
Promovem el 

cooperativisme i 

l’economia solidària

L’Aresta SCCL 
L’Economat SCCL 
Col·lectiu Ronda SCCL 
La Conca 5.1
El Brot SCCL
Prioritat
Remahlik SCCL
SETEM
Formació i Treball, Fundació Privada
L’Escac SCCL
Contrapunt, Cooperativa de Músics SCCL
Cellers Domenys SCCL
ArqueoVitis SCCL
Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà 
Concactiva
Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell
Institut Municipal de Desenvolupament Local VallsGenera
Cambrils Emprèn
L’Eina, Espai Empresarial
Tarragona Impulsa
Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tàpies SA - IDETSA
REDESSA
Consell Comarcal del Priorat
Ajuntament de Calafell
Xarxa d’Economia Solidària - XES
Som Energia SCCL
Vinícola de Nulles SCCL - Adernats
Vinícola del Priorat SCCL
Agrícola de Barverà SCCL
Aprodisca
Fundació Ginac
Fundació Gentis
Fundació La Dinamo
Xarxa Incorpora
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Fundació Roca Galès
Hortec SCCL
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Icaria Acció Socio-Educativa SCCL
La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
Quèviure - Distribuïdora de Mercat, Social, SCCL
Fundació URV - Càtedra URV Emprèn

L’Ateneu Cooperatiu del

Camp - CoopCamp està

format per:

Destinen recursos a la formació i a la innova-
ció per millorar l’activitat

Disposen de facilitats i bonificacions fiscals i 
ajuts específics per part de l’administració

Participen de finances ètiques i tenen accés al 
finançament específic cooperatiu

La cooperativa és una fórmula jurídica 

pensada per engegar i desenvolupar 

projectes socioeconòmics col·lectius

Una organització o empresa es pot 

transformar en cooperativa o convertir-

ne una part de la seva activitat econòmica

LES COOPERATIVES...

Són projectes econòmics col·lectius en què 
les persones sòcies comparteixen èxits, 
responsabilitats i riscos

Posen les persones al centre de l’activitat 
econòmica

Són entitats democràtiques que funcionen de 
manera autònoma i autogestionada

Generen llocs de treball estables i de qualitat 
al territori

Intercooperen entre elles per donar-se suport, 
engegar nous projectes intercooperatius i fer 
crèixer el mercat social



t’ofereix gratuïtament

Assessorament i recursos
Formació i divulgació
Enxarxament i intercooperació
Acompanyament en la creació de cooperatives

DEMANA’NS ASSESSORAMENT!

Cita online:
www.coopcamp.cat | info@coopcamp.cat

També a les principals xarxes socials

Divulgació i sensibilització entorn el 
cooperativisme i l’economia social i 

solidària

Acompanyament a la creació de projectes 
econòmics cooperatius

Acompanyament en la transformació 
d’associacions i empreses en cooperatives

Itineraris formatius per la creació i 
consolidació de cooperatives i 
formacions específiques sobre

 règim fiscal, estatuts, etc.

Dinamització de projectes en xarxa
 d’economia social i solidària al Camp de 

Tarragona

Línies d’acció

L’Ateneu Cooperatiu del Camp - CoopCamp neix 
a partir de l’aliança de 15 cooperatives, 14 entitats 
i 10 organismes públics del Camp de Tarragona, i 
forma part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de 
Catalunya. 

El nostre objectiu és impulsar el cooperativisme i 
l’economia social i solidària a les comarques del 
Tarragonès, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, 
Conca de Barberà i Priorat. 
Fomentem la creació de noves iniciatives socioe-
conòmiques transformadores, lligades al territori, i 
la generació d’ocupació de qualitat. 
També treballem en l’enfortiment d’una xarxa 
d’intercooperació de l’economia social i solidària 
al Camp de Tarragona.

A CoopCamp hi trobaràs formació, assessora-
ment i acompanyament per engegar, consolidar o 
transformar el teu projecte, i entraràs en contacte 
amb altres iniciatives cooperatives del territori.

ENS DIRIGIM A...

Persones emprenadores i projectes emergents

Associacions, clubs i entitats

Empreses i SCP

Professionals i Autònoms

Tercer sector social

Empreses amb dificultats de continuïtat

Gestories i assessories

B


