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PARTICIPANTS:

ALIMENTACIÓ

Univers Bio 

Cooperativa de treball associat que es dedica a la venda de productes de procedència
bio,  natural  i/o  de  proximitat,  respectant  el  productor  i  treballant  en  la  línia  d’un
comerç just i responsable. Un dels punts forts d'Univers Bio és la venda a GRANEL. Així
satisfan dues necessitats bàsiques: un preu més assequible i generar menys quantitat
d’envasos perjudicials per a tots.

L’Aresta

Cooperativa que treballen per a la promoció i el desenvolupament de l'agroecologia, el
cooperativisme, l'economia social i solidària (ESS) i les economies feministes, a partir
de  quatre  àmbits  d'actuació:  elaboració  d'aliments  agroecològics,  educació  i  acció
sociocomunitària, eecerca social i dinamització local cooperativa i agroecològica.

Tres Cadires SCCL 

Projecte  col·lectiu  amb  voluntat  de  generar  desenvolupament  econòmic  i  social  al
territori de les Garrigues i l’Urgell mitjançant, per començar, la recuperació i producció
d’un producte tradicional: el licor Vi de Nous. També porten un obrador propi obert al
poble i a projectes que el puguin necessitar.

Menjamiques
 
Apassionats per la crema de garrofa, els olis aromàtics i les conserves casolanes. A més
de l’elaboració de productes, es dediquen a impartir tallers participatius de cuina de
reaprofitament. 

Vinícola del Priorat
És la cooperativa successora, a partir de l’any 1917, de la fusió de les cooperatives de
Gratallops, la Vilella Alta, la Vilella Baixa i El Lloar.
És l’única cooperativa de la DOQ Priorat formada per productors pagesos que gestiona
íntegrament el procés de producció, elaboració i comercialització del vi. Per acord del
17 de juny del 2007 Vinícola del Priorat passa a ser una cooperativa de primer grau.
Aquest fet ha permès que en l’actualitat la gestió comercial estigui més a prop de la
producció. Agrupa uns 140 socis productors, amb un total de 210 hectàrees de vinya i
320 d’olivera. 

https://www.vinicoladelpriorat.com/


Agrícola i Secció de Crèdit de Cabacés 

Cooperativa fundada l’any 1933, compta amb les següents activitats: molí d’oli, fruita 
seca, secció de crèdit, subministraments i agrobotiga.

La secció  principal  és  la  del  molí  d’oli,  la  qual  representa  un  90% del  total  de  la
facturació  anual  de  la  cooperativa.  La  producció  està  dividida  en  dos  línies,  la
convencional i l’ecològica, cultiu pel qual han apostat 12 d’un total de 152 socis.

Casal Popular Sageta de Foc

El  projecte de Casal  Popular  a  Tarragona,  Sageta de Foc,  neix com a resultat  de la

col·laboració  entre  determinats  col·lectius  i  persones  de  la  ciutat,  que  després  de

treballar  conjuntament  al  voltant  de  diverses  problemàtiques  socials,  van  trobar

necessari engegar un projecte comú. 

L’assocació compta amb un bar  restaurant  que consumeix productes ecològics i  de
proximitat i està impulsant a Tarragona el grup de consum ecològic La Bajoca. 

ARTESANIA I OFICIS

Anna Sínia

Artesana de productes fets amb vimets com cistelleria i derivats. 

La caseta de l’arbre

Botiga cooperativa de productes ecològics per a infants. Hi trobareu joguines fetes amb
materials nobles com la fusta, o reciclats com la roba.

El Cingle Vermell 

Associació que vetlla per la recuperació dels oficis antics, tradicionals i artesans, tot
respectant la natura i l'entorn. Està situada al terme d'Alforja, vetllant pel seu entorn.

El Jardí de les Bruixes 

És un projecte de la CIC gestionat per una família que treballa per viure en harmonia
amb el medi que l’envolta. A través de tres activitats principals (taller, teràpies naturals
i cosmètica) pretenen donar a conèixer i estendre l’ús de les plantes medicinals i, en
general, d’una altra manera de viure i de relacionar-se amb la salut, el propi cos, i la
natura.

TURISME

Estades vivencials cal llauner SCCL

És una cooperativa de treball  que ofereix serveis turístics i  d'oci. En un futur també oferirà
allotjament turístic de curta estada a Santa Coloma de Queralt.



TÈXTIL

Subalterna Serigrafia 

Projecte que neix com a resposta autogestionària al buit existent al Camp de Tarragona
d’una alternativa que garanteixi una producció de marxandatge ètic sostenible i lliure
d’explotació. Vol contribuir de forma activa a una metodologia de treball i de producció
concretes: el cooperativisme.

COMUNICACIÓ

El Far

Iniciativa  que  dóna  llum  a  projectes  sensibles  i  responsables,  per  fer-los  visibles  i
connectar-los amb propostes que els aportin un valor afegit, a través d'assessorament
en  estratègies  de  comunicació,  gestió  de  projectes  i  disseny  creatiu,  únic  i  amb
empremta. 

FINANCES I ASSEGURANCES 

Fiare 

Banca Ètica que neix de la unió de dos projectes basats en les finances ètiques: Banca
Popolare Etica, un banc cooperatiu que treballa a Itàlia des del 1999 i Fiare que opera a
Espanya des del 2005. Tots dos volen ser una eina al servei de la transformació social a
través del finançament de projectes de l'economia social i solidària i la promoció d'una
cultura  de  la  intermediació  financera,  sota  els  principis  de  la  transparència,  la
participació, la democràcia i el crèdit com a dret.

Oikocrèdit

Oikocredit Catalunya és una de les 30 associacions de suport, repartides en 13 països
de tot el món, les quals s'agrupen en la Societat Cooperativa Oikocredit Internacional.

Naixem per fomentar la inversió responsable en l'àmbit  geogràfic de Catalunya i  el
Nord-est  de  la  península  i  generar  així  oportunitats  a  països  en  vies  de
desenvolupament a través de les finances ètiques. 

Arç Cooperativa

Corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el
món associatiu i les energies renovables. Aposten per la gestió integral d’assegurances
ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria. 



ONG I SOLIDARITAT INTERNACIONAL

AICEC-ADICAE

Organització  especialitzada  en  la  protecció,  formació,  reclamació,  informació  i
reivindicació dels drets dels usuaris de serveis  bancaris  i  assegurances.  Actualment,
s'ha consolidat com una de les associacions de consumidors amb major presència al
territori nacional.

Oxfam

ONG formada per persones que lluiten amb i per a les persones desfavorides i com a
part d'un ampli moviment global, amb l'objectiu d'eradicar la injustícia i la pobresa, i
per aconseguir que tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets i
gaudir d'una vida digna.

Comité Oscar Romero

Els Comitès neixen a partir del 24 de març de 1980, data en que és assassinat Mons
Óscar Romero pel  seu compromís amb els més pobres.  Estan inspirats en valors de
justícia,  solidaritat  i  fraternitat  cristiana.  Hi  ha  comitès  a  Amèrica  Llatina i  Europa,
coordinats amb el  SICSAL (Servei  Internacional  Cristià de Solidaritat  amb els pobles
d'Amèrica Llatina).

SETEM Catalunya

Organització no governamental de solidaritat internacional, independent i participativa
que, juntament amb organitzacions del Sud, sensibilitzem la nostra societat sobre les
desigualtats  Nord-Sud,  en  denunciem  les  causes  i  promovem  transformacions
personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari.

Mans Unides

Organització no governamental  per al  desenvolupament,  catòlica i  de voluntaris.  La
seva finalitat és la lluita contra la fam, la pobresa, el subdesenvolupament i les causes
que el provoquen. Des de la seva creació, l’any 1960, la seva tasca s’ha centrat en dues
activitats complementàries:

- Sensibilització de la població espanyola perquè conegui i sigui conscient de
la realitat dels països en vies de desenvolupament.

- Finançament de projectes a l’Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania per col·laborar
amb el desenvolupament dels pobles del Sud.

Fundació Vicente Ferrer 

ONG de desenvolupament compromesa amb el procés de transformació d'una de les
zones més pobres i necessitades de l'Índia, de l'estat d'Andhra Pradesh, i d'algunes de
les comunitats  més desfavorides  i  excloses  del  sistema de castes  indi:  dàlits,  grups



tribals i backward castes. La fundació és una organització humanista fonamentada en la
filosofia de l'acció. 

Una Finestra al Món

És  un  projecte  educatiu  que  es  planteja  com  a  objectiu  principal  l’intercanvi
d’experiències educatives entre els alumnes d'escoles catalanes i  els nens/es de les
escoles del campament de refugiats saharauí, Smara. El projecte es va inciar l'any 2009
des de l'escola César August de Tarragona i des d'aleshores ha construït aliances amb
altres escoles i organitzacions. 

Hammada

Entitat solidària sense ànim de lucre creada per ajudar les famílies sahrauís que viuen
exiliades  en  els  campaments  de  refugiats  de  Tinduf  al  desert  del  Sàhara.  Intenten
apropar el  coneixement de la vida,  els  costums, tradicions i  les  característiques del
poble sahrauí al poble català a través del programa Vacances en Pau, en el qual vénen
infants  sahrauís  a  passar  l'estiu  a  Catalunya  alhora  que  se’ls  ofereix  tractaments
mèdics.

GESTORIA I SERVEIS JURÍDICS

Col·lectiu Ronda SCCL

Cooperativa d'advocats i  advocades que es dediquen a l'assessoria jurídica,  laboral,
fiscal, econòmica i social i que entenen el dret com un exercici per a construir un món
més  solidari.  Proposen  un  espai  d'acollida  i  resposta  per  a  aquelles  demandes  i
peticions que clamen una justícia global. 

TELEFONIA I INTERNET

Punt d'Accés 

Cooperativa de treball situada a l'Alt Camp que ofereix accés a Internet i telefonía a
tothom i especialment a zones rurals o poc poblades, on actualment no hi arriba o és
precari.

Som Connexió

Som Connexió és una operadora de telefonia que neix per demostrar que l’alternativa
en el  camp de les  telecomunicacions  és  real.  Defensen que es  pot  transformar  un
model  de  negoci  injust,  insolidari  i  insostenible  que  maltracta  les  persones  i  està
acabant amb els recursos del planeta.

TGNU



Col·lectiu tarragoní que es dedica a la sensibilització i a compartir coneixement en el
camp de la informàtica, les xarxes, el programari lliure i  la dimensió social de totes
elles. 

ENERGIA

Som Energia 

Cooperativa  de  consum  d’energia  verda  sense  ànim  de  lucre.  Les  seves  activitats
principals  són  la  comercialització  i  la  producció  d’energia  d’origen  renovable.  Es
comprometen a impulsar  un canvi  del  model energètic actual  per assolir  un model
100% renovable.

EDUCACIÓ

L’Estudi de Música SCCL

Escola  de  música  organitzada en  forma de  cooperativa  de  treball,  amb  la  intenció
d’ensenyar música d’una manera diferent, amb noves metodologies i, sobretot pensant
que la música ha de ser per tothom, tant per aquells que en volen fer la seva professió,
com per tots els que vulguin gaudir de la música en les seves estones de lleure.

La tribu del Gaià

Son un  grup de famílies  amb i  sense fills  que ens  hem trobat  en el  camí  amb un
objectiu comú: construir un espai ple de llum, de flors, d’oxigen i de lliure aprenentatge
per als infants del nostre voltant. Un espai on el més important són els nens i les nenes,
les seves emocions, els seus sentiments, la seva curiositat, els seus interessos, etc. 

Icaria 

Cooperativa dedicada a la creació i gestió de projectes socials i educatius innovadors,
que neix per donar resposta a les necessitats de caràcter social detectades al territori.
El seu objectiu és buscar noves maneres de donar resposta i solució a les demandes i
problemes socioeducatius actuals treballant de la mà d’entitats públiques i privades de
la província de Tarragona.

HABITATGE

Sostre Cívic

Sostre Cívic és una cooperativa amb més de 570 socis i sòcies, un espai col·laboratiu
que  promou  un  model  alternatiu  d’accés  a  l’habitatge,  a  través  de  la  divulgació,
l’assessorament, la cerca de finançament, promoció i gestió d’habitatge cooperatiu en
règim de cessió d’ús. 

ALTRES



Xarxa ECO

Col·lectiu que  fomenta  una  economia  que  estigui  al  servei  de  les  persones  i  sigui
respectuosa amb el medioambient. L'objetiu de la Xarxa ECO és que les participants
creïn  confiança  mútua  i  col·laborin  per  a  construir  alternatives  econòmiques  que
beneficiïn  a  la  comunitat.  La  xerxa  busca  dinamitzar  la  vida  cultural  i  la  interacció
personal en les relacions econòmiques i recolza l'emprenedoria sostenible i el consum
responsable.

Coopcamp

L'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona forma part d'un nou servei públic que neix

amb  l'objectiu  d'impulsar  el  cooperativisme  i  l’economia  social  i  solidària  a  cada

comarca,  tot  acompanyant  la  creació  de  noves  iniciatives  econòmiques

transformadores, la generació d’ocupació de qualitat que resolgui les necessitats de les

persones i del territori, així com l’enfortiment de les xarxes d’intercooperació.

Topromi

La Fundació Topromi és una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 1982, integrada

en l’àrea d’Impuls Social de la Fundació Catalunya-La Pedrera. La missió de la Fundació

és contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat

intel·lectual.  Atén al  voltant de 80 persones repartides entre un Centre Especial  de

treball i un Servei de Teràpia Ocupacional.

Opcions de Consum Responsable SCCL

Cooperativa  integral  de  consum i  serveis que  es  construeix  des  de  la  sostenibilitat
personal, social i ecològica, desenvolupant el mercat social i contribuint a l'articulació i
la visibilització de l'economia social i solidària.


