preprimària

Telèfon:

Escola Paidos

Persona de contacte: Josep Orive

93 876 02 71

paidos@escolapaidos.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Paidos és una escola amb una llarga trajectòria, que disposa d'una oferta educativa des de la llar d'infants fins al final de
l'educació secundària, amb un accent en el plurilingüisme, l'educació emocional, les noves tecnologies i els modes de vida
esportius.
Sector ensenyament

Àmbit geogràfic:

Sant Fruitós de Bages

Facturació 2016:
750.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Gestió i organització interna

Paidos fa una especial atenció a la innovació en l’educació, amb l’educació a través del joc, la
descoberta i el treball col·laboratiu. Així mateix, també incorpora el valor de l’aprenentatge en la
tecnologia com un element essencial d’una educació al segle XXI. Per aquest motiu, estan associats
amb altres escoles sensibilitzades en la Fundació Tr@ms.
I és que la col·laboració és un mitjà que Paidos també utilitza per a la consecució d’un dels altres
objectius educatius el seu centre, en aquest cas el lingüístic: per al correcte desenvolupament de
l’aspecte oral de la llengua anglesa, tenen establerts uns intercanvis telemàtics amb escoles de parla
anglesa, ja des de primària.

PAIDOS és una escola que
aposta per l'educacló
cooperatva per anar més
endavant amb els resultats.

NINKASI
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes
Web: www.ninkasi.cat

Twitter:

@cervesaninkasi

CIF: F66822578

Facebook: Cervesa Ninkasi

Telèfon:

680 32 57 09

Data de constitució: 12/06/2016

Municipi: Puig-reig

Comarca:

Berguedà

Núm. de persones sòcies: 2
Treballadores: 4
4619. Intermediaris del comerç de productes
CNAE principal:
diversos

Codi Postal: 08692

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Forma jurídica:

Ninkasi, SCCL

Persona de contacte: Imma Collado

cervesa@ninkasi.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Ninkasi es dedica a l’elaboració de cerveses artesanals, amb cura al producte seleccionat. Desenvolupen dues varietats de
cervesa a partir d’ordis i llúpols de la Catalunya Central. Disposen de punt de venda virtual.
Sector indústria alimentària

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Ninkasi és una empresa que destaca, sobretot, pel seu impacte tant social i territorial com en l’àmbit
ambiental: es dediquen al conreu i elaboració de cerveses amb matèries primeres 100% ecològiques i, a
més, en la mesura que es pot, de l’àmbit geogràfic més proper: les comarques centrals de Catalunya.
Així doncs, contribueixen a sostenir una pagesia que cada cop té més dificultats per subsistir i, a més,
part dels beneficis reverteixen en aquests agricultors i, per tant, en el territori i l’agent que en té cura. A
més, a nivell ambiental també, disposen de plans d’estalvi energètic –que és 100% d’origen renovablei d’aigua.
Per altra banda, destaca l’ús de fonts de finançament ètiques, tant per a l’ús corrent com per al crèdit.
En el mateix pla social, és remarcable la voluntat de ser empresa d’inserció de sectors amb dificultats de
trobar feina, i en l’empresa hi ha una ràtio salarial 1:1 i una clara voluntat d’oferir conciliació de l’àmbit
laboral amb l’àmbit privat dels treballadors. En clau d’intercooperació, la cooperativa treballa en relació
directa amb agents com la XES, Pam a Pam o Mercat Cooperatiu.

Nlnkasl produelx una cervesa
ecològlca amb productes de
proxlmltat, tot apostant pel
desenvolupament terrltorlal.

CONFIMÀTIK
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Confimàtik, SCCL

Web: www.confimatik.net

CIF: F65404899

Facebook:

Data de constitució: 05/11/2014
Núm. de persones sòcies: 4
CNAE principal:

Treballadores: 3

9511. Reparació d’ordinadors i equips perifèrics

Twitter:

Confimatik

Telèfon:

93 178 87 35

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08241

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Persona de contacte: Ramon Mompó

info@confimatik.net

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Confimàtik ofereix serveis d’instal·lació i suport informàtic a particulars i a empreses, sigui en la seva botiga de Manresa o
a domicili adaptant-se a les necessitats específiques de tota classe d’usuaris.
Sector comerç

Àmbit geogràfic:

Manresa, Bages

Facturació 2016:
-

Àmbits de bones pràctiques

Col·laboració i intercooperació

Gestió i organització interna

Confimàtik treballa amb molts clients provinents de l’ESS i hi col·labora de manera puntual.
A part, és destacable la seva aposta per una clara horitzontalitat dins de la cooperativa: es tracta d’una
cooperativa on els valors cooperatius de l’autoajuda, la democràcia interna, la igualtat –també salarial-,
l’equitat i la solidaritat hi són molt presents. La seva aposta per l’organització horitzontal i per un treball
en equip òptim són mostres del seu bon funcionament.

Confmàtk és una empresa
petta, amb un funclonament
plenament horlttontal l una
atencló personallttada al cllent.

EL REBOST DE LA VICTÒRIA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

El rebost de la Victòria, SCCL

Twitter:
El Rebost de la Victòria

CIF: F65527525

Facebook:

Data de constitució: 15/09/2011

Municipi: Casserres

Comarca:

Núm. de persones sòcies: 3
Treballadores: 3
1013. Elaboració de productes carnis i de
CNAE principal:
volateria

Codi Postal: 08693

Província:
Barcelona
Correu
electrònic: carn.victoria@hotmail.com

Persona de contacte: Laura Trasserra

Telèfon:

93 823 40 51
Berguedà

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

El Rebost de la Victòria és un petit comerç de la vila de Casserres, al Berguedà, dedicat a la venda de productes carnis i a
l’elaboració d’embotit. A part de la carnisseria – xarcuteria, es tracta d’un comerç general.
Sector comerç

Àmbit geogràfic:

Casserres

Facturació 2016: 140.000 €

Àmbits de bones pràctiques

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

El Rebost de la Victòria destaca per la seva vessant de desenvolupament territorial: els seus proveïdors,
tant de vedella com de porc, provenen de la mateixa comarca del Berguedà o, a tot estirar, de la
Catalunya Central.
Per altra banda, la ràtio salarial en la cooperativa és d’1:1, i tots els socis participen activament en la
presa de decisions de l’empresa: és, doncs, una cooperativa amb un ple funcionament democràtic.

El Rebost de la Vlctòrla
elabora l ven carn de qualltat l
de proxlmltat

PEDRET
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Twitter:

CIF: F58176702

Facebook:

Telèfon:

626 520 540

Data de constitució: 29/04/1986

Municipi: Sant Quirze de Besora

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08580

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Pedret, SCCL

Núm. de persones sòcies: 4
CNAE principal:

Treballadores: 1

0149. Altres explotacions de bestiar

Persona de contacte: Xavier Bragulat

pedretsccl@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Pedret és una cooperativa lletera que produeix llet de cabra d’un ramat en comú, que pastura a les terres dels socis.
Sector ramaderia

Àmbit geogràfic:

Catalunya Central

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació

Gestió i organització interna

Pedret és una cooperativa que col·labora estretament amb la Fundació Ampans, de Manresa qui és el
seu principal client. Es tracta d’un acord de llarga durada i que, eventualment, pot incloure altres
tipus de col·laboració. En aquest àmbit, destaca també la col·laboració amb l’escola agrària
Quintanes, de les Masies de Voltregà, amb qui comparteixen formacions i l’aprenentatge de
l’alumnat.
Per altra banda, és destacable a nivell intern del repartiment igualitari de guanys, independentment
de la mida de les terres de cada soci.. Tots participen activament en les decisions que es prenen en
la cooperativa, en un clar exercici d’horitzontalitat.

Pedret col·labora estretament
amb fundaclons l escoles del
seu àmblt terrltorlal.

UMAC COOPERATIVA DEL CAMP
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: U.M.A.C. Cooperativa del Camp, SCCL
CIF: F08206534
Data de constitució: 13/08/1966
Núm. de persones sòcies:

Treballadores:

CNAE principal:

Web: www.umac.cat

Twitter:

Facebook:

Telèfon: 93 836 81 00

Municipi: Fonollosa

Comarca: Bages

Codi Postal: 08259

Província: Barcelona

Persona de contacte: David Fàbregas

Correu electrònic: umac@umac.cat

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: la UMAC és una cooperativa agrària que gestiona directament les terres de la Finca de la Torra de Fals i dels associats i
que ofereix serveis de gestió integral de finques agràries a tercers
Sector d’activitat: sector agrícola i ramader

Àmbit geogràfic: Fals (Fonollosa)

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Impacte Mediambiental
U.M.A.C. Cooperativa del Camp té bones pràctiques en varis àmbits, però en destaquen tres de
principals:
El primer és en la innovació que ha introduït al camp. La compra i utilització comunes de
maquinària ha permès als socis de la cooperativa poder disposar de l’última tecnologia en
maquinària agrícola a un preu assequible. El fet de poder disposar d’aquesta maquinària ha
suposat per a la cooperativa dur a terme, cada cop més, feines per a tercers que no disposen de
tecnologia tant avançada.
El segon és la introducció d’energies renovables. La cooperativa a finançar un camp de plaques
fotovoltaiques a la població de Fals i les instal·lacions de la cooperativa s’alimenten d’una caldera
de biomassa, reduint l’impacte ambiental que genera l’empresa.
Finalment, la cooperativa ha contribuït a mantenir i ampliar l’activitat agrícola del municipi,
absorbint aquelles explotacions que per si soles no eren viables i oferint serveis integrals de gestió
de les finques existents. D’aquesta manera ha ajudat al desenvolupament del territori, evitant
l’abandonament d’explotacions agràries.

La UMAC és un bon exemple
de com la cooperacló entre
petts productors els acaba
benefclant a tots

LA SEQUOIA
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: La
LaSequoia,
Sequoia,SCCL
SCCL

Web:

CIF: F - 66013855

Facebook:

Telèfon: 620800663 - 616275048

Data de constitució: 09/09/2013

Municipi: Sant Vicenç de Torelló

Comarca: Osona

Codi Postal: 08571

Província: Barcelona
Correu
electrònic:
sequoia@espaisideral.org

Núm. de persones sòcies:4

Treballadores: 0

CNAE principal: (4110) Promoció immobiliària

La Sequoia

Persona de contacte: Anna Rovira

Twitter:

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

La Sequoia és una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús formada per quatre persones sòcies que han creat un espai de vida
col·lectiva i a més, aprofiten altres espais de la finca per realitzar activitats obertes a tothom fomentant així la participació
d’altres públics.

Sector d’activitat: Habitatge (4110)

Àmbit geogràfic: Osona

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

La Sequoia és una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús, model innovador entre les cooperatives
d’habitatge ja que són de les poques a Catalunya amb aquest model, fomenten les pràctiques
cooperatives més enllà de cobrir les necessitats d’habitatge individual. A més, recentment estan
repensant el model per transformar-la en una cooperativa integral d’habitatge i consum.
Tenen un creixent impacte social a través de diferents activitats ambientals, socials i agrícoles que
vetllen la cura i manteniment de l’espai que acompanya l’edifici de la cooperativa fomentant la
participació i col·laboració amb altres persones, col·lectius, associacions o cooperatives.
A nivell intern, han descentralitzat la gestió i l’han fet participativa entre totes les persones sòcies,
de la mateixa manera que han recorregut a la facilitació de grups per a resoldre conflictes interns
que han sorgit al llarg del seu recorregut.

La Sequoia és una
cooperativa d’habitatge que
fomenta la col·laboració
entre persones.

As

ASSOCIACIÓ AMISOL

Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Associació AMISOL

Web:

CIF: G- 25021338

Facebook: Amisol Solsona

Telèfon:

Data de constitució: 02/1976

Municipi: Solsona

Comarca:

Solsonès

Núm. de persones sòcies: 294
Treballadores: 95
(8812) – Activitats de serveis socials sense
CNAE principal:
allotjament

Codi Postal: 25280

Província:
Correu
electrònic:

Lleida

Twitter:

www.amisolsolsona.org

Persona de contacte: M. Rosa Villaró

973 48 23 04

amisol@amisolsolsona.org

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

L’Associació AMISOL és una entitat sense ànim de lucre de Solsona d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Disposen d’un centre especial de treball, ofereixen un servei de teràpia ocupacional, gestionen una llar residència i un servei de
suport a l’autonomia a la pròpia llar, un esplai i un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç.

Sector d’activitat: Atenció a les persones amb discapacitat

Àmbit geogràfic: Solsona

Facturació 2016: 1.890.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte Social i Cultural

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Desenvolupament territorial
Amisol és una associació de referència al territori per la gran presència que hi té i per l’impacte
social que ocasiona. Reinverteixen tots els seus beneficis en l’activitat però des que es van crear
que han anat innovant i ampliant els seus serveis. En aquest sentit, recentment han incorporat la
fabricació de mobles amb palets a través del centre especial de treball. La majoria dels seus
proveïdors de fusta són de la comarca o bé comarques veïnes i col·laboren amb altres productors
locals en algunes activitats que organitzen.
D’altra banda, cal destacar que en quant a l’impacte mediambiental, han instal·lat una caldera de
biomassa i altres aparells per a l’estalvi i eficiència energètics en el consum d’aigua a les seves
instal·lacions, a més de promoure tot tipus de reciclatge.
A nivell de gestió interna, els socis participen en moltes de les decisions i promouen el treball en
equip en el dia a dia de l’associació. A més, organitzen formacions per a tots els treballadors i socis
interessats. Finalment, cal destacar que estan implantant un nou sistema de transparència.

AMISOL vetlla per l’exercici
ple dels drets de les
persones amb discapacitat.

AGRO IGUALADA
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes
Web: http://www.agroigualada.com/

Twitter:

CIF: F08262842

Facebook: Agro Igualada Cooperativa

Telèfon:

93 803 09 17

Data de constitució: 14/01/1971

Municipi: Igualada

Comarca:

Anoia

Codi Postal: 08700

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Forma jurídica:

Agro Igualada SCCL

Núm. de persones sòcies: 450
CNAE principal:

Treballadores:

-

1043. Fabricació d’oli d’oliva

Persona de contacte: Xavier Bargalló

@Agroigualada

info@agroigualada.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:
Sector d’activitat:

La cooperativa ofereix servei tècnic als productors agrícoles així com un magatzem per als cereals i un molí per a la
producció de l’oli. Disposen d’una agrobotiga per a tot tipus de clients on una part està destinada a productes i serveis per
als cultius agraris i de jardineria i una altre a productes alimentaris.
Sector agrari, vinícola i cerealístic.

Àmbit geogràfic:

Anoia i voltants.

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Desenvolupament territorial
Impacte Mediambiental

Col·laboració i intercooperació
Innovació en l’activitat

Agro Igualada és una cooperativa històrica en la que s’agrupen productors d’oli, cereals i
ametlles, amb 90 anys d’història a la comarca de l’Anoia va néixer de la unió de diferents
sindicats agrícoles i la Cooperativa Agrícola d’Igualada.
Actualment la cooperativa gestiona les diferents instal·lacions i serveis tècnics per a organitzar
les campanyes agràries dels 450 socis productors. Així disposen d’un molí d’oli, magatzems i
maquinària per a la neteja de l'ametlla i del cereal, l’especialització en adobs i en llavors
adaptades a la comarca.
La comercialització es fa de forma conjunta i en aquest sentit han creat la marca local El Setrill
d’oli d’oliva verge d’arbequines. A l’Agrobotiga es comercialitzen diferents productes alimentaris
de proximitat, ecològics i dels mateixos socis cooperativistes.
A nivell d’intercooperació la cooperativa es sòcia de la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya i participen a la campanya “ImpliCA'T”: Consumeix productes de la nostra terra”.

AgroIgualada aposta per
l’agricultura ecològica i ho fa
a
través
del
seu
assesorament i productes de
l’agrobotiga.

ÀURIA, EMPRESA D'INSERCIÓ
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Àuria, Empresa d’inserció, SCCL

http://www.auriagrup.cat/

Twitter:

@auria _grup
93 801 74 38

CIF: F65068595

Facebook:

Àuria Grup

Telèfon:

Data de constitució: 09/07/2009

Municipi:

Igualada

Comarca:

Anoia

Treballadores: 21
Núm. de persones sòcies: 2 entitats
8812. Altres activitats de serveis socials sense
CNAE principal:
allotjament a persones amb discapacitat

Codi Postal: 08700

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Persona de contacte: Fina Núñez

cooperativa@auriagrup.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:
Sector d’activitat:

Cooperativa de segon grau del grup Àuria i Empresa d’Inserció. Té per missió crear oportunitats d’ocupació per a persones
amb risc d’exclusió social. La principal activitat és la neteges especialitzades i de rehabilitació de façanes.
Neteja de façanes i edificis

Àmbit geogràfic:

Anoia

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social

Desenvolupament territorial

Àuria, Empresa d’inserció, SCCL forma part del Grup Àuria, una empresa del tercer sector que vetlla per
garantir la qualitat de vida i per la participació de persones en risc d’exclusió social i ho fan a través de
la inserció laboral, la creació de treball i diferents mecanismes per a la transformació social dins
d’aquests col·lectius vulnerables.
Amb aquesta cooperativa, el grup Àuria aposta per la creació de llocs de treball per a persones en risc
d’exclusió social com les persones amb diversitats funcionals a través de la inserció en el mercat de
treball del sector de l'habitatge i gestió del entorn amb treballs específics de neteja i rehabilitació de
façanes i edificis.
Des del equip tècnic s’investiga sobre nous procediments per a les tasques de neteja de grafittis i altres
serveis de l’empresa. Per una altre part, la col·laboració es realitza a través de les cooperatives que
formen part del grup Àuria i amb diferents actors socials com altres centres d’inserció.

ÀURIA, Empresa d'inserció,
vol donar oportunitats
d'ocupació laboral a persones
en risc d'exclusió social.

BQF
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: http://bqfsccl.com/

Twitter:

CIF: F66296492

Facebook:

Telèfon:

Data de constitució: 24/05/2014

Municipi: Callús

Comarca:

Bages

Núm. de persones sòcies: 2
Treballadores: 2
1623 Fabricació d'altres estructures de fusta
CNAE principal: i peces de fusteria i ebenisteria per a la
construcció, excepte els terres de fusta

Codi Postal:

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

BQF, SCCL

BQF SCCL

08262

Persona de contacte: Miquel Zorrilla

618 55 85 58

bqfmodular@telefonica.net

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:
Sector d’activitat:

BQF construeixen i venen productes manufacturats de fusta. En concret es dediquen a les parts estructurals de la
construcció amb fustes certificades amb producció ecològica.
Construcció d’estructures amb fusta

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Mediambiental

Desenvolupament territorial
Transformació en cooperativa
BQF, SCCL. es va crear de l’associació de dos treballadors d’una antiga empresa que, en tancar aquesta, van
decidir transformar l’activitat laboral en una cooperativa pròpia per ser la forma jurídica que s’ajustava a
l’estructura de recursos i gestió administrativa més adient.
La activitat de la cooperativa es centra en tot tipus de construccions de estructures grans i mitjanes com bigues,
pàdocs, boxes, puntals i mobiliari urbà amb fusta massissa i laminada certificada amb FSC (Forest Stewardship
Council A.C. - Consell d’Administració Forestal). Aquest consell (FSC) vetlla per una gestió forestal ambientalment
apropiada, socialment beneficiosa i econòmicament viable dels boscos del món.
Els tractaments de fabricació de les estructures es realitzen mitjançant autoclau i altres tècniques tradicions i
innovadores al mateix temps, per l’eficiència i la adaptació a les exigències de la construcció actuals.
La cooperativa es sòcia de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) i intercooperen amb
diferents agents territorials del sector econòmic i administratiu.

Fusteria ecològica,
tradicional i eficient a
l'abast de tothom.

TRANSPORTS GRAELLS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes

:

Web:

Twitter

CIF: F58777236

Facebook:

Telèfon:

93 803 05 85

Data de constitució: 27/12/1988

Municipi: Igualada

Comarca:

Anoia

Núm. de persones sòcies: 5
Treballadores:
4941 Transport de mercaderies per carretera,
CNAE principal: excepte servei de mudances.

Codi Postal: 08700

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Transports Graells, SCCL

Persona de contacte: Miquel Graell

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:
Sector d’activitat:

Cooperativa de serveis de transport de mercaderies per carretera.

Transport per carretera

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Col·laboració i intercooperació

Transformació en cooperativa

Transports Graells, SCCL es una cooperativa de serveis de caràcter familiar i amb una trajectòria de 15
anys d’activitat econòmica. Es dediquen al transport per carretera en els sectors de la construcció, la
metal·lúrgica i de diferents tipus de maquinaries. Disposen de 4 camions propis per a realitzar el servei
de transports.
La seva activitat es desenvolupa a la comarca de l’Anoia, la província de Barcelona i la resta de
Catalunya. Són socis de la Unió Empresarial de l’Anoia.
La decisió de convertir-se en cooperativa va venir donada per les relacions familiars entre els socis i per
ser la forma jurídica més adient per les necessitats, els recursos disponibles i els objectius de l’activitat
econòmica a desenvolupar. La millora de les condicions laborals i la suma dels recursos materials van
ser els motius de la creació de la cooperativa.

La millora de les condicions
laborals i dels recursos va ser
el motiu de creació

TÈCNICA I COLOR
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Twitter:

CIF: F66495623

Facebook:

Telèfon:

Data de constitució: 02/04/2015

Municipi:

Tècnica i color, SCCL

Núm. de persones sòcies: 5
CNAE principal:

Treballadores: 2

4334 Pintura i vidreria

Codi Postal:

Cardona
08261

Persona de contacte:

Albert Roselló

93 869 12 64

Comarca:

Bages

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona
albert@elrosello.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Gestionen una botiga de pintures i comerç al detall de materials d’interior per les llars. A més, realitzen projectes
d’interiorisme personalitzats.
Pintura i disseny d’interiors

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016: 400.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Gestió i organització interna

Impacte Mediambiental

Transformació en cooperativa

Tècnica i color, SCCL és una cooperativa de treball associat creada el 2015 per la decisió d’unir-se
diferents persones que ja es coneixien i treballaven juntes en un projecte econòmic amb l’objectiu
d’oferir un servei de qualitat en el sector d’interiorisme de llars personalitzat i al abast de tothom a
través d’una botiga especialitzada.
A nivell professional, actualment aposten per treballar amb pintures ecològiques, pintures amb pigments
naturals i estucs de calç tot fent una fusió de tradició, sostenibilitat i innovació.
A nivell d’organització interna, els socis compten amb flexibilitat horària per tal de compaginar les
activitats amb les responsabilitats i cures individuals i/o familiars.

Serveis de pintura i dissenys
d’interior, que aposten per la
tradició i la sostenibilitat.

S i P CONSULTORS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

S i P Consultors, SCCL

CIF: F61625661
Data de constitució:

16/06/1998

Núm. de persones sòcies: 3
Treballadores: 0
6920 Activitats de comptabilitat, tenidoria de
CNAE principal:
llibres, auditoria i assessoria fiscal

Twitter:

sip.cat

Facebook:

Telèfon:

93 881 45 80

Municipi: Vic

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08500

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Persona de contacte: Cristina Montalt

recepcio@sip.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:
Sector d’activitat:

Assessoria a autònoms i petites empreses en qüestions fiscals, comptables, laborals i administratives

Assessoria a organitzacions empresarials

Àmbit geogràfic:

Osona i província de Barcelona

Facturació 2016:

240.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Col·laboració i intercooperació

Impacte social

S i P Consultors es una cooperativa de treball associat que dona servei d’assessorament fiscal,
mercantil i legal a tot tipus d’associacions empresarials i particulars.
L’assessoria esta especialitzada en el tràmits específics de gestió cooperativa, per la seva pròpia forma
jurídica en cooperativa.
Per una altre part, col·laboren de forma puntual amb la Federació de Cooperatives de Catalunya, tant
per la creació de noves cooperatives com per resoldre dubtes específics.

Assessorament especialitzat
en cooperatives.

UNIÓ DE COOPERADORS DE SÚRIA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Twitter:

CIF: F08171944

Facebook:

Telèfon:

696 190 663

Data de constitució: 1917

Municipi:

Súria

Comarca:

Bages

Núm. de persones sòcies: Treballadores: 6
4778 Comerç al detall d'altres tipus d'articles
CNAE principal:
nous en establiments especialitzats

Codi Postal:

08260

Província:
Barcelona
Correu
electrònic: unio.de.cooperadors@gmail.com

Unió de Cooperadors de Súria, SCCL

Persona de contacte: Emília Ramon

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat:

Sector d’activitat:

Botiga que fa la funció de supermercat

Comerç minorista

Àmbit geogràfic: Súria

Facturació 2016:

460.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Col·laboració i intercooperació

Transformació en cooperativa

Innovació en l’activitat

Impacte
Social/Mediambiental/Cultural

Desenvolupament territorial

La Unió de Cooperadors de Súria es tracta d’una de les cooperatives més antigues de la Catalunya
Central. Va ser creada per obrers que, davant la impossibilitat d’accedir als aliments bàsics pels
preus abusius que fixaven els botiguers, van decidir crear una cooperativa de consum que els hi
proporcionés aliments a preus assequibles. Ara mateix, la cooperativa disposa d’una botiga que ven
els productes que els hi proporciona la cooperativa Consum.
En els darrers 3 anys, la cooperativa ha proporcionat ajudes a les escoles del poble gràcies als
beneficis que ha obtingut en els exercicis passats.

La Unió de Cooperadors de
Súria, cooperativa històrica,
destina part dels beneficis a
les escoles del poble.

L’OM
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

L’Om, SCCL

CIF: F66755588

Facebook:

Data de constitució: 25/04/2016
Núm. de persones sòcies: 3
CNAE principal:

Treballadores: 5

5610. Restaurants i establiments de menjars

Twitter:
L'Om Cafè-Restaurant

Telèfon:

93 872 51 72

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08241

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Persona de contacte: Jordi Pierola

lommanresa@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

L'Om és una petita empresa de restauració situada al nucli antic de Manresa. Amb un espai acollidor i una terrassa
espaiosa, ofereix des d'esmorzars fins a sopars, amb una aposta pels productes de proximitat i Km 0, cuina lleugera i
mediterrània.
Sector restauració i hosteleria

Àmbit geogràfic:

Manresa

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

L'Om destaca, en primer lloc, pel procés de transformació: es tractava d'una iniciativa el propietari del
qual, sense que l'empresa estigués en crisi, va proposar implicar tota la plantilla com a socis, de manera
que van dur a terme una transformació de la societat cap a una SCCL, i doncs, amb una estructura molt
més democràtica.
La cooperativa destaca també per bones pràctiques tant a nivell social com ambiental: la seva aposta,
en la mesura que poden, és per a l'economia social de l'entorn i per l'alimentació ecològica; així doncs,
es fomenten aquests dos vessants alhora. A més, el seu menú sempre inclou propostes vegetarianes.
Així mateix, en el pla ambiental, s'ha intentat, en la mesura que els condicionants econòmics ho han
permès, millorar l'eficiència energètica de local per reduir el consum en electricitat.

L'Om és un bon exemple d'una
cooperatvlttacló per lmpllcar
tota la plantlla de treballadors
en un projecte comú.

UNICOOP CULTURAL
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Unicoop Cultural, SCCL

CIF: F08171902

Facebook:

Data de constitució:

1904

Núm. de persones sòcies:
CNAE principal:

www.teatreaurora.cat

70

Treballadores:

9651 Espectacles en sales i locals

3

Teatreaurora

Twitter:
Telèfon:

Municipi: Igualada

Comarca:

Codi Postal: 08700

Província:

Persona de contacte: Òscar Balcells Correu electrònic:

@teatreaurora
93 805 00 75
Anoia
Barcelona
info@teatreaurora.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Cooperativa de consum i usuaris de serveis culturals. Gestionen i dinamitzen el Teatre Aurora amb una programació de teatre de
petit format i pensat per a tots els públics. L’edifici acull associacions culturals del municipi.
Serveis culturals; arts escèniques.

Àmbit geogràfic:

Anoia

Facturació 2016: 150000

Àmbits de bones pràctiques
Col·laboració i intercooperació
Impacte Social i Cultural

Gestió i organització interna
Innovació

Unicoop cultural SCCL neix el 1988 per tal d’agafar el llegat de diferents cooperatives de consumidors
d’Igualada; «La Económica» i «La Igualadina» (1904), «Unió de Cooperadors» (1936), Societat Cooperativa
de Consumidors «La Victoria» (1939) i «Unió Cooperativa Unicoop» (1976).
És un projecte col·lectiu sense ànim de lucre basat en la complicitat, la participació i la cooperació per tal
de oferir un espai de cultura independent i l’abast de tothom.
La junta d’Unicoop Cultural s'encarrega de la gestió autònoma del Teatre de l’Aurora, tant de la
programació mensual com del manteniment del local i les altres tasques de gestió i dinamització. A nivell
intern, els socis prenen decisions en assemblea. També disposen d’una comissió de programació que es
dedica a fer recerca de les noves propostes escèniques teatrals per el territori català.
L’estratègia cultural que segueix ha permès que aquest teatre sigui un referent cultural a la ciutat
d’Igualada i que formi part de l’AETC i de la Red de Teatros Alternativos. Col·labora donant suport a
diferents cooperatives del sector escènic i, a més, han participat en la coproducció de 20 espectacles i 3
de producció pròpia. El teatre també acull a unes 6 associacions culturals de la ciutat.

Espai de referència cultural,
independent i autogestionat

ELS NOIS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.elsnois.com

Twitter:

CIF: F08868028

Facebook:

Telèfon:

93 887 02 96

Data de constitució: 13/12/1983

Municipi: Tona

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08551

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

ELS NOIS, SCCL

Núm. de persones sòcies: 6
CNAE principal:

Treballadores:

3109. Fabricació d’altres tipus de mobles

Persona de contacte: Pere Font

info@elsnois.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Els nois és una cooperativa de treball associat que es dedica a la producció de mobles d’encàrrec i la realització d’una
fusteria a mida i de qualitat.
Sector indústria

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Transformació en cooperativa

Aquesta cooperativa històrica neix de l’aposta dels treballadors d’una empresa de fusteria per
transformar l’empresa en el model econòmic i social de gestió cooperatiu. En els 34 anys de trajectòria
sempre han apostat per la incorporació de nous socis treballadors per tal de continuar treballant de
forma conjunta i amb responsabilitat compartida entre tots els socis i sòcies.
A nivell d’organització interna el grau de participació dels socis es alta gràcies a les assemblees
mensuals on es decideixen les qüestions econòmiques, de planificació i estratègiques. A més, no
existeix forquilla salarial entre els socis i treballadors.
Està federada a la Federació de Cooperatives de Catalunya. El procés de fabricació dels productes que
fabriquen es tradicional, posant en valor l’ofici del tractament de la fusta, tot i així, l’equip proposa la
incorporació d’innovacions tècniques en la maquinaria en els pròxims mesos.

Una aposta ferma per el
model cooperatu de treball
assoclat que ha permès
consolldar l’actvltat en 34
anys dlns del sector lndustrlal l
de la fusterla.

RIUVERD, EMPRESA D’INSERCIÓ
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes
Web:

www.riuverd.cat

Twitter:

@riuverd

CIF: F-25783309

Facebook

:

Telèfon:

620 58 81 59

Data de constitució: 07/08/2014

Municipi: Solsona

Comarca:

Solsonès

Codi Postal: 25280

Província:
Lleida
Correu
electrònic: riuverdsolsona@gmail.com

Forma jurídica:

Riuverd, Empresa d’inserció, SCCL

Núm. de persones sòcies: 2
CNAE principal:

Treballadores: 4

0113. Conreu d’hortalisses, arrels i tubercles

Riuverd Empresa d’Inserció

Persona de contacte:

Jordi Corbera

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Gestió d'un petit hort i cultiu de vegetals, elaboració de cistelles de verdura i elaborats vegetals, formacions i cursos.

Sector d’activitat: Sector agrícola

Àmbit geogràfic:

Solsonès - Cardona

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Gestió i organització interna

Desenvolupament territorial
Riuverd sorgeix de la detecció d’una necessitat social: la falta de sortides laborals per a joves formats en
la Unitat d’Escolarització Compartida de Solsona. És una cooperativa d’inserció amb un fort impacte
social atès que forma i dóna oportunitats laborals a joves en risc d’exclusió. D’altra banda, un altre
àmbit de bones pràctiques és la col·laboració i intercooperació. Riuverd és present en diferents projectes
compartits amb d’altres cooperatives. És el cas de Biolordcoop, amb qui treballa en el camp de la
inserció en aquesta cooperativa que agrupa productors de poma ecològica de muntanya del pirineu i
prepirineu.

Rluverd dona resposta a una
necessltat soclal: ocupar l
formar joves en rlsc d’exclusló

LES ABSENTES
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Associació Musical Les Absentes

Web: www.lesabsentes.cat
Les Absentes

Twitter:

@les_Absentes

Telèfon:

617 22 64 01

CIF: F66694100

Facebook:

Data de constitució: 01/2013

Municipi: Solsona

Comarca:

Solsonès

Codi Postal: 25281

Província:
Correu
electrònic:

Lleida

Núm. de persones sòcies: 6
CNAE principal:

Treballadores: 0

9003. Creació artística i literària

Persona de contacte: Marc Barrera

lesabsentes@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Les Absentes són un grup de música que es dedica a crear i versionar a partir del repertori popular català, barrejant
música tradicional amb estils moderns
Cultural - Musical

Àmbit geogràfic:

Solsonès, Països Catalans

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Les Absentes és un grup de música organitzat en forma d’associació. El funcionament és horitzontal,
basat en l’assemblearisme, que es pràctica en la quotidinitat del grup.
Un element que domina sempre el repertori i tot allò que envolta Les Absentes és la reivindicació de
la cultura popular catalana i la voluntat de difondre i renovar-la. L’objectiu és fer arribar tot això al
màxim públic possible i crear la consciència de que la cultura catalana no és quelcom encarcat ni
cap pessa de museu, sinó una cosa viva, que respira i es renova. Hi ha, a la vegada, una
reivindicació territorial del món rural i dels elements característics d’una comarca com la del
Solsonès.
El grup té també un paper actiu en la dinamització cultural i associativa de la comarca, organitzant
diversos actes al llarg de l’any i col·laborant amb el teixit d’entitats a l’hora d’organitzar actes i
concerts.

Les Absentes relvlndlquen la
tradlcló popular, renovant-la l
portant-la arreu.

ORGULL PAGÈS - MENGEM OSONA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.mengemosona.com

Mengem Osona, SCCL

Orgull Pagès

Twitter:

@orgull_pages

Telèfon:

93 521 08 68
Osona

CIF: F66374794

Facebook:

Data de constitució: 05/11/2014

Municipi: Vic

Comarca:

Núm. de persones sòcies: 4
Treballadores: 5
4719. Altres tipus de comerç al detall en
CNAE principal:
establiments no especialitzats

Codi Postal: 08500

Província:
Barcelona
Correu
electrònic: mengemosona@gmail.com

Persona de contacte: Helena Campàs

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Mengem Osona – Orgull pagès és una botiga de producte local, sense intermediaris i ecològic. Disposen d'una botiga de
venda al detall a la ciutat de Vic.
Sector comerç

Àmbit geogràfic:

Osona, Catalunya

Facturació 2016: 110.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Mengem Osona té, sobretot, un gran impacte social i territorial: d'una banda, almenys un 75% dels
seus proveïdors directes provenen de la rodalia més immediata. Aquesta aposta es complementa
amb la seva promoció directa dels productors a les xarxes socials, que genera un discurs positiu al
voltant de la pagesia.
Per altra banda, i en el pla ambiental, és important destacar que tot el producte que venen, a part de
l'origen, disposa de certificació ecològica. A la vegada, tenen una política de prevenció de residus
que els porta a no generar-ne, i els productes de neteja emprats són de certificació sostenible.
Mengem Osona també destaca per la gestió interna. Els salaris hi són iguals i són públics per a
treballadors, i la cooperativa realitza un gran nombre d'assemblees anuals, amb la qual cosa la
governança democràtica s'assegura. Per altra banda, i de cara als treballadors i socis, hi ha
flexibilitat horària per a la conciliació amb la vida privada, i s'ofereix formació constant.

Mengem Osona aposta pel
clrcult curt d'un producte
ecològlc, l la posada en valor
de la pagesla comarcal.

BIOLORD COOP
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Biolord Coop, SCCL

Web: pomademuntanyabiolord.com

CIF: F25816505

Facebook:

Data de constitució: 12/12/2016
Núm. de persones sòcies: 15

Poma de Muntanya Biolord

Municipi: Sant Llorenç de Morunys
Treballadores: 1

CNAE principal: 0161. Activitats de suport a l'agricultura

Codi Postal: 25285
Persona de contacte: Josep Pintó

Twitter: biolord_pomes
Telèfon: 689387317
Comarca: Solsonès
Província: Lleida
Correu electrònic:
info@pomademuntanya.cat

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Conreu pioner de poma ecològica de muntanya, amb clar caràcter social i vocació territorial.

Sector d’activitat: Agrari, social i cultural

Àmbit geogràfic: Pirineu Català

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Gestió i organització interna

Desenvolupament territorial

BIOLORD COOP és una cooperativa sense afany de lucre que té com a objectiu promoure el cultiu en
alçada i ecològic i poma, a zones de muntanya, en especial a feixes i camps abandonats durant la
decadència del sector agrari a muntanya.
És una iniciativa que va més enllà de la comercialització conjunta i reivindica la pagesia de muntanya
oferint serveis culturals i participant en campanyes de sensibilització sobre el paisatge que incorpori de
nou el sector agrari. A través del conreu de la poma, BIOLORD COOP disposa d’una basta xarxa de
cooperació col·laboració des d’on es treballa la promoció sostenible dels pobles de muntanya. Disposa
també d’un programa d’inserció sociolaboral per a persones desafavorides.

BIOLORD vol recuperar l’ús
agrari de les terres del
Pirineu, defugint models
especulatius, i reivindicar una
pagesia sostenible.

COOPERATIVA CALANDRA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.bugaderiavic.com

Cooperativa Calandra, SCCL

Cooperativa Calandra

Twitter:

CIF: F08852279

Facebook:

Data de constitució: 1983

Municipi: Vic

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08500
Persona de
Sílvia Tarrés
contacte:

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Núm. de persones sòcies: CNAE principal:

Treballadores: 59

9601. Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell

Telèfon:

93 885 60 09

produccio@cooperativacalandra.co
m

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Calandra és una bugaderia industrial situada a Vic que ofereix un servei integral de neteja de roba, transport, rentat, triat,
planxat, plegat, assecat, empaquetat i transport de roba de serveis sanitaris, restauració i hoteleria, indústria i roba
personal i de treball.
Sector serveis

Àmbit geogràfic:

Osona

Facturació 2016: 1.195.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Gestió i organització interna
Desenvolupament territorial
Calandra neix el 1983 com a iniciativa de familiars amb persones amb discapacitat intel·lectual, amb la
voluntat de facilitar-los una inserció laboral. Amb aquesta vocació s'ha mantingut al llarg del temps i,
actualment, són 47 els treballadors en plantilla amb aquesta situació. Actualment, aquesta xifra inclou
també altres discapacitats, com les mentals i físiques.
La cooperativa està especialitzada en bugaderia per a la indústria alimentària i el sector sanitari
comarcals, i fa una forta inversió en maquinària per estar al dia i abaratir costos, de manera que disposa
de certificats de qualitat, així com de la certificació d'empresa amb Responsabilitat Social Corporativa. A
més, també han elaborat un pla d'igualtat -més de la meitat de treballadors són dones- i un pla contra
l'assetjament sexual en l'empresa.
A nivell de salut, a més de l'atenció sanitària requerida en qualsevol empresa, per les característiques de
l'empresa, la cooperativa ofereix un equip de suport a les persones discapacitades, tant en el procés
d'incorporació com en la permanència, i que també dona suport a les famílies.

Calandra crea llocs de treball
amb un fort retorn social
alhora que aposta per
l'eficiència i la qualitat.

ISKRA DESENVOLUPAMENT
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Iskra Desenvolupament, SCCL

www.iskra.cat

Twitter:

@iskratic

Telèfon:

93 013 20 09

CIF: F65534240

Facebook:

Data de constitució: 27/06/2011

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Codi Postal:
Persona de
contacte:

Província:

Barcelona

Núm. de persones sòcies: 3
CNAE principal:

Treballadores: 11

6312. Portals web

Iskra

08241

Eudald Camprubí Correu electrònic:

info@iskra.cat

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat:

Sector d’activitat:

Iskra és una cooperativa d'enginyeria informàtica especialitzada en Python Python, Plone i Pyramid especialitzada en la
gestió d'informació i l'economia del coneixement i en el desenvolupament d'aplicacions web i mòbil.

Informàtica – Portals web

Àmbit geogràfic:

Internacional

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l'activitat

Internacionalització

Col·laboració i intercooperació

Iskra se situa, pel sector en què treballa, amb la innovació com a base de la cooperativa. Els llenguatges
informàtics amb què treballen els situen com una empresa referent a nivell català i espanyol, i amb una
gran presència al mercat europeu. Això els dona una projecció internacional no gens menyspreable.
La seva aposta pel model cooperatiu és a causa de la creença en aquest tipus de filosofia i manera de
treballar, i els porta a tenir col·laboracions amb institucions del territori com la UPC de Manresa o amb
altres empreses del sector.
Si la seva clientela és fortament internacionalitzada, a l'hora d'escollir els seus proveïdors tenen en
compte criteris territorials, o que tinguin impacte mediambiental, com per exemple Som Energia.

El sector en què treballa Iskra
té com a base la lnnovacló
constant, motu pel qual hl
aposten decldldament.

PRODUCTES FORESTALS DE LA CATALUNYA CENTRAL
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Productes forestals de la Catalunya Central, SCCL

Web: www.energiaforestal.com

Twitter:

CIF: F64810542

Facebook:

Telèfon:

Data de constitució: 14/03/2008

Municipi: Manresa

Comarca:

Codi Postal: 08241
Persona de
contacte:

Província:
Barcelona
Correu
electrònic: biomassa@energiaforestal.com

Núm. de persones sòcies: > 700
CNAE principal:

Treballadores: 1

0240. Serveis de suport a la silvicultura

David Pérez

93 595 20 72
Bages

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Productes Forestals de la Catalunya Central és una cooperativa sense ànim de lucre que agrupa més de set-cents
propietaris forestals de la província de Barcelona, amb la finalitat de mantenir els boscos nets mitjançant la producció i
comercialització de pèl·let i d'estella com a combustible. També lloguen màquines estelladores.
Sector forestal – energètic

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016: 200.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació

Desenvolupament territorial
La cooperativa neix amb una clara voluntat tant de desenvolupament territorial com d'impacte social i
mediambiental: una gestió forestal i silvícola que suposi, si no beneficis, un cost zero per als propietaris
forestals, i que sigui capaç de generar llocs de treball a la vegada. Per això la cooperativa es constitueix
sense ànim de lucre: el principal valor n'és el manteniment en condicions d'uns boscos que, si no, són
molt més vulnerables als Grans Incendis Forestals.
A part, la seva, en tant que productors, és una aposta clara per a l'energia renovables, en aquest cas de
la biomassa.
És per aquests motius abans exposats que la primera tallada que es fa als boscos d'un propietari, els
quals normalment són bruts i plens de malesa, no suposa un benefici per aquest; si se'n fan d'altres, en
el futur, amb un bosc més net i apte per a la producció de fusta, ja se'n podrà obtenir benefici.

Des de Productes Forestals
aposten per una nova manera
de gestionar el bosc per reduir
la incidència dels incendis

FORMATGERIA DEL MIRACLE
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Formatgeria del miracle, SCCL

Web: www.formatgeriaelmiracle.coop

CIF: F25809203

Facebook: Formatgeria El Miracle

Telèfon:

Data de constitució: 18/04/2016

Municipi: Riner

Comarca:

Solsonès

Codi Postal: 25290
Persona de
Sílvia Soler
contacte:

Província:
Correu
electrònic:

Lleida

Núm. de persones sòcies: 3
CNAE principal:

Treballadores: 2

1053. Fabricació de formatges

637 35 25 81

Formatgeriadelmiracle@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

La formatgeria del miracle es dedica a la transformació artesanal de productes làctics a l'obrador situat al Santuari del
Miracle.
Agroalimentari

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

La Formatgeria del Miracle es una cooperativa de recent creació, tot i així, el procés de creació i decisió
de constituir-se en cooperativa ha sigut de dos anys llargs. La decisió de constituir-se com a tal ve
donada per una aposta ferma per el cooperativisme.
A nivell de bones pràctiques destaca la fusió de diferents elements; un producte agroalimentari amb un
valor afegit per la transformació artesanal dels formatges, el lloc on es situa l’obrador; el santuari del
Miracle i les interrelacions amb diferents agents del territori com els ramaders locals, les entitats
culturals del territori o la cooperativa Riuverd.
La cooperativa aposta per un model de desenvolupament territorial sostenible i arrelat al territori i al
mateix temps que no escapa de la modernitat.
També destaquem la voluntat de enxarxar-se amb Coop57 per tal d'iniciar l’activitat cooperativa i els
esforços realitzats per a aconseguir una subvenció del programa Leader europeu.

La Formatgerla del Mlracle
aposta per un model arrelat al
terrltorl, enxarxat amb
productors l agents locals.

ECOFORESTAL DEL BAGES BARBA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
ECOFORESTAL DEL BAGES BARBA, SCCL

Web:

-

CIF: F64224264

Facebook:

Data de constitució: 28/06/2006
Núm. de persones sòcies: 3
CNAE principal:

Treballadores:

5

0161. Activitats de suport a l'agricultura

Twitter:

-

Telèfon:

679 23 36 69

Municipi: Callús

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08262
Persona de
Francisco Barba
contacte:

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

-

-

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Desbrossatge de zones forestals de difícil accés i per a fusta per biomassa.
Sector forestal

Àmbit geogràfic:

Bages – Berguedà - Cerdanya

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Transformació en cooperativa
La cooperativa neix com a associació de treballadors que mantenien, en l'anterioritat, una relació laboral
en altres empreses. Així doncs, el pas natural va ser la conversió en cooperativa, tant per la creença en
el model com pels beneficis fiscals que comporta.
Es tracta d'una cooperativa amb una activitat molt especialitzada, ja que el desbrossatge en terrenys
forestals de difícil accés provoca que sigui una activitat pràcticament manual, amb poca possibilitat
d'innovació. Aquesta fusta va destinada majoritàriament a la producció de biomassa.
L'empresa participa de federacions i associacions: forma part de l'Acetref, que busca ser una
representació i una defensa del sector de treballs forestals en l'àmbit català. Així mateix, mantenen
col·laboracions més o menys regulars amb diverses empreses del mateix sector.

Ecoforestal Barba nelx de
l'assoclacló de dlversos
treballadors d'una empresa en
crlsl que decldelxen cooperar.

CENTRE DE GESTIÓ COOPERATIU DE
MANRESA
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Centre de Gestió Cooperatiu de Manresa, SCCL

Web: www.centrege.com

Twitter:

CIF: F58413709

Facebook:

Telèfon:

93 872 29 81

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08242

Província:

Barcelona

Correu electrònic:

jgrau@centrege.com

Data de constitució:

07/09/1987

Núm. de persones sòcies: 3
Treballadores: 4
7490. Altres activitats professionals,
CNAE principal:
científiques i tècniques

Persona de contacte:

Joaquim Grau

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Assessorament global de l’empresa, amb experiència en l’assessorament a cooperatives i empreses del tercer sector
Assessoria

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Col·laboració i
intercooperació

Gestió i organització interna

El Centre de Gestió Cooperatiu es tracta d’una gestoria amb experiència en
l’assessorament de tot tipus de societats, però especialment en societats cooperatives.
Ofereixen assessorament gratuït en el procés de constitució i desenvolupament inicial de
les noves cooperatives. En tractar-se d’una cooperativa de dimensions reduïdes, les
decisions es prenen conjuntament entre tots els socis.

Experlèncla l especlallttacló
en assessorament a
cooperatves.

INSTAL·LACIONS MOIANÈS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Instal·lacions Moianès, SLL

Web:

Twitter:

http://im4.es/

CIF: B - 66693797

Facebook:

Telèfon:

938302045

Data de constitució: 09/02/2016

Municipi: Moià

Comarca:

Moianès

Núm. de persones sòcies:4
Treballadores: 5
4322. Lampisteria, instal·lacions de
CNAE principal:
calefacció i aire condicionat

Codi Postal: 08180

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Persona de contacte: Josep M. Martínez

imquatre@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Societat Laboral que ofereix serveis de lampisteria, instal·lacions de calefacció i aire condicionat a la comarca del Moianès.
Sector construcció – lampisteria

Àmbit geogràfic:

Moianès

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques

Impacte Mediambiental
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Instal·lacions Moianès són una societat laboral creada l’any passat que neix per acord d’alguns
treballadors d’una societat mercantil que es va dissoldre. Com a bones pràctiques, en destaquem
la gestió i organització interna de forma horitzontal. Tots els treballadors tenen sous equitatius i
aposten pel treball en equip. A més, prenen les decisions de forma democràtica i participativa per
part de tots els socis.
Quant al pla mediambiental, destaquen les pràctiques de prevenció de residus i el reciclatge i
reutilització d’aquests.

Instal·laclons Molanès té un
slstema de presa de declslons
totalment democràtc.

L’AGLÀ
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Twitter:

CIF: F 67040295

Facebook:

Telèfon:

635691898

Data de constitució: 25/07/2017

Municipi: Santa Eulàlia de Riuprimer

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08505

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

L’aglà, SCCL

Núm. de persones sòcies: 2
CNAE principal:

Treballadores: 4

5629. Altres serveis de menjars

Persona de contacte: Mariona Buj

lagla.coop@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

L’aglà són una cooperativa de treball associat que ofereixen el servei de menjador de l’Escola El roure gros de Santa
Eulàlia de Riuprimer i a més, oferiran altres activitats segons la demanda de l’escola i les famílies de l’escola.
Sector hosteleria

Àmbit geogràfic:

Local. Santa Eulàlia de Riuprimer

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Mediambiental
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

L’aglà es forma amb les treballadores del menjador escolar de l’Escola El roure gros a Santa Eulàlia
de Riuprimer, que han cooperativitzat aquest servei amb la intenció d’autoocupar-se. Per tant,
segueixen en gran mesura les línies de treball de la mateixa escola. Intenten, en la mesura del que
poden, ocasionar un impacte ambiental i social. Procuren proveir-se a través de productors locals i
oferir als infants del menjador productes amb certificació ecològica i de proximitat. A més, seguint
la línia de treball de l’escola, tenen pràctiques d’estalvi energètic i selecció de residus.
A nivell intern, com que totes dues formen part del consell rector, decideixen de forma conjunta i
democràtica sempre, intentant implicar les altres dues treballadores no sòcies el màxim possible
tant en el projecte com en les decisions.

L’aglà ofereix als infants del
menjador productes locals i
d’agicultura ecològica.

CASA DE NAIXEMENTS MIGJORN
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Casa de naixements Migjorn, SCCL

Web:

Twitter:

www.migjorn.net

CIF: F62794201

Facebook: Casa De Naixements Migjorn

Telèfon:

93 833 06 78

Data de constitució: 28/02/2002

Municipi: Sant Vicenç de Castellet

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08256

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Núm. de persones sòcies: 4
CNAE principal:

Treballadores: 2

8690 Altres activitats sanitàries

Persona de contacte:

Montse

migjorn@migjorn.net

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:
Sector d’activitat:

Cooperativa de treball associat de professionals de l'obstetrícia per a l’assistència a l’embaràs, al part i al postpart.

Salut

Àmbit geogràfic:

Bages

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Col·laboració i intercooperació

Transformació en cooperativa

Gestió i organització interna
Impacte
Desenvolupament territorial
Social/Mediambiental/Cultural
Migjorn ofereixen pràctiques sanitàries i de salut en els diferents processos que acompanyen el
naixement d’una persona. Els serveis sanitaris es realitzen amb un alt rigor i s’acompanyen de
professionals de la salut com psicoterapeutes, osteòpates o massatgistes per tal d’oferir el benestar de
les persones en l’inici d’una nova vida humana i en altres processos vitals com el dol.
A nivell d'organització interna, totes les treballadores, siguin sòcies o no, tenen espais periòdics de
participació i es vetlla per una bona cohesió del grup de professionals.
La raó social de la cooperativa és aportar salut a la infància, la seva tasca al llarg dels anys ha permès
consolidar una xarxa de persones; professionals i famílies interessades en la criança ecològica, sent un
punt on es poden trobar productes i serveis locals amb aquesta afinitat.
Innovació

Totes les persones de la
cooperativa tenen espais
periòdics de participació i
cohesió.

CELLER COOPERATIU DE SALELLES
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
CELLER COOPERATIU DE SALELLES, SCCL

Web:

www.coopsalelles.com

Twitter:

@coopsalelles

CIF: F08239493

Facebook: Coopsalelles

Telèfon:

93 872 05 72

Data de constitució: 26/02/1946
Núm. de persones
Treballadores: 9
200
sòcies:
CNAE principal: 1102 Elaboració de vins

Municipi: Manresa

Comarca:

Codi Postal: 08241
Persona de
Josep Oliveras
contacte:

Província:
Barcelona
Correu
electrònic: coopsalelles@coopsalelles.com

Bages

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Cooperativa agrícola de serveis agraris dedicats a l’elaboració de vins, la fabricació i comercialització de pinsos ecològics i
la distribució de fitosanitaris
Agricultura i ramaderia

Àmbit geogràfic:

Estat espanyol

Facturació 2016: 7.500.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Col·laboració i intercooperació
Desenvolupament territorial
Innovació en l’activitat

Transformació en cooperativa
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural

El Celler Cooperatiu de Salelles va ser fundat al any 1926, en un inici per a cobrir les necessitats dels
productors vitícoles de la zona. Actualment les vinyes dels socis cooperativistes elaboren vins amb la
qualificació de la Denominació d’Origen Pla del Bages amb intercooperació del Celler Cooperatiu d’Artés.
Fa uns anys la cooperativa va apostar per l’agroecologia engegant una línia de pinsos ecològics per tal
de cultivar els camps de cultiu dels socis en modalitat ecològica. Els pinsos estan certificats pel CCPAE i
actualment abasteixen part de Catalunya i del exterior.
Disposen d’una agrobotiga on venen els productes propis i dels socis productors.
La política de reciclatge de la cooperativa va encarada a poder retornar les ampolles de vi i altres
envasos per tal de donar una segona vida als materials.
Destaquem que aquest any han estat reconeguts per la Confederació de Cooperatives de Catalunya per
la Innovació i la Intercooperació – Reconeixement CoopCat 2017.

Aposta ferma pel territori
agrícola, fabricant pinsos
ecològics i mantenint el
paisatge vitícola des de la
D.O Pla de Bages.

EL SONALL
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

El Sonall, SCCL

Twitter:

CIF: F58253683

Facebook:

Data de constitució: 24/10/1986

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08242
Persona de
Àngela Cunill
contacte:

Província:
Correu
electrònic:

Barcelona

Núm. de persones sòcies: 3
CNAE principal:

Treballadores: 3

8520. Educació primària

El Sonall Escola Bressol

Telèfon:

93 874 64 01

elsonall@hotmail.es

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

El Sonall és una Escola Bressol que ofereix una un mètode d’educació basat en el desenvolupament equilibrat dels infants
així com aposten per una comunicació continuada entre les famílies i l’escola.
Escola i formació. Escola bressol

Àmbit geogràfic:

Manresa

Facturació 2016: 95.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació

El sonall, SCCL es una cooperativa d’ensenyament amb una llarga trajectòria. Es dediquen al
ensenyament en l’etapa preescolar.
Els professionals de la cooperativa han decidit treballar amb una educació respectuosa cap a l’infant a
través del joc espontani, l’experimentació i les emocions. Tenen en compte la dimensió infant-famíliaescola i treballen per a que aquest vincle sigui continuat i de confiança.
Incorporen valors de coeducació i integració de les diversitats socials actuals en les dinàmiques escolar
del dia a dia.
L’escola a incorporat en el càtering de menjador alguns aliments de producció ecològica i està treballant
per a que pugui ser tot el menú amb aquestes característiques. En aquest sentit cooperen amb una
cooperativa de la comarca que es dedica a la distribució d’aliments ecològics. També col·laboren amb
l’Ecoxarxa del Bages i amb diferents entitats de cultura popular de la ciutat de Manresa.

Innovació i confiança en
l'ensenyament cap als
infants.

MOLTACTE
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Moltacte, SCCL

www.moltacte.com

Twitter:

@moltacte

Telèfon:

93 876 81 40

CIF: F64122732

Facebook:

Data de constitució: 2006

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Treballadores: 49
Núm. de persones sòcies: 4751 Comerç al detall de tèxtils en
CNAE principal:
establiments especialitzats

Codi Postal: 08243
Persona de
Ana Artázcoz
contacte:

Província:

Barcelona

Moltacte

Correu
electrònic:

moltacte@moltacte.com

Activitat econòmica
Moltacte, SCCL és una Cooperativa de Segon grau que gestiona outlets de roba de grans marques del tèxtil a diferents
ciutats de Catalunya. El seu objectiu és la inserció laboral de persones amb trastorns mentals a les seves botigues.

Descripció de
l’activitat:
Sector d’activitat:

Comerç al detall

Àmbit geogràfic:

Estat espanyol

Facturació 2016: 3.000.000 €

Àmbits de bones pràctiques
X

Col·laboració i intercooperació
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural

Gestió i organització interna

Moltacte, SCCL és una cooperativa de segon grau que vetlla per la integració sociolaboral de persones
amb trastorns mentals a través de botigues de moda en format outlet.
El model s’ha implementat en diferents ciutats de Catalunya com Manresa, Igualada i Llagostera.
A partir de la intercooperació amb cooperatives que ofereixen serveis per a la inclusió de col·lectius amb
diversitat funcional, poden oferir serveis per a la autonomia persona i el desenvolupament professionals
als seus treballadors.
Destaca a nivell de gestió i organització interna pel fet d’haver realitzat un procés participatiu entre els i
les treballadors/es per acordar-ne les condicions laborals.
Cooperativa agrària

Integració social en el comerç
de les marques de roba
femenina.

TXARANGO
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Txarango, SCCL

Web: www.txarango.com

CIF: F - 66989906

Facebook:

Txarango

Telèfon: 686 329 317

Data de constitució: 29/03/2017

Municipi:

Gurb

Comarca: Osona

Núm. de persones sòcies: 9

Treballadores:

CNAE principal: 9001 . Arts escèniques

10

Codi Postal: 08503
Persona de
Àlex Pujols Canudas
contacte:

Twitter: @txarango

Província: Barcelona
Correu
electrònic: cooperativa@txarango.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Txarango és un grup musical català creat el 2010 i amb seu a Osona. Aquest any s’han convertit en una cooperativa de treball
associat amb la idea d’anar més enllà de la música, volen col·lectivitzar el seu projecte col·laborant i apostant per altres
projectes de caràcter transformador.

Sector d’activitat: Sector cultura i espectacle

Àmbit geogràfic: Internacional

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte Social i Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Transformació en cooperativa
Internacionalització
Txarango és un grup musical constituïts primer com a associació i recentment s’han transformat en
cooperativa sense ànim de lucre perquè creuen en aquest model econòmic i social de gestió i hi
veuen una eina de transformació.
Des dels seus inicis que han col·laborat amb diferents entitats i projectes solidaris, però és en el
seu últim projecte “El cor de la Terra” on es plasma la voluntat d’ocasionar un gran impacte
impacte social i cultural. Han decidit cedir el 50 % dels drets que generen cada una de les 14
cançons de l’últim CD a 14 diferents col·lectius, tant locals com internacionals (PAH, Tanquem els
CIE, Human Supporters, Stop Mare Mortum, Eko Project...). La seva música ha traspassat fronteres
i actualment estan fent concerts arreu del món i la seva pàgina web es pot consultar en quatre
idiomes diferents (català, castellà, anglès i francès).
A nivell de gestió interna, aposten per la igualtat salarial i el foment de participació interna per part
de tots els socis, i per altres eines de comunicació entre socis i col·laboradors.

Txarango destinen el 50% dels
beneficis del seu últim projecte
a 14 entitats de caire social, un
per cada cançó.

ITHACA
Dades bàsiques
Forma jurídica:
CIF:

Contacte i Xarxes
Ithaca visites guiades Solsona, SCCL

F – 25825217

Data de constitució: -Núm. de persones sòcies: 6
CNAE principal:

--

Treballadores: 3

Web: www.solsonaexperience.com

Twitter: @solsoexperience

Facebook: Solsona Experience

Telèfon:

Municipi: Solsona

Comarca: Solsonès

Codi Postal: 25280
Persona de
Ivan Viladrich
contacte:

Província:

635 69 18 98

Lleida

Correu
info@solsonaexperience.com
electrònic:

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Ithaca és una cooperativa que ofereixen visites guiades experiencials per a grups i particulars adaptades a tots els públics
a la comarca del Solsonès. Són un equip jove amb ganes de donar a conèixer el territori, que defensen la història i els
elements tradicionals de la cultura del territori.
Sector turístic

Àmbit geogràfic:

Comarcal. Solsonès.

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Mediambiental/social/cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Transformació cooperativa
Ithaca era una associació recentment transformada en cooperativa: és per aquest motiu que han
desenvolupat un pla estratègic a mig i llarg termini encarat a dirigir l’activitat de la cooperativa. De
la mateixa manera, tenen intenció de realitzar també un pla de comunicació i màrqueting.
És una de les seves prioritats treballar amb proveïdors, clients i col·laboradors locals, ja ofereixen
serveis conjuntament amb altres entitats de la comarca i tenen previst ampliar-ho en aquest sentit.
A més, treballen per la promoció i difusió del producte agroalimentari local i de proximitat
incorporant un tast de diferents productes en una de les visites pel nucli antic de Solsona. En
aquest sentit també cal destacar que treballen amb altres cooperatives proveïdores de serveis
d’assessorament i gestoria fiscal, laboral i econòmica.
Pel que fa a la gestió i organització interna destaca per la participació equitativa en la presa de
decisions per part de tots els socis i treballadors i la igualtat salarial en funció de la participació.

Ithaca promou la difusió de la
cultura i tradicions locals
col·laborant amb altres agents
del territori i fomentant el
desenvolupament territorial.

AULA EMI
Dades bàsiques
Forma jurídica:
CIF:

Contacte i Xarxes
Aula-Emi, SCCL

F08763401

Data de constitució: 09/11/1981
Núm. de persones sòcies: 2
CNAE principal:

Treballadores: 6

8531. Educació secundària general

Web: www.aulaemi.com

Twitter:

Facebook:

Telèfon:

Municipi: Vic

Comarca:

Osona

Codi Postal: 08500
Persona de
contacte:

Província:

Barcelona

M. Àngels Vizcaíno

93 885 19 84

Correu
electrònic:

aulaemi@aulaemi.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Aula Emi és una cooperativa centrada principalment en l’ensenyament d’idiomes estrangers. En aquest sentit, destaquen
com a centre examinador dels títols oficials en llengua anglesa de la Universitat de Cambridge. A més a més, també
ofereixen serveis lingüístics, com ara traduccions i correccions.
Sector ensenyament – serveis lingüístics

Àmbit geogràfic:

Vic, Catalunya

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Transformació en cooperativa

Aula Emi va néixer el 1981 com a cooperativa a partir d’un conjunt de treballadores que, davant la
fallida de l’empresa on treballaven, van decidir organitzar-se i fundar una nova empresa en aquest
format. Així doncs, l’experiència arrenca anteriorment, i són la primera escola d’idiomes d’Osona
en antiguitat.
Han sabut innovar en la seva oferta, situant-se com a Centre Examinador dels exàmens oficials
d’anglès de la Universitat de Cambridge.
Mantenen relacions estables amb els AMPA per tal d’atendre les necessitats, i per establir canals
de diàleg amb els centres d’educació obligatòria, sobretot pel que fa a la preparació d’exàmens.
A nivell intern, els treballadors participen de les decisions logístiques i comercials que afecten
l’empresa, excloent-ne només les qüestions econòmiques, reservades a les sòcies.

Aula Emi ha respost sempre a
les necessitats de cada
moment diversificant l’oferta, i
col·laborant amb les AMPA per
oferir un servei adaptat als
seus públics.

ARTFIC
Dades bàsiques
Forma jurídica:
CIF:

Contacte i Xarxes
Indústria Gràfica i de la Retolació Artfic, SCCL

Web: www.artfic.com
Facebook:

F61629457

Twitter:
Telèfon:

Artfic SCCL

93 872 54 79

Data de constitució: 15/04/1998

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Núm. de persones sòcies: 5
Treballadores: 6
1812. Altres activitats d’impressió i arts
CNAE principal:
gràfiques

Codi Postal: 08242
Persona de
contacte:

Província:

Barcelona

Anna Salvans

Correu
electrònic:

artfic@artfic.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Cooperativa d’indústries gràfiques especialitzada en impressions òfset i de gran format, que ofereix serveis que van des
del disseny o maquetació del producte fins a la impressió, amb una vocació social i ecològica.
Sector arts gràfiques

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Mediambiental/social/cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

Artfic és una empresa que destaca en diversos àmbits. Es tracta d’una empresa que disposa
d’eines que els poden ajudar en la innovació, com ara un pla estratègic, i estan desenvolupant
plans de formació, màrqueting i de responsabilitat social. A més, darrerament han realitzat
inversions en maquinària per tal d’oferir nous productes.
Destaca també per les molt bones pràctiques en l’impacte ambiental: es treballa només amb
paper reciclat o d’explotació forestal sostenible, alhora que disposen de plans d’estalvi energètic –
amb un control regular- i declaració de residus. A més, gran part dels productes de neteja que
utilitzen són sostenibles.
En el pla d’intercooperació, es tracta d’una empresa enxarxada tant territorialment com en l’àmbit
de l’economia social –TreballemB, Federació de Cooperatives-, i també amb d’altres empreses,
amb el fi de complementar serveis i desenvolupar nous productes.
Internament, s’ofereix la possibilitat de conciliar vida laboral i personal a les persones que ho
necessitin; de la mateixa manera, també es realitzen formacions internes per als socis, en els
àmbits comercial i idiomàtic, principalment.

Artfic és una empresa amb una
clara vocació ecològica, que
utilitza un 100% de paper
provinent
d’explotacions
forestals sostenibles.

EL RESSOL
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
El ressol, SCCL

Web:

Twitter:

elressol.cat

CIF: F-58878588

Facebook:

Telèfon:

Data de constitució: 08/09/1989

Municipi:

Núm. de persones sòcies: 3
Treballadores: 4
0150. Producció agrícola combinada amb la
CNAE principal: producció ramadera

Codi Postal: 08519
Persona de
Vicenç Fabré
contacte:

Malla

671 887 141

Comarca:

Osona

Província:

Barcelona

Correu electrònic:

lactics@elressol.cat

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat:
Sector d’activitat:

Ramaderia bovina, cultiu de farratges, producció de llet i transformació artesanal de productes làctics

Ramaderia

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016:

460.000€

Àmbits de bones pràctiques
Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial
La cooperativa El ressol neix de la unió de 5 masovers per a poder obrir una granja i produir llet. Els
diferents pagesos crien les seves vaques, que pasturen en el seu entorn pròxim, i cultiven farratges a
les pròpies explotacions, de manera que, juntament amb l'ús dels fems com a adob dels farratges,
tanquen el cercle de l’explotació ramadera a la mateixa cooperativa.
La cooperativa funciona a base de reunions mensuals de tots els socis, que s'impliquen plenament en
la planificació i el bon funcionament de l'empresa.
Per altra banda, la seva producció es destina, en la seva gran majoria, a la venda a una cooperativa del
territori, que comercialitza la llet. Una part més petita es ven a un obrador de Vic amb el qual tenen una
col·laboració estable i que els elabora formatges, els quals posteriorment són venuts des del Ressol.

El Ressol aposta per la
intercooperació amb els
agents del territori per a la
comercialització i elaboració
de productes làctics.

ENCÍS
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes
Web: www.encis.coop

Twitter:

CIF: F55143630

Facebook: @enciscoop

Telèfon:

Data de constitució: 17/09/1992

Municipi: Manresa

Comarca:

Bages

Núm. de persones sòcies: 40 + 500 Treballadores: 539
9329. Altres activitats recreatives i
CNAE principal:
d'entreteniment ncaa

Codi Postal: 08242
Persona de
Pau Fuentes
contacte:

Província:

Barcelona

Forma jurídica:

Serveis a les persones Encís, SCCL

Correu
electrònic:

93 875 20 04

encis@encis.coop

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Encís és una cooperativa mixta de treball i consum dedicada a la gestió de serveis educatius i assistencials per a col·lectius
vulnerables, com ara la gent gran. També gestionen cases de colònies i activitats extraescolars per a escoles i
ajuntaments.
Serveis a les persones – Tercer Sector

Àmbit geogràfic:

Catalunya

Facturació 2016: 10.000.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

El funcionament intern de la cooperativa es basa en diversos nivells de decisió: mensualment, hi ha
reunió del consell rector; trimestralment, hi ha reunions dels denominats consells de consum i de treball,
que, separadament, tracten les temàtiques que afecten els socis de consum i de treball. Finalment, hi
ha dues assemblees generals al llarg de l'any. Veiem, doncs, que una estructura tan gran no impedeix un
funcionament dinàmic del sistema de presa de decisions de la cooperativa. A part, es duu a terme un
qüestionari de satisfacció anual entre els socis.
Tenen un protocol de proveïdors, que prioritzen els béns i serveis locals i la intercooperació amb
cooperatives i ens de l'ESS. En aquest sentit, disposen d'una política de preus específica pels seus
serveis a l'ESS, esplais i associacions. A més, en el tracte amb externs, procuren pagar per sobre el
conveni (no lleure, sinó educació social). A nivell laboral, la cooperativa permet la conciliació familiar i
altres amb flexibilitat horària. A l'escola bressol, intenten que els productes oferits siguin ecològics, i el
seu projecte educatiu s'enfoca vers la transformació social..

Encís aposta per l'enfortiment
de l'ESS, amb un protocol de
proveïdors, i oferint una política
de preus específica per als ens
que hi pertanyen.

ASSOCIACIÓ D'ARTESANS DEL SOLSONÈS
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Associació d'Artesans del Solsonès

Web: artesansdelsolsones.cat/

CIF: G25658121
Data de constitució: 2007
Núm. de persones sòcies: 29
CNAE principal:

Twitter:

Facebook: Associació d'artesans del
Solsonès
Municipi: Solsona
Treballadores:

-

-

Codi Postal: 25080
Persona de contacte: Laura

@ArtesansSolsona

Telèfon: 661 29 09 34
Comarca: Solsonès
Província: Lleida
Correu
electrònic: artesanssolsones@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Activititats de promoció, informació i sensibilització sobre el producte local agroalimentari, artesanal i
arts i oficis de la comarca del Solsonès.

Sector d’activitat: Agrari i artesania

Àmbit geogràfic: Solsonès

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques
Desenvolupament territorial

X

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

L’Associació per la Promoció de productes Artesans i de Qualitat del Solsonès destaca per ser una
associació intersectorial privada que acull petits productors.. Inclou diferents sectors i disposa d’una
alta col·laboració amb entitats amb qui comparteix objectius de promoció territorial, com AMISOL ,
Territori de Masies i entitats locals, amb qui organitza actes conjunts.

Artesans del Solsonès promou
conjuntament els productes de
qualitat de la comarca.

MOBLES PIRINEUS
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Mobles Pirineus, SCCL

Web:

CIF: F-08175374

Facebook:

Telèfon: 93 887 04 71

Data de constitució: 24/03/1964

Municipi: Tona

Comarca: Osona

Codi Postal: 08551
Persona de
Jesús Ramon Prat
contacte:

Província: Barcelona
Correu
info@moblespirineus.com
electrònic:

Núm. de persones sòcies: 17

Treballadores:

20

CNAE principal: 3109. Fabricació d’altres tipus de mobles

Twitter:

www.moblespirineus.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Mobles Pirineus és una cooperativa històrica de fabricació de mobles a mida, especialitzats tant en restauració com en mobles
d’alt stànding com en establiments comercials de tot tipus, des de botigues de roba fins a òptiques.

Sector d’activitat: Sector indústria – mobles

Àmbit geogràfic: Catalunya – Estat espanyol

Facturació 2016:

1.600.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Gestió i organització interna
A Mobles Pirineus han optat per un alt grau d'especialització que els dona una gran adaptabilitat a la
clientela tan diversa que tenen:amb una forta inversió en maquinària i, sobretot, en formació dels
treballadors, poden realitzar mobles i altres elements amb fusta molt específics.
Per altra banda, a l'empresa no hi ha forquilla salarial i, al cap de l'any, es reparteixen beneficis entre
tots els socis, que hi actuen en forma d'autònoms.
A nivell intern, hi ha reunions mensuals -com a mínim- del Consell Rector, i com a mínim una
Assemblea General Ordinària al llarg de l'any, tot i que, normalment, i segons les decisions que
s'hagin de prendre, se celebren les Assemblees Extraordinàries que calguin.

Mobles Pirineus té una gran
adaptabilitat a les
necessitats del client, i
conceben l'elaboració dels
mobles com a part del
disseny global dels espais.

EL SAÜC
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: El Saüc, SCCL

Web:

CIF: F65867574
Data de constitució: 21/01/2013
Núm. de persones sòcies:

8

Treballadores:

CNAE principal: 8560 Activitats auxiliars a l’educació

22

http://www.monitors-sauc.com/

Twitter:

Facebook:

Can Aguilera de les Rovires

Telèfon:

Municipi:

Òdena

Comarca:

Codi Postal: 08711
Persona de contacte: -

Província:

93 175 62 60 / 670 98 31 19
Anoia
Barcelona

Correu electrònic: coop.sauc@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat:

Sector d’activitat:

El Saüc és una cooperativa que ofereix serveis d’educació en el lleure, gestionen la casa de colònies Ca n’Aguilera de les Rovires
i el centre de salut Saüc.

Educació i formació en el lleure

Àmbit geogràfic: Anoia

Facturació 2016: 140.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Desenvolupament territorial
La Cooperativa El Saüc treballa en l’àmbit educatiu del lleure per oferir serveis de qualitat
centrats en la sostenibilitat tant ambiental com integral. Gestiona una casa de colònies,
diferents serveis de monitoratge per a menjadors escolar i un centre de salut. La seva visió
integral es desplaça als serveis que ofereix, vetllant per una educació alimentària i nutricional i
una educació en valors de sostenibilitat i de cultura del territori. En aquest sentit, treballa per
incentivar i assessorar els menjadors ecològics.

El Saüc es preocupa pels
serveis educatius en el
lleure, amb criteris de
sostenibilitat integral.

THINKINPRESS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web:

Thinkinpress, SCCL

http://www.thinkinpress.com/

Twitter:

-

CIF: F65102808

Facebook:

-

Telèfon:

Data de constitució: 22/06/2009

Municipi:

Manresa

Comarca:

Núm. de persones sòcies:

4

Treballadores:

6

Codi Postal:

CNAE principal: 1812. Altres activitats d’impressió i arts gràfiques

08241

Persona de contacte: Albert Bigas

93 566 94 84
Bages

Província:
Barcelona
Correu
thinkinpress@thinkinpress.com
electrònic:

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat:

Sector d’activitat:

Thinkinpress és una cooperativa altament especialitzada, dedicada al disseny de packaging per a la indústria farmacèutica, amb
una gran projecció internacional.

Comunicació i disseny

Àmbit geogràfic: Internacional

Facturació 2016:

-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Internacionalització

Thinkinpress destaca per una innovació constant, sobretot en la inversió en llicències de software i
de formació dels treballadors, atès que constantment han de posar-se el dia pel que fa a les
normatives que regulen aquest tipus de productes.
Com a resultat d’aquesta innovació, la seva activitat els ha comportat un grau
d’internacionalització bastant elevat. En aquest sentit, l’empresa treballa amb el català com a
idioma principal, però també té el castellà i l’anglès com a llengües de treball, i també en la seva
pàgina web.
A nivell intern, es fan dues assemblees l’any de tots els socis, i reunions de treball freqüents , atès
que tots els socis treballen en el mateix centre.

L’activitat especialitzada i
innovadora de Thinkinpress
fa que estiguin altament
internacionalitzats.

TERRITORI DE MASIES
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes
Twitter: @territorimasies

Web: www.territoridemasies.cat

Forma jurídica: Associació
CIF: G25768250

Facebook: Territori de Masies

Telèfon: 660 26 16 83

Data de constitució: 2013

Municipi: El Miracle

Comarca: Solsonès

Codi Postal: 25080

Província: Lleida
Correu electrònic:
informacio@territoridemasieslcat

Núm. de persones sòcies:
CNAE principal:

44

Treballadores: 1

9329. Altres activitats recreatives i d'entreteniment

Persona de contacte: Marcel Espinal

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Promoció i coordinació local, en especial dels recursos i iniciatives relacionades amb la cultura i les petites economies
del Baix Solsonès.

Sector d’activitat: Social i cultural

Àmbit geogràfic: Solsonès, Bages, Segarra

Facturació 2016: 10.509 €

Àmbits de bones pràctiques

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació

Desenvolupament territorial
Territori de Masies és una associació que es crea el 2013 amb la voluntat de promoure iniciatives de
turisme cultural i sostenible al baix Solsonès i crear un espai de coordinació en un territori amb un sector
del turisme rural feble, tot i existir diverses iniciatives. Progressivament va anar incorporar objectius
territorials i diversitat de socis, i en l’actualitat veïns, entitats i empreses programen actuacions per
cohesionar-se a nivell territorial (amb massa crítica), la planificació participada i oberta del pla de treball,
i crear un discurs consensuat sobre les identitats col·lectives que acull.
Aquestes identitats incorporen memòries populars i es difonen i es divulguen amb la intenció de
reconstruir el contracte social món urbà- món rural, especialment important en una zona que va ser
afectada pel Gran Incendi Forestal del 1998. Alhora l’entitat organitza anualment trobades i documents
de divulgació del producte local agroalimentari.

Territori de Masies és un espai obert
d’acció conjunta entre veïns, entitats i
empreses del Sud del Solsonès, Bages
Occidental i Nord-est de la Segarra.

EIXARCOLANT
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Col·lectiu Eixarcolant - Associació

Twitter: @eixarcolant

Web: www.eixarcolant.cat

CIF: G66832981

Facebook: Eixarcolant

Telèfon: 690 37 39 80

Data de constitució: -

Municipi: Igualada

Comarca: Anoia

Codi Postal: 08700

Província: Barcelona
Correu electrònic:
info@eixarcolant.cat

Núm. de persones sòcies:
CNAE principal:

11

Treballadores: -

Persona de contacte: Marc Talavera

-

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Col·lectiu Eixarcolant es dedica a la recuperació i difusió de varietats silvestres i tradicionals catalanes, i busca com
adaptar-ne els usos a la realitat de forma sostenible, amb la voluntat de contribuir a un model agroalimentari sostenible.

Sector d’activitat: Agroalimentari – planter i llavors

Àmbit geogràfic: Anoia. Catalunya

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Col·laboració i intercooperació

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

L’associació Eixarcolant neix amb la voluntat de generar un fort impacte social, mediambiental i cultural:
la difusió d’un model agroalimentari sostenible és el seu fi. Per això incorporen en la seva activitat un
seguit de bones pràctiques en aquest sentit: el treball amb la banca ètica, el consum a iniciatives de
treball just o de producció ecològica i sostenible (per exemple, el paper o els coberts que empren). Per
altra banda, els continguts que generen tenen copyleft. A més, hi ha una clara voluntat de col·laborar
tant amb col·lectius vulnerables com amb entitats que hi treballen.
Eixarcolant és una iniciativa que està molt arrelada territorialment: en la mesura del possible, intenten
proveir-se en el marc de la comarca, i a més, s’enxarxen en el territori, tant en plataformes de l’ESS com
amb persones del mateix sector. En aquest sentit, tenen el SPG (Segell de Garantia Participativa).
A nivell intern, el funcionament es basa en la realització d’assemblees regulars i una comunicació
permanent per a aspectes menors a partir de Whatsapp.

Eixarcolant
aposta
per
recuperar varietats de plantes
tradicionals, des del treball
amb col·lectius vulnerables.

AGRUP. DEFENSA VEGETAL DEL PIRINEU
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Agrupació de Defensa Vegetal del Pirineu

Web: -

CIF: G25787532

Facebook:

Data de constitució: 2014

Municipi:

Núm. de persones sòcies: 17
CNAE principal:

Treballadores:

-

-

Twitter: Telèfon: 687 84 75 52

-

Sant Llorenç de Morunys

Codi Postal:

25282

Persona de contacte: Maria Casas

Comarca: Solsonès
Província: Lleida
Correu electrònic:
advpirineu@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Establiment de programes col·lectius per la promoció de l’agricultura ecològica a zones del Pirineu

Sector d’activitat: Agrari

Àmbit geogràfic: Pirineu Català

Facturació 2016: -

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

L’ADV és una agrupació de defensa vegetal impulsada per un grup de pagesos ecològics de zones de
muntanya que volen recuperar l’ús agrari del sòl de muntanya i crear, alhora, una agricultura
competitiva. L’ADV ofereix assessorament agronòmic i de promoció a un sector amb una pagesia
doblement marginada, la de muntanya i l'ecològica. La pràctica desaparició del sector agrari competitiu
entre els anys cinquanta i seixanta del segle passat, fa que l’associació hagi d'apostar per un alt grau
d’innovació i recerca.

ADV del Pirineu acompanya i assessora
productors ecològics de la zona del
Pirineu, apostant per un alt grau de
recerca i innovació.

ASSOCIACIÓ MALAIKA
Dades bàsiques
Forma jurídica:
CIF:

Contacte i Xarxes
Associació Malaika

G67017616

Data de constitució: 22/05/2017
Nre. de persones sòcies: 50
CNAE principal:

Treballadores: 1

8559. Altres tipus d’educació

Web:

Twitter:

Facebook: Malaika Joc i Formació

Telèfon:

Municipi: Prats de Lluçanès

Comarca: Osona

Codi Postal: 08513

Provincia: Barcelona
Correu
malaikaassociacio@gmail.com
electrònic:

Persona de contacte: Alidé Tremoleda

659374917

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Malaika és una associació que ofereix un model alternatiu per l’educació d’infants dels 0 als 6 anys. A més de formacions
en diversos temes relacionats amb l’educació, ofereixen un espai i servei per a promoure el joc lliure dels infants.
Sector educatiu/lleure

Àmbit geogràfic:

Comarcal.

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Mediambiental/social/cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

L’associació Malaika promouen el desenvolupament territorial i la col·laboració amb altres entitats.
Per una banda, han comprat les joguines i jocs dels que disposen al seu espai al fuster del poble,
col·laboren amb un orfenat anomenat Malayaka d’Uganda que els compren teles i bossetes, van
gaudir de l’ajuda de costureres del poble per cosir coixins i nines i ofereixen infusions de Les
Vinyes, una altra cooperativa de la zona.
En quant a l’impacte ambiental podem destacar la utilització de productes de neteja ecològics
certificats, el reciclatge i la contractació de serveis energètics amb proveïdors que generen energia
de fonts 100% renovables.
A nivell de gestió i organització interna, destaca la participació equitativa en la presa de decisions,
han incorporat moltes famílies com a sòcies i tenen la intenció que participin activament en el
desenvolupament de l’associació.

Malalka col·laboren l
lntercooperen amb enttats del
terrltorl l lnternaclonals que
promouen el comerç de
proxlmltat l l’economía soclal l
solldàrla.

ASSOCIACIÓ MEANDRE
Dades bàsiques
Forma jurídica:
CIF:

Contacte i Xarxes
Web: http://www.meandremanresa.com/ Twitter: @meandrebages

Associació Meandre

G64564792

Data de constitució: 20/04/2007
Nre. de persones sòcies: 140
CNAE principal:

Treballadores: 0

Facebook: Meandre Manresa

Telèfon: 680970539

Municipi: Manresa

Comarca: Bages

Codi Postal: 08240

Provincia: Barcelona

Persona de contacte: Jaume Torras

Correu
electrònic:

jaume.torras@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Promoció de l'us social de l'entorn natural de l'espai periurbà de Manresa i el Pla de Bages amb l'objectiu que sigui conegut i
apreciat. Preservació dels valors del patrimoni natural amb campanyes, suggeriments i al·legacions.
Sector cultural

Àmbit geogràfic:

Municipal-comarcal

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Mediambiental/social/cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

L’associació Meandre promou la preservació del medi natural a Manresa i al Pla de Bages. Gràcies
a la seva tasca, han aconseguit minimitzar l’impacte mediambiental de determinades obres, així
com són una entitat fonamental en la lluita per una ordenació urbanística que tingui una orientació
social i ecologista, i no només merament especulativa.
Van ser la primera entitat en implantar les caminades en marxa nòrdica al Bages, fa uns 7 anys.
També duen a terme d’altres activitats com són els contes a les fonts amb esmorzar, amb la
intenció de recuperar tradicions antigues.
Treballen amb empreses que promocionen els productes agrícoles locals com és per exemple
Mengem Bages, una cooperativa del territori.
Estan valorant de crear una cooperativa al marge de l’entitat per innovar en la promoció de l’ús
social de l’entorn natural i, així mateix, donar serveis jurídics.

Meandre treballen per la
preservacló de l’entorn natural
perlurbà de Manresa l el Pla de
Bages

LA FÀBRICA ESPAI CREATIU, SCCL
Dades bàsiques
Forma jurídica:
CIF:

Contacte i Xarxes
La Fàbrica Espai Creatiu, SCCL

F67051243

Data de constitució: 20/05/2017
Nre. de persones sòcies: 4

Treballadores: 0

CNAE principal:

Web: -

Twitter:

-

Facebook: La Fàbrika Espai Creatiu

Telèfon:

652 83 87 70

Municipi: Sallent

Comarca:

Bages

Codi Postal: 08650

Província:

Barcelona

Persona de contacte:

Mercè

Correu
lafabrikaespaicreatiu@gmail.com
electrònic:

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

Cooperativa formada per quatre dones amb voluntat d’oferir un espai o aprendre i ensenyar costura, així com potenciar el
producte de costura de proximitat i fet a mà
Aprenentatge i tèxtil

Àmbit geogràfic:

Municipal-comarcal

Facturació 2016:
-

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Gestió i organització interna

Desenvolupament territorial
La cooperativa va ser creada per quatre dones amb voluntat d’oferir un espai on poder compartir
coneixements sobre el món de la costura, fent que les usuàries puguin realitzar les seves pròpies
creacions i gaudir del temps de la costura. El projecte ha possibilitat cobrir una necessitat no
coberta al municipi: un espai on fer costura de manera col·lectiva i on poder-ne aprendre.
Un dels objectius de la cooperativa és potenciar el producte tèxtil de proximitat i fet a mà, defugint
el consumisme desfermat de la gran indústria tèxtil.
La cooperativa és de recent creació i el funcionament intern segueix els principis i valors del
cooperativisme. Les feines són distribuïdes segons les habilitats, aptituds i experiència de cadascú
i totes tenen el mateix pes dins la cooperativa, tant alhora de prendre decisions com de rebre uns
ingressos. Tot just han iniciat la seva activitat, però una de les seves prioritats és poder fer
col·laboracions amb empreses dins del món de l’economia social i en l’àmbit més proper possible.

La Fàbrika Espai Creatiu
són quatre dones amb la
inquietud i il·lusió de
canviar el món començant
per l’entorn més proper

IREHOM
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Associació IREHOM (Institut de recerca
holística de Montserrat)
CIF:
G65398687

Web: www.irehom.org

Twitter:

Facebook: Irehom

Telèfon: 646138029

Data de constitució: 25/08/2010

Municipi: Castellgalí

Comarca: Bages

Codi Postal: 08290

Provincia: Barcelona
Correu
irehom@gmail.com
electrònic:

Nre. de persones sòcies: 45
CNAE principal:

Treballadores: 0

--

Persona de contacte: Natxo

Activitat econòmica
Descripció de
l’activitat:

Sector d’activitat:

IREHOM parteix de la necessitat d’estudiar els nous paradigmes als que hem de fer front en aquest s.XXI, des d’una
perspectiva holística fonamentada en el cap de la recerca, la investigació i la materialització de noves vies per a poder
resoldre els reptes a que els humans ens haurem d’encarar inevitablement.
Sector educatiu, innovació i recerca

Àmbit geogràfic:

Comarcal

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte
Mediambiental/social/cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna

IREHOM ha dissenyat plans estratègics dirigits tant a la seva organització com als diferents
projectes que emanen d’ella. Es desprèn del seu objectiu i missió l’impacte ambiental que
ocasiona. El projecte es nodreix d’energia fotovoltaica autoproduïda, es fa la neteja i reciclatge de
les aigües i residus, gestió controlada i classificada dels residus i utilització de productes de neteja
ecològics i respectuosos amb el medi ambient. Tenen el certificat CCPAE a les seves terres de
producció ecològica amb biodinàmica. A més, fan ús de la banca ètica per als seus comptes i
formen part i accepten moneda social de l’Ecoxarxa del Bages.
Pel què fa al desenvolupament territorial, tenen acords per a consumir el màxim de productes de
km 0 i ecològics.
El sistema de governança de l’organització és completament horitzontal i tendeix a l’holocràcia,
treballen d’acord amb els principis i valors cooperatius.

IREHOM es fonamenta en la
ldea de renovacló l lnnovacló
cercant alternatves als models
establerts actualment

