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 L’impuls de projectes singulars amb l’objectiu de fomentar la reactivació 

econòmica, la competitivitat de l’economia i  l’ocupació.  

 

 

El Departament de Treball Afers Socials i famílies, promou la xarxa d’ateneus 

cooperatius concebuts com a espais de trobada, coordinació, aprenentatge, 

innovació,  creació i assessorament en l’àmbit de l’economia social, tercer sector  i 

cooperativa a cada territori 

 

I els projectes aracoop per fomentar una economia social sostenible i 

transformadora. 

 



 
 
 
 
 

 

L1: Projectes singulars 

 

 

que promoguin creació, creixement o consolidació de cooperatives o societats laborals 

amb alt impacte en l’ocupació 

 



L1:projectes singulars 

21 projectes d’alt impacte territorial i sectorial a tot Catalunya 

habitatge 
Producció agrària mobilitat 

comunicació 

cultura sostenibilitat reciclatge Atenció a les 
persones 

35 projectes de reactivació territorial i generació d’ocupació 
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L2: Xarxa d’ateneus cooperatius i cercles 

cooperatius  

 
 

 

Espai de referència a territori d’aprenentatge, innovació i suport a les iniciatives 

d’economia social i cooperativa 

 

 



L2: xarxa d’ateneus cooperatius i cercles 

Alt Pirineu i Aran 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 

Barcelona ciutat 
LA CIUTAT INVISIBLE, SCCL 

Baix Llobregat 
CONSELL COMARCAL  

DEL BAIX LLOBREGAT 

Barcelonès Nord 
SURT, FUNDACIO DE DONES  

Maresme 
FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS 

 DE MATARO 

Vallès Occidental 
AJUNTAMENT DE SABADELL 

Catalunya Central 
GEDI GESTIO I DISSENY, SCCL 

Regió Penedès 
ENTREM-HI 

Girona 
FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS 

Camp de Tarragona 
L’ECONOMAT SCCL 

Lleida/ponent 
ASSOCIACIÓ ALBA 

Terres de l’Ebre 
FUNDACIÓ ASTRES 

Vallès Oriental  
DOBLE VIA, SCCL 

Hospitalet de Llobregat 
CONSULTORIA COP DE MA SCCL 



L2: pla  de treball 

Eix A) Diagnosi i visibilització de l’economia social i cooperativa a territori 

Eix E) Conèixer i aprendre  models d’empresa cooperativa i cooperatives d’alumnes,  

destinada a joves estudiants i professorat de cicles formatius de formació professional 

Eix B) suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives i societats 

laborals, i inserció laboral 

Eix C) Promoció de la cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions i SCP 

Eix D) Promoció la cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat d’empreses i/o 

entitats properes al tancament 

Eix F) Eines, recursos i recolzament per a la creació i transformació en cooperatives i 

societats laborals per a prescriptors i professionals d’assessories 



L2: Novetats Pla de treball  

 Conèixer i aprendre el model d’empresa cooperativa a 
 l’escola- FESCOOP 
 Tallers dirigits a joves estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de 
 formació professional sobre la creació de cooperatives o societats laborals 

Creació de cooperatives d’alumnes 
Sessions col·lectives i individualitzades dirigides a la creació de 
cooperatives d'alumnes. 

Accions de sensibilització o dinamització i assessorament per a la creació o 
creixement. 

Accions destinades a fomentar la col·laboració entre empreses de l'economia 
social i cooperativa 



L2: imatge gràfica 



L2: recursos  



L2: recursos  



L2: objectius  

 Participants 
  

Acompanyaments 

Llocs de treball  



 

L3: Projectes aracoop 

 

Projectes transversals de suport a la xarxa d’ateneus cooperatius i a les accions de 

foment de l’ocupació i creació de cooperatives i societats laborals 



L3: actuacions  aracoop 

Eix 1) Creació creixement i gestió   
  Tallers virtuals sobre creació i gestió de cooperatives i de l’economia social 

 

Eix 2) Món educatiu i universitari  

 Activitats formatives universitàries: 
 Premis als millors treballs universitaris: 
 

Eix 3) Formació i gestió 

  Seminaris de millora de competències professionals en l’ES   
  Sessions presencials d’assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre  
  economia cooperativa per ateneus cooperatius 

Eix 4) Promoció i difusió  

 Presència als mitjans de comunicació  
 Debats territorials, sectorials i acte 

 Eines i recursos 



 

L4: Coordinació promoció i difusió  

Posar en valor, visibilitzar i coordinar les actuacions dels ateneus cooperatius, projectes 

singulars i aracoop  

 



L4: actuacions de la Secretaria tècnica 

Servei de gestió i comunicació transversal 

Creació de continguts i metodologies 

Foment de la intercooperació 



www.aracoop.coop  

www.facebook.com/aracoop 

@AteneusCoopCat  

http://www.aracoop.coop/
http://www.aracoop.coop/
http://www.facebook.com/aracoop
https://twitter.com/AteneusCoopCat
https://twitter.com/AteneusCoopCat

