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MANIFEST
Aquest document neix de la col·laboració entre les empreses i entitats de l’Economia Social
i Solidària del Camp de Tarragona amb un objectiu clar: posar-te les coses fàcils!
El catàleg pretén ser una eina per facilitar, agilitzar i simpliﬁcar la compra, el consum i la
contractació local i responsable.
La xarxa i l’oferta de l’Economia Social i Solidària (ESS) és cada cop més extensa i diversa al
nostre territori. No es tracta d’una projecció, ni tampoc d’una utopia; a hores d’ara, ja és una
realitat més que tangible a casa nostra!
Contractant els productes i serveis de les entitats que apareixen aquí, estem donant suport
a un model econòmic que promou i posa en pràctica els següents valors:
• Desenvolupament sostenible. Consciència de la capacitat de càrrega ambiental, econòmica i social del territori. Treball en equilibri amb l’entorn, preservant els ecosistemes i fent
un ús sostenible dels recursos naturals. Això fa que les dimensions siguin adaptades a les
necessitats reals i en la majoria de casos es tracti d’empreses petites.
• Compromís. És primordial resoldre necessitats tant de l’entorn com de les persones, així
com millorar-ne les condicions de vida, fent especial èmfasi en els contextos de més vulnerabilitat.
• Evitar l’especulació. Aquest model prioritza el benestar de les persones (tant treballadores, com clientes o usuàries) per davant dels interessos lucratius, i fomenta el comerç just i
la disminució de les desigualtats socials.
• Treball digne. Davant de les diﬁcultats laborals actuals, les treballadores de l’ESS
s’uneixen per crear i mantenir llocs de treball dignes que permetin disposar d’estabilitat, i
créixer personalment i professionalment.

• Local. L’ESS no practica la deslocalització, perquè s’arrela a la comunitat i entorn més
proper. Combina la generació de riquesa amb la creació i potenciació de xarxes socials i
solidàries que vertebren el territori, fet imprescindible per al seu progrés i dinamització. En
el cas dels entorns rurals, també lluita contra el despoblament i procura mantenir el territori
viu tot generant ocupació i creant nous serveis a la comarca.
• Democràcia. La gestió i organització participativa i horitzontal potencien l’autogestió i
l’enxarxament, tot construint una societat més compromesa i responsable.
• Distribució de beneﬁcis. Es prioritza el beneﬁci col·lectiu per davant del beneﬁci individual. En molts casos es tracta d’entitats sense ànim de lucre, o amb un lucre limitat que es
distribueix en el si de la comunitat.
Així doncs, des de la vessant de consumidora, usuària o clienta, també hi ha molt a dir pel
que fa a la transformació del nostre entorn. Consumir els productes o serveis que ofereixen
les organitzacions de l’ESS aporta beneﬁcis tant per a les persones que hi treballen com per
a les que hi consumeixen.
Les persones que hi treballen poden conciliar la seva vida familiar i laboral, cobrar un sou
digne i ser part activa en la presa de decisions de la seva empresa. Les persones, empreses
o administracions que hi contracten serveis o hi consumeixen productes tenen a l’abast
productes i serveis més sostenibles i responsables.

Totes sumem en la transformació de la
nostra realitat, i totes hi som necessàries!

MAPA D’ESS

AL CAMP DE TARRAGONA

PRIORAT
BAIX CAMP

CONCA DE
BARBERÀ

ALT CAMP

TARRAGONÈS

BAIX
PENEDÈS

DIRECTORI
D’ENTITATS

ACTUA
Actua dissenya i duu a terme projectes d'intervenció socioeducativa tant des d’una perspectiva individual, com grupal i comunitària. Incideix en els àmbits de la prevenció, la protecció i l’emancipació tot generant oportunitats per a la millora de la vida de les persones, i
teixint un compromís ferm amb l'Economia Social i Solidària.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Internacional
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, FCTC, XES i CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: Sí
www.actua.coop
actua@actua.coop
93.224.71.88 / 687.775.267
C/ Sant Raimon de Penyafort, 8
08720 Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

@ACTUACOOP

@ACTUA_COOP
@actua.coop
Actua-coop

L’ALKIMISTA
L'Alkimista és una taverna gastronòmica que es dedica a oferir un producte de proximitat
molt elaborat, i maridat amb vins de la terra
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de Treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Municipal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.lalkimista.eltenedor.rest
polahany@hotmail.com
670.832.006
C/ de les Carnisseries Velles, 3
43201 Reus (Baix Camp)

@alkimistareus
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APRODISCA
APRODISCA és una entitat social sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, que des
de l’any 1983 treballa de forma incansable per millorar la qualitat de vida de les persones
amb diversitat funcional, amb problemàtiques relacionades amb la salut mental, i/o en
situació o risc d’exclusió social. Compta amb una llarga trajectòria en la promoció i la gestió
de recursos i programes innovadors en l’àmbit de la integració social i laboral de les persones amb un grau més elevat de vulnerabilitat.
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Coopcamp, DINCAT,
FEICAT, FEPCCAT, FCVS i ACTAS
BALANÇ SOCIAL: No
www.aprodisca.org
aprodisca@aprodisca.org
977.861.261
C/ Josep M. Poblet, 1
43400 Montblanc (Conca de Barberà)

@aprodisca

@Aprodisca
@aprodisca
@aprodiscamontblancilaselvadelcamp

L'ARESTA COOPERATIVA AGROECOLÒGICA
L'Aresta és una cooperativa que treballa per la sostenibilitat i la transformació social a partir
del desenvolupament de l'agroecologia, la sobirania alimentària i l'economia social,
solidària i feminista, mitjançant pràctiques de cooperació social i autogestionàries.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, FCTC, XES,
CoopCamp, Mosaic de Secà i Associació Vall del Corb
BALANÇ SOCIAL: Sí
www.aresta.coop
arestacooperativa@gmail.com
620.829.754
C/ Major, 3 - 43420 Santa Coloma de Queralt
(Conca de Barberà)
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@arestacoop

@arestacoop
@ﬂeca_l_aresta

ARQUEOVITIS
Cooperativa de recerca arqueològica, conservació i difusió del patrimoni cultural, sense
ànim de lucre, i amb criteris d'economia social.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Vegueria del Penedès
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, Pam a Pam
BALANÇ SOCIAL: No
arqueovitis@gmail.com
606.866.979
Camí de Sant Pere d'Avinyó, s/n – 08793
Avinyonet del Penedès (Alt Penedès)

@ArqueoVitis
@arqueovitiscoop

ARRELS D'AIGUA
L’associació Arrels d'Aigua promou el consum conscient, ecològic i de proximitat, així com
activitats culturals a Santes Creus, i tallers, mercats d'intercanvi, vermuts musicals, jam
sessions, etc.
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Alt Camp
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Ecoxarxa, Plana de
Secà de l'Alt Camp
BALANÇ SOCIAL: No
arrelsaigua@gmail.com
631.773.224
Sala Ca la Quica
43815 Aiguamúrcia (Alt Camp)

@arrelsaigua
@arrelsaigua
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ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DEL BAIX PENEDÈS
L'AMBP és una entitat assembleària sense ànim de lucre dedicada al sector musical. Va ser
creada amb la voluntat d'aglutinar totes les persones que produeixen música a la nostra
comarca. El seu objectiu principal és la defensa dels interessos de les associades i la generació d’activitat musical en col·laboració amb d’altres associacions comarcals.
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Baix Penedès
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp i
Pol Cooperatiu del Baix Penedès
BALANÇ SOCIAL: No
www.ambp.cat
secretaria@ambp.cat
644.225.755
C/ 1 d'octubre, 12
43700 El Vendrell (Baix Penedès)

@amusicsbp

@bpfestival

EL BROT
Cooperativa de persones organitzades en el consum de béns i serveis. Des de 1979, s’abasteix de productes agroecològics i d’ús casolà. Treballa en un territori divers i majoritàriament urbà, i fa projectes d’intercooperació dins de l'Economia Social i Solidària.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de consum
ÀMBIT TERRITORIAL: Camp de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, XES, Pam a Pam,
Federació de cooperatives de consum, Comerç Solidari - Reus.
BALANÇ SOCIAL: No
www.elbrot.cat
elbrotcr@yahoo.es
654.561.024 / 977.331.647
C/ Pròsper de Bofarull, 26
43202 Reus (Baix Camp)
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Cooperativa El Brot

CAMINS KM0

Camins km0 és un projecte cooperatiu que neix amb el compromís de fomentar el turisme
sostenible i local a la comarca de l'Alt Camp, a l'interior de la Costa Daurada. Crea sinergies
amb diversos productors de la comarca. És economia local i sostenible. Un dels seus valors
essencials és el treball cooperatiu i en xarxa.

FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Comarcal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Coopcamp, Plana de Secà
de l'Alt Camp
BALANÇ SOCIAL: No
www.caminskm0.com
info@caminskm0.com
669.580.598 / 696.982.789
Camí de Casafort, 15
43887 Nulles (Alt Camp)

@caminskm0
@caminskm0

LA CASETA DE L’ARBRE
És una botiga situada a Reus amb productes sostenibles i per a tota la família. Ofereix
tallers i xerrades sobre criança, i és un punt de trobada entre famílies de la zona. Com que
són inquietes de mena, es troben constantment en procés de formació, reinvenció i cerca
de novetats. També les pots trobar online.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Estatal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, Pam a Pam,
Comerç Solidari – Reus.
BALANÇ SOCIAL: No
www.lacasetadelarbre.cat
info@lacasetadelarbre.cat
977.073.278
C/ Peixateries Velles, 1
43201 Reus (Baix Camp)

@lacasetadelarbre
@lacasetadelarbrereus
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COL·LECTIU EL PUIG
És una assessoria laboral, ﬁscal i jurídica que va començar —en col·laboració amb Unió de
pagesos— assessorant el món de la pagesia, així com oferint d’altres serveis vinculats a
aquest, des de fa molts anys. En l'actualitat, assessoren, a més, tota mena d'empreses, i en
fan l'acompanyament a l’inici de la seva trajectòria.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Comarcal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No

COL·LECTIU EL PUIG

ﬁscalelpuig@gmail.com
680.671.102
C/ Narcís Monturiol 8, baixos
43700 El Vendrell (Baix Penedès)

COL·LECTIU RONDA
Cooperativa d'advocades que ofereix serveis d'assessoria jurídica, laboral, i que entén el
dret com un exercici per construir un món més just i solidari. Lluiten pels drets de les persones.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Camp de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, XES, FCTC,
CoopCamp i Coop57
BALANÇ SOCIAL: Sí
www.cronda.coop
info@cronda.coop
977.23.22.44
C/ Rambla Nova, 37, 3r 2a
43003 Tarragona (Tarragonès)
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@collectiuronda
@collectiuronda
col·lectiu-ronda-sccl

COMBINATS
És una cooperativa d’iniciativa social que treballa amb l’objectiu de transformar el seu
entorn a través de propostes socials, culturals i d’entreteniment mitjançant l’educació, la
comunicació i la participació. Incideix en múltiples àrees tot organitzant equips de treball
per projectes i generant sinergies dins de la societat.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Camp de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, XES, FCTC,
Pam a Pam
BALANÇ SOCIAL: Sí
www.combinats.cat
info@combinats.cat
626.420.684
C/ Fortuny 23, Cooperativa Obrera Tarraconense,
despatx 1 – 43001 Tarragona (Tarragonès)

@combinats
@combinats
@combinats

LA CONCA 5.1
Entitat que treballa en l'anàlisi, el debat i la promoció dels productes agroalimentaris de
proximitat, els territoris on es fan i les persones que els treballen; també en la defensa del
paisatge, el turisme responsable, la cultura i el desenvolupament social.
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, CoopCamp i XES
BALANÇ SOCIAL: No
www.laconca51.cat
laconca51@gmail.com
645.474.194
Plaça Poblet i Teixidó, 10 43400 Montblanc (Conca de Barberà)

@LaConca5.1
@LaConca51
@laconca51
@laconca51
@laconca51
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CONTRAPUNT, cooperativa de músics
Contrapunt és una cooperativa de professores de música que difon l'ensenyament musical
al Penedès. Ofereix formacions grupals i individuals de música, amb el principal objectiu de
generar un espai col·lectiu d’aprenentatge amè i agradable.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, CoopCamp
i Pol Cooperatiu del Baix
BALANÇ SOCIAL: No
www.escolacontrapunt.cat
secretaria@escolacontrapunt.cat
608.987.287
Ctra. de Valls, 92
43700 El Vendrell (Baix Penedès)

@escolacontrapunt
@escolacontrapunt

COOP57
Coop57 és una cooperativa de serveis ﬁnancers ètics i solidaris que recull estalvi popular de
la societat per canalitzar-ho cap al ﬁnançament de projectes d'Economia Social i Solidària,
projectes que aportin un valor afegit al conjunt de la societat.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de serveis financers ètics i solidaris
ÀMBIT TERRITORIAL: Estatal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, XES, FCTC, Pam a
Pam, REAS, FEBEA, Mercat Social de Madrid, Córdoba i Granada,
Coopconsum
BALANÇ SOCIAL: Sí
www.coop57.coop
coop57@coop57.coop
932.682.949
C/ Premià,15 Baixos
08014 Barcelona
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@lacoop57
@coop_57

ELS CORREMARGES
Corremarges treballa per a la recuperació i difusió dels usos populars de la vegetació. Fa
recerca en etnobotànica i organitza xerrades, passejades i tallers per a tots els públics. Són
recol·lectores, i elaboren conserves amb fruits silvestres o oblidats. Assessoren a entitats
públiques i privades en la utilització de la vegetació local.
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, Xarxa Mosaic de
Secà, Associació de la Vall del Corb, Obrador compartit de la
Cooperativa Tres Cadires.
BALANÇ SOCIAL: No
www.elscorremarges.cat
elscorremarges@gmail.com
657.168.058
C/ de La Sala, 9 - 43425 La Sala de Comalats
Passanant i Belltall (Conca de Barberà)

@elsCorremarges
@elsCorremarges
@corremarges

DIGNIDART
Dignidart personalitza productes amb valor social. Disposa d’una xarxa de productores
locals amb les quals treballa per donar solucions viables i personalitzades a cada projecte.
El seu compromís és la producció sota criteris de quilòmetre zero i responsabilitat social, tot
implicant entitats del tercer sector.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Estatal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, FCTC, Pam a Pam
BALANÇ SOCIAL: No
www.dignidart.com
hola@dignidart.com
609.073.438
C/ Galió, 12 2n
43201 Reus (Baix Camp)

@dignidart
@dignidart

19

L’ECONOMAT
L'Economat és una cooperativa de treball sense ànim de lucre que té l'objectiu de desenvolupar l'economia social, solidària i cooperativa al Camp de Tarragona, principalment, a través
de l'empoderament social a l’hora d’emprendre projectes col•lectius, la prestació de serveis
de gestió de projectes i organitzacions, i l’assessorament estratègic.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, FCTC, CoopCamp i
Pol Cooperatiu vallenc, Plana de Secà de l'Alt Camp
BALANÇ SOCIAL: No
www.leconomatdelcamp.coop
info@leconomatdelcamp.coop
693.818.303
C/ Abat Llort, 22 baixos
43800 Valls (Alt Camp)

@economatdelcamp
@ateneucoopcamp

EIXAM ARQUITECTURES
És una cooperativa d'arquitectes que fa projectes a l’abast de tothom, reivindicant els
espais dignes i de qualitat, potenciant la sostenibilitat a través del disseny de qualitat,
posant en valor el patrimoni construït, fomentant l’habitatge cooperatiu, i fent pedagogia
del territori
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.eixamcoop.cat
arquitectures@eixamcoop.cat
606.333.526 / 695.285.341 / 699.627.440
C/ Sant Antoni, 13 baixos
43800 Valls (Alt Camp)
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@eixam.arquitectures
@eixam_arq

@eixam.arquitectures

ENERNOU
Enernou és una cooperativa de treball dedicada a l'àmbit de les energies renovables, l’assessorament energètic i la consultoria tècnica i estratègica, adreçada tant a empreses com a
particulars del Camp de Tarragona.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.enernou.cat
enernou@enernou.cat
625.146.664
C/ Camí de Valls, 81-87
43204 Reus (Baix Camp)

@enernou

ENTRA!
ENTRA! és un projecte cooperatiu amb sensibilitat social, compromès amb la millora del
comportament mediambiental.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, FCTC, CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.entra.cat
info@entra.cat
691.392.405
C/ Vint-i-vuit, 34 (Bonavista)
43100 Tarragona (Tarragonès)

@entracooperativa
@ENTRAcoop

@entracooperativa
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L'ESCAC, Escola de Suport Complementari i Acompanyament
Centre de formació centrat en l'atenció a col·lectius amb necessitats educatives especíﬁques
i en risc d'exclusió. Gestiona programes educatius en col·laboració amb l'administració
pública, i dissenya i imparteix formació tant per al sector públic com per al privat.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Camp de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, FCTC, CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.escolaescac.cat
escolaescac@gmail.com
977.55.11.09
C/ Estany s/n, nau 45-47 Pol. Ind. Riu Clar
43006 Tarragona (Tarragonès)

L’ESCAMOT
És la cooperativa que acompanya el Camp de Tarragona en la necessària transformació del
seu model de mobilitat. Acompanya el procés de canvi cap a un model de mobilitat activa i
sostenible a través de la generació i dinamització de polítiques i solucions concretes i
adaptades tant per administracions, col·lectius i empreses, com per a vianants i ciclistes.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Camp de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.escamot.cat
info@escamot.cat
693.818.326
Ponç d’Icart 12, 3r A
43004 Tarragona (Tarragonès)

22

@escamotcoop
@escamotcoop

@escamotcoop
@escamotcoop

ESTADES VIVENCIALS CAL LLAUNER
Servei de creació i producció d'activitats turístiques i d'oci a la Conca de Barberà. Promou el
turisme sostenible i de proximitat, i l'oci cultural.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Comarcal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.cal-llauner.cat
hostalcalllauner@gmail.com
666.879.925
C/ Major 9 – 43420
Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)

@cal.llauner
@CLlauner

@cal.llauner

ESTUDI DE MÚSICA DE TARRAGONA
L'Estudi de Música S.C.C.L. és una escola de música autoritzada per la Generalitat de
Catalunya fundada l'any 1985 a Tarragona. Neix amb la intenció d'ensenyar música d'una
manera diferent, sobretot, des de la convicció que la música ha de ser per a tothom, tant
per a aquelles que en volen fer la seva professió, com per a totes aquelles que en volen
gaudir en les seves estones de lleure.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, CoopCamp, EMIPAC
(Escoles de Música d'Iniciativa Privada de Catalunya), Associació
Voltants del Mercat (Assoc. de comerciants)
BALANÇ SOCIAL: No
www.estudidemusicatarragona.com
esmusica@estudidemusica.com
977.23.17.20 / 695.261.884
Passatge Cobos, 3
43001 Tarragona (Tarragonès)

@EstudideMusicatgna
@EstudideMusica

@estudidemusica
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EL FAR COOPERATIU
El Far Cooperatiu és una agència de comunicació cooperativa que treballa des d'una òptica
social i participativa amb l'objectiu de donar visibilitat a col·lectius que habitualment no
tenen veu. Ofereix els seus serveis tenint en compte la petjada ecològica, així com l'enfortiment de la xarxa d'Economia Social, Solidària i Cooperativa, i la proximitat.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.elfarcooperatiu.cat
cristina@elfarcooperatiu.cat
617.791.270
C/ de la Unió, 10 1r
43001 Tarragona (Tarragonès)

@elfarcooperatiu
@elfarcooperatiu
@elfarcooperatiu

El Far Cooperatiu

FET A LA CONCA
És una cooperativa agroalimentària formada inicialment per catorze productors artesans de
la Conca de Barberà. Fet a La Conca neix arran del sentiment comú de voler donar valor i
veu a l’artesania agroalimentària de la terra, és a dir, als productes de proximitat elaborats
amb les pròpies mans.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de Serveis
ÀMBIT TERRITORIAL: Comarcal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.fetalaconca.cat
info@fetalaconca.cat
696.718.135
C/ Daroca, 1
43400 Montblanc (Conca de Barberà)
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@fetalaconca
@fetalaconca
@fetalaconca

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL, empresa d'inserció
Treballa per a la formació i inserció laboral de persones en risc d'exclusió social. Al servei
d'aquest objectiu, s'emmarca tant l'oferta de formació ocupacional com la realització
d'activitats econòmiques que persegueixen un triple impacte: la inserció laboral de persones vulnerables, la millora mediambiental i la satisfacció d'una necessitat social.
FORMA JURÍDICA: Empresa d’Inserció sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, Xarxa d'Atenció
Integral de Persones Sense Llar de Tarragona, Programa Incorpora
de l'Obra Social La Caixa per a la inserció sociolaboral de persones
amb risc d'exclusió.
BALANÇ SOCIAL: No
www.formacioitreball.org
tarragona@formacioitreball.org
977.39.62.91
C/ Alemanya, 3 - 4. P.I. Constantí
43120 Constantí (Tarragonès)

@FundacioFormacioiTreball
@ﬁtreball

@fundacioformacioitreball

@Fundacioformacioitreball

GINAC, Fundació Privada
Entitat d'iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballa per millorar la qualitat de vida
de les persones amb més diﬁcultats de la comarca de l'Alt Camp, i desenvolupar projectes
socials que creïn ocupació, i afavoreixin la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat i trastorn mental.
FORMA JURÍDICA: Fundació
ÀMBIT TERRITORIAL: Alt Camp
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Fundalis, Dincat, Sinergrup
BALANÇ SOCIAL: Sí
www.fundacioginac.org
comunicacio@fundalis.org
977.61.33.37
C/ Manyans, s/n Pol. industrial de Valls
43800 Valls (Alt Camp)

@FundalisTGN
@FundalisTGN
@fundalistgn
@fundalis
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GRUP DE CONSUM AGROECOLÒGIC DE L'ARBOÇ, EL PONIOL
Grup de consum agroecològic vinculat a l'Ateneu Arbocenc de l'Arboç que té per objectiu
alimentar-se de productes ecològics i de proximitat mitjançant el consum organitzat i
conscient.
FORMA JURÍDICA: Col·lectiu
ÀMBIT TERRITORIAL: Municipal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
poniolconsumarboc@gmail.com
657.689.615
C/ Rafael de Casanova, 47
43720 L'Arboç (Baix Penedès)

GRUP DE CONSUM LA BAJOCA
La Bajoca és una xarxa de 5 grups de consum locals del Camp de Tarragona, situats als
municipis de Valls, Reus, Vila-seca, La Canonja i Tarragona. Les seves sòcies s'autoabasteixen de tot tipus de productes ecològics, de proximitat i/o amb criteris socials, principalment alimentaris, a través de comandes setmanals.
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Camp de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam,
CoopCamp, Casals i Ateneus dels Països Catalans,
Cooperativa d'habitatge i locals socials La Titaranya, SCCL,
Plana de Secà de l'Alt Camp
BALANÇ SOCIAL: No
www.labajoca.cat
labajocadevalls@gmail.com
626.511.184
C/ de la Zeta, 2 baixos
43800 Valls (Alt Camp)
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@LaBajoca

@ConsumLaBajoca

@grupconsumlabajoca

GRUP DE CONSUM LA BIO-LETA
És una associació de consumidores que s’organitzen per comprar de forma conjunta,
directament a productores agroecològiques locals.
FORMA JURÍDICA: Associació sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Conca de Barberà
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Xarxa de Casals i Ateneus dels
Països Catalans, Coopcamp
BALANÇ SOCIAL: No

labioletadelaconca@gmail.com
C/ Pintor Potau, 5
43400 Montblanc (Conca de Barberà)

@La_Bioleta

GRUP DE CONSUM LES GARROFES
Les garrofes és un grup de persones que s’ha organitzat per consumir productes agroecològics i de proximitat que s’autogestiona de forma col·lectiva i assembleària. Treballa també
per la difusió i foment de l'agroecologia.
FORMA JURÍDICA: Col·lectiu
ÀMBIT TERRITORIAL: Baix Penedès
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam i CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.garrofes.wordpress.com
lesgarrofesgrupdeconsum@gmail.com
686.018.860
C/ Del Progrés, 36
43700 El Vendrell (Baix Penedès)

@lesgarrofesdelvendrell

@lesgarrofesgrupdeconsum
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HARU, Club de Tir amb Arc
Té com a eix vertebrador el tir amb arc, i el seu potencial en l'educació, l'esport, la salut i el
benestar, l'oci i les activitats que giren entorn a la motivació i la formació
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: BALANÇ SOCIAL: No
harutirambarc@gmail.com
676.182.840
C/ Gentil i vellet, 5
43145 La Selva del Camp (Baix Camp)

@harutirambarc

ICARIA COOPERATIVA
Icaria Cooperativa és una cooperativa sense ànim de lucre que neix amb l'objectiu de
gestionar i dinamitzar projectes socials i educatius al territori, incorporant en les seves
accions una mirada transformadora, tenint com a eix principal l'Economia Social i Solidària.
A Icaria els agrada treballar amb i per a les persones.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.icariacoop.cat
info@icariacoop.cat
656.485.228
C/ de la Mineta, 15
43203 Reus (Baix Camp)
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@icariacoop.cat
@icariacoop

@icaria_coop

INSTA - SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS
INSTA és una consultoria que advoca per la sostenibilitat i el dret ambiental, que actualment compta amb una experiència de més de vuit anys. INSTA integra coneixements
tècnics i jurídics ambientals per tal d’oferir serveis en els camps del dret ambiental, els
estudis ambientals i territorials, i l'acompanyament en processos de diàleg ambiental.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Internacional
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, XES, CoopCamp
i Xarxa per a la Conservació de la Natura
BALANÇ SOCIAL: No
www.instajuridic.com
info@instajuridic.com
623.228.806
C/ Masricart, 6A baixos
43110 La Canonja (Tarragonès)

@instajuridic
@instajuridic

KUNKAY CARE
Kunkay ha nascut per millorar el benestar i la qualitat de vida dels animals de companyia
a través de la nutrició. Ofereix suplements nutricionals basats en el rigor cientíﬁc, lliures
de fàrmacs, i formulats amb principis actius naturals per a gossos i gats.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Estatal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.kun-kay.com
hello@kun-kay.com
621.240.805
C/ Camí de Valls, 81-87, oﬁcina 34
43204 Reus (Baix Camp)

@kunkaycare
@kunkaycare

KAYKUN CARE SCCL
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LEXCOOP
Bufet d’advocades pioner, que ofereix serveis d’advocacia des de l’humanisme, i amb un
projecte de l’Economia Social i Solidària (ESS), com ho és una societat professional (SP),
que a més és una cooperativa federada d’iniciativa social i sense ànim de lucre, guardonada
als Premis Empresa 2017 i Benjamí 2018.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Estatal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, CoopCamp, FCTC i
Xarxa Emprenedora del Vendrell
BALANÇ SOCIAL: No
www.lexcoop.coop
esthercosta@lexcoop.coop
663.347.321
C/ Camí Reial, 17, Planta 3ª, despatx 7
43700 El Vendrell (Baix Penedès)

@lexcoop.es
@Lexcoop Abogad@s
@lexcoop_abogados

LINENS, FORMATGERIA
Cooperativa en forma d'empresa familiar democràtica i de territori que genera ocupació i
facilita l'arrelament de les persones joves al món rural mitjançant l'elaboració i distribució
de formatges 100% cabra i derivats.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Camp de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
formatgerialinens@gmail.com
607.992.634
C/ del riu, 8
43738 Bellmunt del Priorat (Priorat)
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formatgeria
linens

@formatgerialinens

MILMANS ASSESSORIA
Ofereix assessorament integral a persones, entitats, col·lectius i cooperatives que treballen
en l’àmbit de la defensa dels drets socials i laborals, i de l'Economia Social i Solidària.
Ofereix serveis de defensa jurídica i de gestió econòmica, comptable, ﬁscal i laboral.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Camp de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.milmans.coop
info@milmans.coop
686.664.746 / 646.592.424
C/ Carnisseria 9, 1r
43800 Valls (Alt Camp)

@MilMansCoop
@MilMansCoop
@milmanscoop
@MiLMANS

MUSEU DE LA VIDA RURAL - FUNDACIÓ CARULLA
El Museu de la vida rural és un centre cultural dedicat a la memòria, la reﬂexió i la transformació sostenible, des del món rural. És un projecte que contribueix a imaginar entorns
més sostenibles, en els quals la cultura i l’educació esdevenen elements centrals de canvi
social. Ofereix una col·lecció pròpia, i duu a terme també exposicions temporals, debats i
activitats.
FORMA JURÍDICA: Fundació
ÀMBIT TERRITORIAL: Estatal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i
Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya.
BALANÇ SOCIAL: No
www.museuvidarural.cat
info@museuvidarural.cat
977.870.576
Carretera de Montblanc, 35
43440 L'Espluga de Francolí (Conca de Barberà)

@museuvidarural

@MuseuVidaRural

@museuvidarural
@Museu Vida Rural
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MUXA KOMBUXA
És una cooperativa de treball social i regional responsable amb el medi ambient. Preocupada per estendre la consciència social, busca generar sinergies amb projectes amb valors
similars. Produeix Kombutxa BIO i aliments vius, productes fermentats de forma artesanal,
utilitzant la millor matèria primera, i donant suport a les productores locals.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Internacional
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: BALANÇ SOCIAL: No
www.muxakombuxa.com
hola@muxakombuxa.com
665.364.720
Camí del Masos cd, Bústia 8
43880 El Vendrell (Baix Penedès)

@muxakombuxa

@muxakombuxa

ONADA, Fundació Privada
Entitat d'iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballa per millorar la qualitat de vida
de les persones amb més diﬁcultats de la comarca del Tarragonès, i desenvolupar projectes
socials que creïn ocupació, i afavoreixin la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat i trastorn mental.
FORMA JURÍDICA: CET
ÀMBIT TERRITORIAL: Tarragonès
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Fundalis, Dincat, Sinergrup
BALANÇ SOCIAL: Sí
www.fundacioonada.org
comunicacio@fundalis.org
977.55.29.26
Espai de Trobada C/ Riu Llobregat, 10
43006 Camp Clar de Tarragona (Tarragonès)
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@FundalisTGN
@FundalisTGN
@fundalistgn
@fundalis

PRIORITAT
Associació del Priorat que treballa per mantenir viu el model territorial que conﬁgura el
paisatge de la comarca, i pel seu reconeixement com a patrimoni mundial de la UNESCO.
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Comarcal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.prioritat.org
xarxa@prioritat.org
660.893.362
Ap. Correus 98, - 43730 Falset (Priorat)
o C/ Piró, 60 - 43737 Gratallops (Priorat)

@Prioritat

@PRIORitAT

prioritat_priorat

LA PORTA DE FUSTA
És una companyia i escola de teatre situada a Calafell. Tant des dels seus espectacles com
des dels seus tallers, procura buscar una expressió pròpia, i treballar amb temes de
gènere, pedagògics i humans, partint del respecte, la conﬁança, el creixement i el joc.
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp i Pol cooperatiu del
Baix Penedès
BALANÇ SOCIAL: No
www.laportadefusta.com
info@laportadefusta.com
630.718.075
C/ Doctor Dachs, 26 Local 2
43820 Calafell (Baix Penedès)

@laportadefusta
@laportadefusta

@laportadefusta
La porta de fusta teatre
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PRIMERCOOP EMPRESA D'INSERCIÓ
Cooperativa orientada a la inserció laboral de persones joves amb diﬁcultats per accedir al
món laboral, a qui intenta oferir les primeres oportunitats laborals en un entorn cooperatiu,
per tal de facilitar-los la transició a la vida adulta.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Camp de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Federació d’Empreses d’Inserció
BALANÇ SOCIAL: No
www.primercoop.cat
primercoop.cat@gmail.com
977.55.11.09
C/ Estany s/n, nau 45-47 Pol. Ind. Riu Clar
43006 Tarragona (Tarragonès)

@Primercoop

@primercoop

PRODUCCIONS SAURINES
Cooperativa especialitzada en la creació audiovisual, la comunicació i la producció d'esdeveniments culturals. Els seus àmbits de treball són el territori, el medi ambient i la
memòria.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Internacional
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, Pam a Pam,
Plana de Secà de l'Alt Camp
BALANÇ SOCIAL: No
www.saurines.cat
produccio@saurines.cat
659.079.769 / 670.435.625
C/ Sant Antoni, 17
43800 Valls (Alt Camp)
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@saurinesdocs
@saurinesdocs
@saurines_

PROJECTE ÒRBITA
Assessora tant mestres com professionals de l’educació i la psicopedagogia en general, a
conèixer i atendre millor les necessitats de la mainada. Per fer-ho, connecta la investigació
en neurociència, cognició i psicologia amb la intel·ligència artiﬁcial: una manera de crear
eines individualitzades i adaptades a les necessitats de cada criatura.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Internacional
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, FCTC
BALANÇ SOCIAL: No
www.projecteorbita.cat
eudald@projecteorbita.cat
628.082.235
C/ Muntaner 172, 5è 1ª
BARCELONA

@projecteorbita

@Projecte_Orbita
@projecteorbita
@projecteorbita

PUNT D’ACCÉS
El constitueixen 5 persones mogudes, per sobre de tot, per un sentit de responsabilitat vers
les persones i el territori. Ofereixen serveis de telecomunicacions, tot preservant uns valors
socials de base. Si t’atrau el seu projecte, tant de bo sigui per qui són, què fan, i com
treballen.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Província de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, FCTC, Pam a Pam
BALANÇ SOCIAL: No
www.puntdacces.coop
vull@puntdacces.coop
977.612.200
Plaça El Pati, 2
43800 Valls (Alt Camp)

@puntdacces
@puntdacces

@puntdacces
@puntdacces
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REMAHLIK
Bar Campus és una taverna que ofereix servei de bar i tapes, plats i entrepans. S’esmerça a
oferir un producte de proximitat i de qualitat, cuina tradicional i plats internacionals, vins
de les comarques tarragonines i cerveses artesanes. Espai amb vocació de dinamització
cultural i suport a moviments socials de la ciutat.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Pam a Pam, CoopCamp i Coop57
BALANÇ SOCIAL: No
www.campusreus.org
reggus@campusreus.org
607.760.340
C/Sant Llorenç, 11 baix
43201 Reus (Baix Camp)

@barcampus.reggus
@BarCampusReus
@barcampusreggus
@campusreggus
Festival Reggus

SOM ENERGIA
Som Energia vol construir un model energètic renovable que estigui a mans de la ciutadania, des de la participació i la transparència. S’articula a través de grups locals territorials
que serveixen com a espai de trobada i participació de les sòcies.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de consum
ÀMBIT TERRITORIAL: Estatal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: XES, Pam a Pam
BALANÇ SOCIAL: Sí
www.somenergia.coop
baixpenedes@somenergia.coop
872.202.550
Parc Cientíﬁc i Tecnològic de la UdG
C/ Pic de Peguera, 9 1r - 17003 Girona
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@somenergia
@somenergia
@somenergia
@somenergia
@somenergia

SANTA TERESA DEL VENDRELL, Fundació Privada
Entitat d'iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballa per millorar la qualitat de vida
de les persones amb més diﬁcultats de la comarca del Baix Penedès i desenvolupar projectes socials que creïn ocupació, i afavoreixin la inclusió social i laboral de persones amb
discapacitat i trastorn mental.
FORMA JURÍDICA: Fundació
ÀMBIT TERRITORIAL: Baix Penedès
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Fundalis, Dincat, Sinergrup
BALANÇ SOCIAL: Sí
www.fundaciosantateresa.org
comunicacio@fundalis.org
977.66.71.11
Avinguda de Santa Oliva, 20-22
43700 El Vendrell (Baix Penedès)

@FundalisTGN
@FundalisTGN
@fundalistgn
@fundalis

SOCA-REL
Cooperativa dedicada a la producció i distribució de verdures i fruita ecològica. Té com a
valors l’ecologisme, la qualitat del producte, i la revalorització del món rural i les seves
treballadores. Ofereix productes lliures de químics, varietats locals que segueixen els seus
cicles naturals, treballant per la sobirania alimentària i per uns sous dignes.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Alt Camp i Tarragonès
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Plana de Secà de l'Alt Camp
BALANÇ SOCIAL: No
hort@socarel.com
662.554.073
Av. Catalunya 45,
43812 Bràﬁm (Alt Camp)

@soca-rel coop
@socarel.coop
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SOFTWARE SOLUTIONS
Software Solutions ofereix solucions de programari estàndard i a mida per a qualsevol negoci,
així com serveis de creació de pàgines web, botigues virtuals i consultoria informàtica.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Internacional
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: BALANÇ SOCIAL: No
www.softwaresolutionsonline.com
contact@softwaresolutionsonline.com
636.514.950
Raval de Sant Pere, 31
43201 Reus (Baix Camp)

@SoftwareSolutionsOnlineReus
@SoftwareReus

@softwaresolutionsreus

@softwaresolutions-reus

SOSTRE CÍVIC
L'objectiu amb què treballa Sostre Cívic és promoure un model alternatiu d’accés a l’habitatge, més just i accessible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa mixta d'habitatge i usuàries
sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, XES
BALANÇ SOCIAL: Sí
www.sostrecivic.cat
info@sostrecivic.cat
933.996.960
C/ Casp, 43 baixos
08010 Barcelona
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@sostrecivic
@sostrecivic
@sostrecivic1

SUBMARÍ LILA
El Submarí Lila és una escola d’infantil i primària ubicada a El Milà. Advoca per una pedagogia centrada en l’acompanyament respectuós de l’infant i els seus ritmes, ràtios baixes i

una educació integral cognitiva-emocional-corporal. L’activitat
de l’escola es duu a terme
en tres espais, amb quitxalla de 2 a 12 anys.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Camp de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: BALANÇ SOCIAL: No
www.submarilila.cat
info@submarilila.cat
977.637.637
Plaça de l’Església s/n
43143 El Milà (Alt Camp)

@submarilila
@submarilila
@submarilila

TEATRE ESPAI
Teatre Espai és una entitat que promou i fomenta la cultura a través del teatre i les arts
escèniques, treballant amb grups diversos i de manera inclusiva, a través de cursos, tallers
i produccions. Aporta el seu espai, però també els seus serveis, a entitats de caire social i
cooperatiu.
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.teatreespai.com
teatreespai@gmail.com
640.399.563
Carretera de Valls, 35-37, 2º 2ª
43700 El Vendrell (Baix Penedès)

@teatrespai
@teatrespai
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TERRA I TAULA. Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès
Terra i Taula és una unió de 19 productores i cuineres del Baix Penedès que treballa per
convertir els productes gastronòmics del Baix Penedès en un referent de qualitat i promocionar les marques d’aquí, a tot el país.
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Comarcal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, Pol Cooperatiu del
Baix Penedès
BALANÇ SOCIAL: No
www.terraitaula.cat
info@terraitaula.cat
620.148.362
C/ Vilamar, 18
43820 Calafell (Baix Penedès)

@terraitaula

@TerraiTaula
@terraitaula
@terraitaula

TOPROMI, Fundació
Fundació Topromi es dedica a l’atenció i millora de la qualitat de vida de les persones amb
diversitat funcional a través de la integració social i laboral. Disposa d'un CET i un STO que
donen suport a més de 60 persones. Ofereix serveis d'enquadernació, impressió, manipulats diversos i digitalització documental.
FORMA JURÍDICA: Fundació
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: DINCAT
BALANÇ SOCIAL: No
www.topromi.com
topromi@topromi.com
977.13.37.12
Av. Manuel Carrasco i Formiguera, 14
43100 Tarragona (Tarragonès)
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@lapedrera.fundacio
@PedreraFundacio

@lapedrera_fundacio

TOWANDA! EQUITAT
Towanda! Equitat és una cooperativa sense afany de lucre del Camp de Tarragona que
ofereix serveis a entitats públiques i privades per promocionar la igualtat de gènere i contribuir, mitjançant el seu treball, a la transformació social, adoptant un enfocament amb
perspectiva de gènere i una mirada feminista.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball sense ànim de lucre
ÀMBIT TERRITORIAL: Camp de Tarragona
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp
BALANÇ SOCIAL: No
www.towandaequitat.com
info@towandaequitat.com
610.500.389
C/Abad Escarré, 17 oﬁcina 2
43204 Reus (Baix Camp)

@towandaequitat

@TowandaEquitat

UNIDAD CANINA OPERATIVA K-9 (U.C.O K-9)
U.C.O K-9 Store té una oferta integral per a les mascotes: botiga, serveis i productes.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Internacional
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: BALANÇ SOCIAL: No
ucok9store@gmail.com
977.488.616 / 626.872.736
C/Racó, 6-8
43700 El Vendrell (Baix Penedès)
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VALL DEL CORB, Associació
L'Associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb reuneix empreses del
sector agroalimentari, turístic i de la restauració, particulars i entitats del territori. Treballa
per dinamitzar aquesta vall en tots els seus àmbits: el cultural, el social, l’econòmic i el
mediambiental. Organitza diversos esdeveniments, jornades, trobades i tastos, per enfortir
el territori i donar-lo a conèixer.
FORMA JURÍDICA: Associació
ÀMBIT TERRITORIAL: Vall del Corb (Conca de Barberà), Urgell, La
Segarra)
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: CoopCamp, Ponent Coopera
BALANÇ SOCIAL: No
www.valldelcorb.cat
assocvalldelcorb@gmail.com
657.168.058
C/ Sant Roc, 10 baixos
25341 Ciutadilla (Urgell)

@assocvalldelcorb
@vallcorb

@lavalldelcorb

VEGRÀ ORGANIC
És una botiga on es poden trobar productes d’alimentació i neteja a granel, així com
productes d’higiene personal sense plàstics ni químics. Tots els seus productes són
vegans, i majoritàriament ecològics i de proximitat.
FORMA JURÍDICA: Cooperativa de treball
ÀMBIT TERRITORIAL: Municipal
XARXES EN LES QUE PARTICIPA: Comerç Solidari - Reus
BALANÇ SOCIAL: No
vegraorganic@gmail.com
636.250.772
Raval de Santa Anna, 47
43201 Reus (Baix Camp)
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@vegraorganic

ENTITATS
PER SECTORS

ALIMENTACIÓ
Aprodisca
• Des del 2005, a través del projecte agroalimentari ecològic HORTUS APRODISCA,
elabora productes ecològics certiﬁcats: melmelades, salses, cremes, olives arbequines i
oli d’oliva verge extra. També prepara lots i detalls gastronòmics per a empreses i
particulars.
L'Aresta Cooperativa Agroecològica
• Confecciona pans (i altres productes de ﬂeca) artesanals amb llevat mare natural i
ingredients ecològics i locals, en forn de llenya, rics en gustos i aromes, digeribles i de
llarga conservació.
Arrels d'Aigua
• Actua com un grup de consum, promovent productes ecològics i de proximitat a
Santes Creus: verdures d'agricultores de la zona, i productes secs, com ara pasta, arròs,
llegums, etc.
Els Corremarges
• Aquest projecte es dedica a l’elaboració de conserves artesanes, com ara melmelades,
salses i xarops, tot utilitzant fruits silvestres (mora, saüc, serva, cirera de pastor, prunyó,
aranyó, gavarra i perelló) o d’altres d’oblidats pels circuits convencionals de comercialització (codony, ﬁga, gínjol).
Fet a la Conca
• La seva agrobotiga de Poblet ofereix diferents tipus de productes: vins, caves,
cerveses, licors, vermuts, olis, vinagres, formatges, embotits, galetes artesanes, xocolata, melmelades, conserves de fruita i verdura, safrà, condiments, sals, tòfona...
Grup de consum agroecològic de l'Arboç, El Poniol
• És una iniciativa que s’autoorganitza per al consum d'aliments agroecològics
mitjançant la participació activa en l'organització de les comandes que fan possible el
contacte directe amb el productor i la participació en la comunitat del grup de consum.
Grup de Consum La Bajoca
• Abasteix i distribueix productes alimentaris, de neteja i higiene, ecològics, socials i/o
de proximitat, a persones individuals, associacions, empreses, escoles, administracions,
etc.
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Grup de consum La Bio-leta
• S’organitza en col·lectiu per a la compra col·lectiva d‘aliments agroecològics locals
mitjançant l‘autoorganització i la participació voluntària en el projecte. Realitza també
actes de divulgació o sensibilització i dinars populars per a l‘autoﬁnançament.
Grup de consum les Garrofes
• S’encarrega de la tasca d’adquisició de productes agroecològics per a proveïdores de
proximitat.
Kunkay Care
• Elabora productes nutracèutics (nutra= nutrició i cèutic= farmacèutic) dissenyats a
partir de substàncies naturals bioactives presents als aliments, que actuen de manera
sinèrgica per tractar i prevenir malalties des d’un punt de vista multifocal.
• Realitza 6 tipologies de productes: Enterokun Mild (per a trastorns intestinals),
Arthrokun (per als processos articulars degeneratius), Dermakun (per a afeccions
inﬂamatòries de la pell i la mala qualitat del pèl), Mindkun (per a períodes d'estrès),
Elderkun (per a la disfunció cognitiva dels gossos) i Sportkun (per a la millora del rendiment i la recuperació muscular de gossos esportistes).
Linens, formatgeria
• Formatges de pasta autopremsada elaborats amb llet crua i diferents aﬁnats (crostes
rentades amb vi, crostes salvatges amb ﬂoridura de superfície,...).
• Formatges de pasta tova elaborats amb llet crua de coagulació àcida o mixta, de crosta
ﬂorida o arrebossats amb herbes, pebre, cendra,...
• Producte fresc, com ara iogurt, mató i formatge fresc.
Muxa Kombuxa
• Confecciona tres tipus de Kombutxa: Happy Kombu, Santa Kombu i Happy Kombu
Delux. La kombutxa és una beguda mil·lenària, d’origen natural, fermentada i no
alcohòlica, 100% artesanal, i elaborada amb ingredients de primera qualitat, procedents del comerç just. Conté MÚLTIPLES beneﬁcis per a la salut: millora la digestió,
activa les defenses del cos, del qual afavoreix la desintoxicació.
Soca-rel
• Subministra productes —verdures i fruites— de qualitat i ecològics, a particulars i
restaurants.
• Produeix oli d’oliva verge extra ecològic: porta 1300 oliveres, de les quals recol·lecta
el propi projecte, i amb les quals elabora un oli d’oliva verge extra prèmium.
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ASSESSORIA I SERVEIS JURÍDICS
Associació de Músics del Baix Penedès
• Gestoria musical:
Gestiona tots els tràmits legals dels associats derivats de la realització d'una actuació
musical.
Factura les actuacions de les artistes que ho sol·licitin. Genera les altes a la seguretat
social.
Assessora en els àmbits ﬁscal i laboral de forma gratuïta.
Ofereix assegurances.
Col·lectiu El Puig
• Assessora en els àmbits laboral, ﬁscal i jurídic
Col·lectiu Ronda
• Ofereix assessorament jurídic en l'àmbit laboral (acomiadaments, conﬂictes laborals,
condicions laborals, pensions...) i de la seguretat social (riscos laborals, malalties professionals, incapacitats...), i també en les relacions amb l'Administració (vulneració de drets
del personal funcionari o laboral que treballa a l'administració).
Insta - Serveis Jurídics Ambiental
• Es dedica als serveis d'assessorament en dret ambiental, dirigint-se a aquelles organitzacions, ens PÚBLICS, empreses i particulars que necessitin millorar la legislació
ambiental, trobar instruments jurídics i tècnics per solucionar reptes ambientals, i fer un
seguiment del compliment normatiu ambiental.
• Ofereix defensa jurídica ambiental davant dels tribunals.
LexCoop
• Assessora en els àmbits jurídic i de defensa legal.
• Acompanya persones en risc d'exclusió social, assessorant-les en relació a les vies per
rebre recolzament, els ajuts i els recursos.
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Milmans Assessoria
• SECTOR JURÍDIC. L’àrea jurídica de MILMANS treballa principalment en l’àmbit social,
penal i contenciós administratiu, tot i que té col·laboradores que poden oferir acompanyaments en d’altres tipus de procediments.
• SECTOR GESTORIA. L’àrea d’Economia Solidària i gestoria de MILMANS treballa en tots
aquells àmbits relacionats amb la gestió econòmica d’un projecte: des de l’àmbit comptable i ﬁscal, ﬁns al mateix acompanyament econòmic.

COMERÇ
El Brot
• Venda de productes d'alimentació i neteja per a la llar, tant al local com a través del
repartiment a domicili.
La Caseta de l’Arbre
• Productes sostenibles i ecològics: des de joguines de fusta ﬁns a roba infantil de cotó
orgànic, passant per productes de residu zero (bosses per comprar a granel, cosmètica
sòlida, raspalls de dents de bambú, ampolles d'acer inoxidable, canyetes reutilitzables,
etc.).
Terra i taula. Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès
• Venda de productes gastronòmics de la màxima qualitat de les productores del Baix
Penedès, a través de botiga física i online.
Unidad Canina Operativa K-9 (U.C.O K-9)
• Alimentació per a mascotes, i accessoris professionals i utilitaris per al dia a dia.
• Perruqueria canina, cinologia (psicologia canina), peritatge judicial, ﬁsioteràpia i
rehabilitació per a mascotes.
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Vegrà Organic
• Alimentació: podeu trobar-hi tot tipus de cereals per esmorzars, arrossos, llegums,
pasta, llavors, fruits secs, cereals en gra, fruita deshidratada, espècies i tes. D’altra
banda, també tenen aliments especíﬁcs vegans, refrigerats i congelats, com ara formatges, embotits, heura, hamburgueses o croquetes.
• Higiene personal: sabó de cos, xampú, desodorant, compreses de tela, copes menstruals, maquinetes d'afaitar… Tot sense plàstics!
• Higiene de la llar: detergents a granel, sense químics, ecològics, vegans i compostables.

COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA
Combinats
• A través del lloc web www.participo.cat, i amb la plataforma "Your Priorities" com a
motor, desenvolupen processos per a institucions combinant les darreres tendències
tecnològiques amb accions de carrer.
• TAQUILLA.COOP és una plataforma de gestió de venda d'entrades pensada com a
xarxa de persones i entitats associades en comunitats segons interessos i voluntats.
Dignidart
• Disseny i producció de marxandatge sota criteris de quilòmetre zero, responsabilitat
social i mediambiental. Ofereixen serveis de serigraﬁa tèxtil, sublimació cilíndrica i
estampació, així com d’impremta, per a marxandatges amb valor social.
• Producció per a tercers. Treballen per convertir les idees de les persones en productes
concrets. Busquen els materials més adients, i les productores locals per fer-ho possible,
i ho realitzen implicant-hi el tercer sector. Hi dipositen tota la seva experiència en el
sector minorista.
Eixam arquitectures
• Realització de dissenys personalitzats amb criteris sostenibles i ètics, i en col·laboració
amb agents locals. Creació de marques, mobiliari, jocs...
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El Far Cooperatiu
• Assessorament en estratègies de comunicació i màrqueting. Cocreen l'estratègia de
comunicació de cada projecte, les campanyes, els continguts, deﬁneixen els canals,
organitzen esdeveniments, i totes aquelles accions necessàries per fer arribar els missatges.
• Creativitat i disseny gràﬁc amb empremta social. Creen els materials corporatius i la
imatge de marca implicant a persones de la Fundació Topromi. També generen espais
creatius i participatius amb les protagonistes de cada projecte.
Produccions Saurines
• Tot tipus d'audiovisuals per a entitats públiques i privades en diferents formats: vídeos
promocionals, i continguts per a webs, dispositius mòbils i xarxes socials, reportatges,
càpsules i documentals per a la televisió.
• Seguiment d'activitats anuals d'entitats del tercer sector i l'economia social, memòries
ﬁlmades.
• Serveis de realització en directe per a streamings.
• Serveis de fotograﬁa de reportatge, editorial i documental.
• Planiﬁcació i gestió de la comunicació a les xarxes socials.
• Creació de continguts per a xarxes socials, webs, aplicacions mòbils i mitjans de comunicació en diversos formats.
• Serveis de disseny i maquetació.
• Planiﬁcació de campanyes de ﬁnançament col·lectiu.
Punt d’Accés
• Internet Rural: Fan arribar internet en entorns en els quals l'accés és molt precari
(pobles, masies, disseminats), a través de tecnologia wiﬁ i la xarxa de telecomunicacions
mancomunada guiﬁ.net. Consideren que l'accés a internet és un dret fonamental.
• Internet i telefonia: Posen cara a les telecomunicacions oferint serveis d'internet i
telefonia a través de ﬁbra òptica. Els mou la responsabilitat vers les persones i el territori.
• Telefonia mòbil: Amb diferents cobertures perquè hom pugui escollir d’acord amb les
seves necessitats. Treballen cada dia perquè les persones més beneﬁciades siguin les
clientes: la millor tarifa al millor preu.
• Serveis a mida, adaptats a qualsevol necessitat de comunicacions, seguretat o telefonia que hom pugui tenir.
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Software Solutions
• SERVEI TÈCNIC. Assessorament en compra d'equips informàtics i perifèrics. Instal·lació, reparació i conﬁguració de programes i perifèrics amb desplaçament al lloc de la
clientela. Venda de programes estàndard.
• PÀGINES WEB. Creació/manteniment de pàgines web i botigues en línia totalment a
mida. Posicionament web als diferents buscadors.
• PROGRAMES. Programació a mida de diferents programes de gestió. Programació
d'aplicacions mòbil i tauleta.
• XARXES. Creació de comptes a les diferents xarxes socials i gestió de xarxes.
Topromi, Fundació
• Producció dins l'entorn de les arts gràﬁques: disseny, impressió, enquadernació i
manipulacions diverses. També digitalització de fons documentals.

CONSULTORIA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
L'Aresta Cooperativa Agroecològica
• Desenvolupament de projectes de dinamització local agroecològica i cooperativa per
promoure una transició agroecològica, fomentar la sobirania alimentària i la generació
de projectes i experiències amb capacitat de transformació social.
El Brot
• Punt d'informació de consum crític i conscient, opcions.coop.
Camins km0
• Assessorament i treballs tècnics en administracions públiques locals per crear nous
productes i serveis turístics (per exemple, rutes). A partir dels recursos naturals, el
patrimoni arquitectònic, històric i cultural, es busca potenciar el desenvolupament
econòmic local des de l'activitat turística sostenible.
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Combinats
• Disseny, assessorament i/o desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'acció social,
la mediació, la participació, la transició ecològica i la dinamització del comerç local. Tot
plegat amb equips interdisciplinaris, innovació social i desenvolupament de xarxes de
suport com a estratègies.
La Conca 5.1
• Serveis de consultoria i assessorament de desenvolupament local, ruralitat.
• Edició de materials de difusió i/o estudi de noves ruralitats, micropobles, economia
local.
L’Economat
• Assessorament i acompanyament en Economia Social i Solidària i cooperativa.
• Gestió de projectes i subvencions, cerca de ﬁnançament, realització d'estudis.
• Processos participatius i dinamització comunitària.
• Anàlisi de comptes públics des dels criteris de l'ESS.
• Realització d'estudis i dinamització de projectes de venda de proximitat.
• Assessorament i gestió en certiﬁcacions de comerç just.
Eixam arquitectures
• Desenvolupament de processos participatius en l'àmbit de l'urbanisme i de l'habitatge cooperatiu, i consultoria oberta en l'àmbit arquitectònic i energètic.
Enernou
• Acompanyament a la generació i l’enfortiment de projectes d'energies renovables,
disseny i projecció d'instal·lacions.
L’Escamot
• Administració pública. Acompanyen projectes de mobilitat sostenible oferint serveis
de diagnosi i planiﬁcació estratègica de l’ús de l’espai públic en relació a la mobilitat
activa, amb especial èmfasi en la infraestructura per a la bicicleta i la seva compatibilitat
amb la xarxa viària actual.
• Ciutadania. Acompanyen associacions, entitats i particulars en iniciatives per al foment
de l’ús de la bicicleta, esdeveniments, propostes de base i reivindicacions, de cara a
fer-les efectives en el territori.
• Empreses. Aprofundeixen en les possibles millores en l’anada i tornada a la feina de
les treballadores, la racionalització dels desplaçaments i la distribució sostenible dels
productes.
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El Far Cooperatiu
• Elaboració i acompanyament de projectes amb impacte social. S’endinsen en els
projectes d'enfortiment comunitari per facilitar la comunicació interna i la gestió dels
equips, la mesura dels impactes i l'accessibilitat.
Grup de Consum La Bajoca
• Acompanyament en la creació de grups de consum locals autònoms o integrats en la
xarxa de La Bajoca, que compta amb una gestió integrada de comandes, repartiment,
cartera de proveïdors, etc.
Insta - Serveis Jurídics Ambiental
• Redacció d'estudis ambientals i territorials en els camps de l'avaluació ambiental, el
planejament urbanístic i territorial, l'ordenació del paisatge, la planiﬁcació sectorial i
l'anàlisi ambiental.
• Serveis d'acompanyament en processos participatius, de gestió i mediació de conﬂictes, foment del diàleg ambiental i pràctiques restauratives
Prioritat
• Treballen per consolidar un model propi de desenvolupament socioeconòmic a partir
de la participació ciutadana i la cogestió. Dinamitzen els fòrums sectorials del Sistema
de Gestió del Paisatge del Priorat.
Som Energia
• La cooperativa acompanya la compra col·lectiva d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum per part de les sòcies.
Towanda! Equitat
• Plans d'igualtat: conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l'empresa, associació o entitat, eliminant qualsevol tipus de
discriminació per raó de sexe i/o gènere.
• Plans i projectes comunitaris: creen i dinamitzen plans i projectes comunitaris per
promoure la igualtat de gènere. Proporcionen suport tècnic documental i logístic tenint
en compte la normativa vigent.
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Vall del Corb, Associació
• Dinamitzen el teixit productiu del territori de la Vall del Corb per lluitar contra el
despoblament, i promocionen el consum del producte d’aquesta vall a particulars,
botigues i restaurants.
• Enxarxen les productores agroalimentàries de la Vall del Corb organitzant trobades,
jornades tècniques i esdeveniments enogastronòmics que vinculen el producte alimentari, el paisatge i la seva gent.
Vegrà Organic
• Veganisme i residu zero: ajuden les clientes a introduir-se al veganisme, i a eliminar
els plàstics del seu dia a dia.

CULTURA I OCI
Arrels d'Aigua
• Organitzen activitats culturals a Santes Creus, tallers (ioga, txi-kung, dibuix amb
model, de dibuix artístic, compreses de tela, etc.) mercats d'intercanvi, vermuts
musicals, jam sessions...
Associació de Músics del Baix Penedès
• Descomptes en escoles de música de la comarca.
• Gestió integral de dos bucs d'assaig al Vendrell.
• Coﬁnançament de projectes musicals sorgits de les persones associades.
• AMBP a l'estudi: projecte per entrar a gravar en un estudi professional.
• Edició anual de la Guia de Grups del Baix Penedès.
• BPFest: festival de música que fomenta la promoció de tots els grups inscrits.
• Concerts amb gust i maridatges musicals: tast de música i gastronomia baixpenedesenca.
Combinats
• Creativitat, programació, comunicació i/o producció d'esdeveniments culturals i
d'entreteniment de diferent format. Elaboren i desenvolupen un relat per a cada
esdeveniment per fer-lo singular, tot promovent la ﬁdelització del públic.
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La Conca 5.1
• Organització de diverses jornades i activitats d'oci al voltant dels productes agroalimentaris de proximitat i la cultura.
Els Corremarges
• Organització de xerrades, passejos guiats, tallers de cuina silvestre i de divulgació en
general sobre els usos populars de la vegetació... en deﬁnitiva, activitats per a tots els
públics, i a tot Catalunya.
Estades vivencials Cal Llauner
• Experiències culturals, com ara visites guiades al patrimoni.
• Experiències de natura com guiatges de senderisme amb contingut històric de creativitat i creixement personal a la natura, banys de bosc.
• Experiències amb tallers vivencials relacionats amb la promoció de productes agroalimentaris o artesanals de proximitat.
Ginac, Fundació Privada
• Mas de Forés, a Alcover, és una ﬁnca rústica gestionada per la Fundació Ginac, habilitada per a reunions d'empresa, familiars o amics, calçotades. Tot enmig de la natura, i amb
una sala coberta per a celebracions o formacions.
HARU, Club de Tir amb Arc
• Archery Experience
Consisteix en:
- Introducció a la ﬁlosoﬁa del tir amb arc
- Explicació sobre la tècnica del tir intuïtiu
- Seguiment personalitzat de cada participant
- Competició per equips en la qual posar a prova les habilitats adquirides.
Icaria Cooperativa
• Dinamització juvenil: Icaria Cooperativa dinamitza diferents espais juvenils tals com
casals de joves, associacions juvenils, PIJs, etc. També realitza d’altres activitats ludicoeducatives dirigides a joves.
• Gestió cultural: gestiona espais de caràcter cultural, com ara biblioteques, ateneus,
etc. En aquests espais, realitzen una programació anual de diferents activi- tats i accions
culturals dirigides al públic general. Totes aquestes accions es plantegen perquè en
formin part activa totes les entitats del municipi, promovent així una major participació
social.
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Museu de la Vida Rural - Fundació Carulla
• Catàleg de propostes de turisme cultural i familiar: visites i activitats adreçades a grups
turístics i famílies.
• Programació d'activitats culturals: jornades i debats sobre les causes i conseqüències
de fenòmens naturals vinculats al canvi climàtic, i sobre els reptes i oportunitats del món
rural al segle XXI.
• Serveis online: e-Fòrum, espai virtual del museu dedicat al debat i reﬂexió sobre
emergències.
• El bloc del museu: espai virtual amb diferents apartats sobre memòria, acció i reﬂexió.
• Visites dinamitzades a les exposicions permanents i temporals.
• Hort i jardí etnobotànic.
• Itineraris ecoturístics en col·laboració amb diferents agents del territori: l'Esperit del
vi, Elogi a la lentitud i Cultura Ecològica, concerts, festivals i activitats familiars.
La Porta de Fusta
• Tallers de teatre per a persones de totes les edats a la seva escola, situada a Calafell, i
en espais externs (biblioteques, escoles, centres culturals, etc.).
• Dinamització i animació de campanyes sobre civisme, des d’aquelles que giren entorn
de la responsabilitat i el civisme en l'oci nocturn, ﬁns a d’altres relacionades amb el medi
ambient.
• Contacontes de diferents temàtiques per a un públic familiar, partint del joc i d'uns
valors pedagògics.
• També dinamitzen cinefòrums d'igualtat.
• Espectacles de petit format amb visió de gènere.
Produccions Saurines
• Produeixen i dissenyen activitats culturals, com ara mostres de cinema, de cultura de
proximitat, ﬁres i festes, col·laborant sempre amb iniciatives del territori i promovent
l'Economia Social i Solidària.
Remahlik
• Organitzen puntualment petites activitats musicals, exposicions i debats.
Teatre Espai
• Ofereixen cursos i tallers de teatre per a diversos col·lectius (adultes, joves, infants,
persones amb necessitats especíﬁques).
• També fan producció pròpia d'espectacles i direcció de muntatges externs.
• Cedeixen o lloguen la sala de teatre per a companyies de teatre, música i dansa.
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Towanda! Equitat
• Punts violeta i multicolor.
• Dinamització d'espais d'informació, prevenció, visibilització i sensibilització respecte
de les violències masclistes i actituds lgtbifòbiques que es donen en l'àmbit de l'oci,
principalment el nocturn.

CURES I SERVEIS A LES PERSONES
Actua
• CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa) Francolí. Atenció integral a 10 infants i
adolescents tutelades per la Generalitat. Servei ubicat al municipi de Vila-seca.
• 3 pisos de 4 places (12 p) per a joves tutelades i extutelades a Tarragona, Vila-seca i
Vendrell.
• Serveis de formació, orientació i inserció laboral per a joves amb diﬁcultats per
incorporar-se al mercat laboral.
Aprodisca
• Assessorament i orientació familiar i/o a la persona, teràpia ocupacional, integració
laboral multisectorial, treball en entorn protegit, treball en empresa ordinària, habitatge, serveis a l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET), lleure i autogestores.
• Servei d’ajuda a domicili (SAD) i protecció legal i patrimonial (Fundació Tutelar APRODISCA).
• Organització d’activitats de lleure i voluntariat inclusiu per avançar cap a la construcció
de comunitats cada cop més acollidores, que visquin la diversitat com un enriquiment.
Combinats
• Disseny, assessorament i/o desenvolupament de programes, projectes i accions
centrades en l'acompanyament de grups de persones o comunitats. Treballen en processos comunitaris, de mediació intercultural o d'empoderament.
L'ESCAC, Escola de Suport Complementari i Acompanyament
• Acompanyament per la inserció social i laboral.
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Fundació Formació i Treball, Empresa d'Inserció
• Roba Amiga. A Tarragona i Reus tenen 2 de les 13 botigues de la cadena Botiga Amiga,
que promou la moda social i sostenible i la gestió del Programa d'Entrega Social (PES).
• Tallers de reparació de sabates i bosses. Hi arreglen sabates i bosses provinents de
donacions perquè puguin tornar a entrar en el circuit de les nostres botigues de segona
mà i poder impulsar el PES i el reciclatge.
• Taula Amiga. Ubicada al centre de Tarragona. El menjador social serveix una mitjana
de 70 menús diaris a persones sense llar i impulsa el PES d'aliments a famílies vulnerables.
• Reaproﬁtament alimentari: Col·laboren amb diferents empreses i associacions que
presten serveis alimentaris per recollir tots els excedents i reaproﬁtar-los perquè arribin
de manera directa a les persones més necessitades.
• Formen part del programa “Incorpora” de l'Obra Social la Caixa, que persegueix un
acompanyament a mida per a la formació i inserció sociolaboral de persones en risc
d'exclusió.
• Ofereixen un programa d'emprenedoria propi que fa un acompanyament integral
amb estudis exhaustius sobre la viabilitat dels projectes, recerca de ﬁnançament, millora
competencial dels perﬁls i suport a la consolidació.
• Organitzen programes de capacitació i de competències professionals que actuen
sobre la part pràctica i quotidiana de l'oﬁci posant en valor l'experiència adquirida i
ajustant-la a la demanda real del mercat laboral.
Ginac, Fundació Privada
• Centres Ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual i Serveis Formatius
per a persones amb especials diﬁcultats.
• Centre Especial de Treball i Serveis d’Integració Laboral.
• Serveis de suport a la llar, serveis de lleure i suport a les famílies de persones amb
discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, voluntariat inclusiu.
Icaria Cooperativa
• Icaria Cooperativa pensa, crea i implementa projectes de caràcter social i/o educatiu
per a diferents sectors de la població, com poden ser persones nouvingudes, dones en
situació de risc, gent gran, etc.
Onada, Fundació Privada
• Centres Ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual i Serveis Formatius
per a persones amb especials diﬁcultats.
• Centre Especial de Treball i Serveis d’Integració Laboral.
• Serveis de suport a la llar, serveis de lleure i suport a les famílies de persones amb
discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, voluntariat inclusiu.
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Projecte Òrbita
• Test gratuït d'adaptació a la COVID-19 i al conﬁnament per a infants i adolescents.
Projecte Òrbita ha adaptat el seu test d'adaptació social, escolar i familiar a les circumstàncies actuals per tal de fer un estudi cientíﬁc sobre la manera amb què tant infants
com adolescents viuen i reaccionen a aquesta nova realitat.
Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada
• Centres Ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual i Serveis Formatius
per a persones amb especials diﬁcultats.
• Centre Especial de Treball i Serveis d’Integració Laboral.
• Serveis de suport a la llar, serveis de lleure i suport a les famílies de persones amb
discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, voluntariat inclusiu.
Teatre Espai
• Tallers d'estimulació cognitiva adreçats principalment a gent gran.
• Tallers de creixement personal adreçats bàsicament a dones.
• Tallers de comunicació.
• Dinamització de grups.

EDUCACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ
L'Aresta Cooperativa Agroecològica
• Activitats educatives en agroecologia i ESS per a totes les edats, dinamització d’horts,
formació i assessorament per a professionals, disseny de materials didàctics i projectes
educatius, projectes de recerca i docència.
ArqueoVitis
• Serveis de direcció de projectes de recerca i conservació d'elements patrimonials.
Principalment, jaciments arqueològics protohistòrics i medievals.
• Servei de consultoria històrico-arqueològica i redacció d'informes (ex. petició BCIL)
• Serveis d'anàlisi i tractament de restes arqueològiques.
• Serveis de guiatge i tallers divulgatius.
• Servei de gestió d'equipaments culturals.
• Disseny i creació d'espais museogràﬁcs.
58

Camins km0
• A Camins km0, elaboren material didàctic, realitzen visites i tallers adreçats a escolars
de cicle infantil, mitjà i superior a l'Alt Camp. A partir de diferents temàtiques i recursos
patrimonials, treballen les competències i habilitats adaptades a cada cicle, i fomenten
la divulgació de la riquesa històrica, cultural i natural de la comarca.
La Caseta de l’Arbre
• Tallers i xerrades sobre criança respectuosa: tallers de massatge infantil, iniciació a la
lactància, alimentació complementària, son infantil, joc lliure, etc.
• Venda i assessorament en porta-nadons. T'ajuden a trobar el porta-nadons que s'adapti millor a les necessitats del teu nadó.
• Venda i assessorament en bolquers de tela. Cada vegada són més les famílies que
s'animen a fer aquest canvi.
Combinats
• Disseny, assessorament i desenvolupament de projectes educatius com murals participatius (www.murals.cat), tallers de gènere (www.melliferes.cat) i d'ESS o processos de
participació escolar (www.participo.cat)
• Desenvolupa recerca social aplicada per a l’elaboració de projectes socioeducatius en
col·laboració amb grups de recerca universitaris de la UAB i la URV (ww.recercacombinada.cat).
La Conca 5.1
• Difusió de productores i productes de proximitat, ecològics i amb valor afegit.
• Gestió d'espais de debat, articles de recerca, reportatges, opinió sobre els productes
agroalimentaris de proximitat, territori, paisatge, societat i desenvolupament.
Contrapunt, Cooperativa de Músics
• Gestió d'escoles de música amb vocació social, ja siguin d'iniciativa pròpia o municipals, mitjançant licitacions.
Els Corremarges
• Fan recerca en etnobotànica per recuperar els usos i coneixements locals de la vegetació, a través d'entrevistes amb la gent del territori i de la prospecció en arxius i bibliograﬁa.
• Organitzen xerrades, passejos guiats, tallers de cuina silvestre i tallers de divulgació
en general sobre els usos populars de la vegetació. Realitzen activitats per a tots els
públics i a tot Catalunya.
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L’Economat
• Tallers educatius i formatius sobre l’ESS.
Eixam arquitectures
• Organització de tallers i formacions per a escoles, instituts i entitats amb l'objectiu
d'incorporar l'arquitectura, la sostenibilitat i l'urbanisme a la quotidianitat humana.
Enernou
• Formació i creació de plans de formació sobre energia fotovoltaica a mida per a tots els
sectors.
L'ESCAC, Escola de Suport Complementari i Acompanyament
• Gestió, disseny i dinamització de programes educatius i de formació.
L’Escamot
• Ofereixen formacions per aprendre a anar en bici. Les poden realitzar al local o
desplaçant-se allà on calgui. Estan dividides en 3 nivells, adaptats a qualsevol perﬁl
d’alumnat: “Coneix”, “Condueix” i “Circula”.
• Ofereixen formacions perquè coneguis la teva bici, mecànica bàsica i autoreparació.
Les poden realitzar al local o desplaçant-se allà on calgui. Estan dividides en 2 nivells
adaptats a qualsevol perﬁl d’alumnat: bàsic i avançat.
• Xerrades de sensibilització sobre l’ús de la bicicleta i la necessària transició cap a un
model de mobilitat més sostenible (centres educatius, centres cívics, casals i ateneus...).
Estudi de Música de Tarragona
• L'oferta formativa és d'ensenyament musical per a alumnes des d'1 any i ﬁns a l'edat
adulta, per tal que tothom trobi el seu espai d'aprenentatge musical. L'alumnat que
cursa ESO i estudis de música en una escola de música autoritzada pot demanar una
reducció d'hores lectives.
• Ofereix classes de cant, i l'aprenentatge de diversos instruments de música clàssica i
música moderna: baix elèctric, clarinet, contrabaix, ﬁscorn, ﬂauta travessera, guitarra,
guitarra elèctrica, guitarra ﬂamenca, oboè, percussió, piano, saxo, trombó i trompa.
Tots els alumnes que fan instrument poden participar en les diverses formacions musicals
de l'escola: Conjunt instrumental infantil, conjunt instrumental, conjunt de guitarres,
combos, petits cantors, cor infantil, cor jove i cantabambolines (Cant i Teatre).
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El Far Cooperatiu
• Generació d'espais d'aprenentatge respectuosos, pràctics i participatius per reﬂexionar sobre la comunicació interna i externa, la relació amb col·lectius en situació de
vulnerabilitat, l'accessibilitat de la informació, etc.
Grup de Consum La Bajoca
• Xerrades sobre consum responsable i sobirania alimentària.
Grup de consum les Garrofes
• Organització de jornades i tallers per al foment de l'agroecologia.
HARU, Club de Tir amb Arc
• Extraescolars i casals
• Cursos d’iniciació i perfeccionament per a infants a partir de 8 anys, i adultes sense
límit d'edat. Sessions de 75 minuts que consten de preparació física, nocions teòriques,
i pràctica. Grups reduïts (ﬁns a 8 alumnes).
• Activitat d'1 a 3 hores en la qual els infants a partir de 8 anys adquireixen nocions de
l'esport, i el practiquen de manera individual i en equip. A part de fer esport, s’hi
treballen d’altres habilitats i valors, com ara l'autocrítica, la disciplina o la concentració.
• Activitat pràctica per formacions.
• Organització d'una activitat de tir amb arc a incloure dins d'una proposta formativa.
Introducció bàsica al tir amb arc amb pràctica per part dels assistents. Reﬂexió posant
atenció als elements involucrats (cos, emocions, ment). Tirada conscient amb metodologia HARU.
Icaria Cooperativa
• Activitats per a infants i famílies pensades per treballar de forma conjunta amb la
canalla i les famílies, en les quals es treballen emocions, valors i habilitats utilitzant la
creativitat com a ﬁl conductor.
LexCoop
• Estudis i formació sobre drets i obligacions, socials i civils, per a altres entitats del
tercer sector social, escoles, administracions públiques, entitats privades i associacions.
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Museu de la Vida Rural - Fundació Carulla
• Projectes pedagògics i activitats educatives vinculades al món rural i a l'educació
cultural per la sostenibilitat.
• Formació: activitats de formació per a públic general i especialitzat sobre art, sostenibilitat, medi ambient, economia circular i alimentació.
• Sala de reserva i conservació preventiva de les col•leccions del món rural.
• Arxiu i conservació d'objectes i coneixements vinculats al món rural.
• Arxiu fotogràﬁc i documental.
Prioritat
• Organització de xerrades i activitats per difondre els valors del paisatge cultural del
Priorat, que il·lustra com les persones es relacionen de manera sostenible amb el seu
entorn.
Projecte Òrbita
• Plataforma Àtom: plataforma web que conté una bateria de tests cognitius, emocionals i d'adaptació social i personal. Aquests tests són automatitzats i poden ser passats
de forma individual o col·lectiva en escoles o centres de psicologia. Ofereixen un
informe individualitzat en cada una de les àrees, així com interpretacions del perﬁl
cognitiu, emocional i adaptatiu elaborat i orientacions sobre com intervenir en possibles
necessitats especíﬁques que es detectin.
• Formació: formació en cognició, psicologia infantil i en eines de detecció i intervenció
de necessitats especíﬁques d'aprenentatge, així com en intel·ligència artiﬁcial i les seves
aplicacions pràctiques, sobretot en els camps de l'educació, la neurociència i la psicologia.
Sostre Cívic
• Realització de xerrades on s'exposa el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, les
seves fases, el marc legal, projectes existents, etc.
• Investigació i publicació periòdica de manuals entorn a temes especíﬁcs de l'habitatge
cooperatiu en cessió d'ús: experiències internacionals, marc legal, cures i convivència...
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Submarí Lila
• Espai Oliveres (infants 2 i 3 anys). Horari: 9-13.30 h
Ràtio de 5 infants per educadora. Ubicat a la natura, en un espai relaxat. Autonomia i
exploració, joc espontani. Acompanyament atent de la transició casa-escola. Atenció
curosa.
• Espai Cirerers (infants 3 a 6 anys) – Horari: 9-14 h
Ràtio de 8 infants per educadora. Acompanyament emocional. Sortides de descoberta
de l’entorn. Propostes cognitives, corporals i artístiques. Acompanyament respectuós de
l’inici a la lectoescriptura.
• Espai Alzina (infants 6 a 12 anys). Horari: 9-14 h.
Ràtio de 12 infants per educadora. Pla de treball per afavorir l’autogestió i la responsabilitat en el procés d’aprenentatge. Treball per projectes. Grups interedats. Aprenentatge
interdisciplinar.
Terra i taula. Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès
• Formació a tothom que tingui inquietuds gastronòmiques a través de visites a les
ﬁnques de les productores, enoturisme, receptes, tallers de cuina, tastos, etc.
Towanda! Equitat
• Tallers i formacions a mida relatives a la promoció de la igualtat de gènere.
Unidad Canina Operativa K-9 (U.C.O K-9)
• Servei d’ensinistrament, assessorament i escola de formació per a mascotes.
Vegrà Organic
• Petites xerrades sobre veganisme i residu zero, presentacions de llibres, tallers de
cuina i degustacions, i activitats socials relacionades amb els nostres valors.
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ENERGIA
Enernou
• Assessorament tècnic en projectes de generació elèctrica de font renovable,
especialment fotovoltaica.
• Assessorament tècnic en l'àmbit de la factura elèctrica focalitzat en l'emergència
energètica
Som Energia
• Comercialització d’energia elèctrica de fonts renovables a empreses i particulars.
L’energia elèctrica es produeix a partir de fonts renovables (sol, vent, biogàs, biomassa, etc.), ﬁnançades amb aportacions econòmiques voluntàries de les sòcies.

FINANCES
Coop57
• Coop57 ofereix serveis ﬁnancers a les seves entitats, sòcies de serveis, intentant que
s'entengui en un marc de solidaritat i ajuda mútua, mitjançant els següents productes:
• Préstecs d'inversió, ﬁnançament de circulant, avançament de subvencions, endossament de factures, préstecs d'intercooperació o préstecs relacionats amb l'habitatge.
• Serveis d'estalvi, targetes de crèdit, domiciliacions, etc. A Coop57 l'estalvi es diposita en forma d'aportacions al capital social de la cooperativa.
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HABITATGE I GESTIÓ DE L’ENTORN
Combinats
• UN GOT PER FESTES (www.ungotxfestes.cat) desenvolupa projectes i normatives per
a la implantació del got reutilitzable en esdeveniments i ofereix un got genèric que no
requereix inversió.
Eixam arquitectures
• Acompanyament, redacció i execució de projectes arquitectònics i urbanístics, com
ara obra nova, rehabilitació, reforma, interiorisme, plans urbanístics, projectes de
paisatgisme...
Entra!
• Treballs forestals. Gestió integral de boscos i espais naturalitzats amb un alt estàndard de qualitat en totes les actuacions per tal de conservar el patrimoni natural i
potenciar-ne la sostenibilitat.
• Jardineria sostenible. Desenvolupament de solucions mediambientalment eﬁcients
en la gestió d'espais verds mitjançant la recerca de la sostenibilitat de l’entorn. Ús
eﬁcient dels recursos disponibles i reducció de l'exposició al medi de productes
químics d'alta toxicitat i persistència.
• Manteniment de piscines. Pla de neteja, manteniment i desinfecció de les instal·lacions. Avaluació i control dels principals paràmetres ﬁsicoquímics de l'aigua.
Ginac, Fundació Privada
• JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL: Gestió d'espais verds i jardins, treballs
forestals.
• NETEJA d'ediﬁcis, oﬁcines, locals, naus industrials. Neteja viària amb maquinària
especialitzada.
• PINTURA I SENYALITZACIÓ viària, d’aparcaments, de zones interiors i exteriors d'empreses.
• Gestió integral d'APARCAMENTS.
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Onada, Fundació Privada
• JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL: Gestió d'espais verds i jardins, treballs
forestals.
• NETEJA d'ediﬁcis, oﬁcines, locals, naus industrials, ﬂota de vehicles. Neteja viària
amb maquinària especialitzada.
• PINTURA I SENYALITZACIÓ viària, d’aparcaments, de zones interiors i exteriors d'empreses.
• Gestió integral d'APARCAMENTS.
• Recollida i gestió d'oli i residus vegetals.
Primercoop Empresa d'Inserció
• Serveis de manteniment, pintura, neteja, jardineria, serralleria i peonatge de
construcció.
Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada
• JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL: Gestió d'espais verds i jardins, treballs
forestals.
• NETEJA d'ediﬁcis, oﬁcines, locals, naus industrials, ﬂota de vehicles. Neteja viària
amb maquinària especialitzada.
• PINTURA I SENYALITZACIÓ viària, d’aparcaments, de zones interiors i exteriors d'empreses.
• Gestió integral d'APARCAMENTS.
• Recollida i gestió d'oli i residus vegetals.
Sostre Cívic
• Impuls de projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, ja sigui d'iniciativa pròpia
com en col·laboració amb administracions locals.
• Assessorament per a persones, grups, entitats i administracions que vulguin
engegar un projecte d'habitatge cooperatiu.
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LOGÍSTICA I DISTRIBUCIÓ
L’Escamot
• Faciliten la transició cap a una distribució urbana més sostenible i respectuosa amb
l’entorn i amb les treballadores. Impulsen i acompanyen la implementació de serveis
de distribució last mile i missatgeria sostenibles per a empreses, particulars o administracions.
Fet a la Conca
• Distribució de productes agroalimentaris al sector HOERECA
Ginac, Fundació Privada
• SERVEIS INDUSTRIALS, muntatge de components, acabats de productes, etiquetats,
encartaments, encaixats, veriﬁcacions de peces i lots de Nadal.
• Suport logístic i muntatge d'ESDEVENIMENTS, entarimats i mobiliari.
• ENCLAVAMENTS LABORALS i aportació de personal per al reforç puntual de tasques
productives.
Grup de Consum La Bajoca
• Servei a domicili i transport refrigerat homologat.
Onada, Fundació Privada
• SERVEIS INDUSTRIALS, muntatge, acabat de productes, etiquetats, encartaments,
encaixats.
• Suport logístic i muntatge d'ESDEVENIMENTS, entarimats i mobiliari.
• ENCLAVAMENTS LABORALS i aportació de personal per al reforç puntual de tasques
productives.
• Control d'accés i servei de RECEPCIÓ, CONSERGERIA, gestió documental, cartelleria.
Primercoop Empresa d'Inserció
• Serveis de muntatge, càrregues i descàrregues de materials, serveis a petites empreses i autònomes.
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Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada
• SERVEIS INDUSTRIALS, muntatge, acabat de productes, etiquetats, encartaments,
encaixats.
• Suport logístic i muntatge d'ESDEVENIMENTS, entarimats i mobiliari.
• ENCLAVAMENTS LABORALS i aportació de personal per al reforç puntual de tasques
productives.
• Control d'accés i servei de RECEPCIÓ, CONSERGERIA, gestió documental, cartelleria.
Topromi, Fundació
• Manipulacions: reenvasat i etiquetat de productes diversos, control de qualitat de
peces, ensobraments per a accions de comunicació d'empreses.
Soca-rel
• Distribució de productes propis, elaborats artesanalment per companyes que treballen al camp (mel, formatge, iogurt, cremes, fruits secs…).

RESTAURACIÓ, HOSTALERIA I TURISME
L’Alkimista
• Diferents menús degustació, menús migdia i una petita carta.
Camins km0
• Promoció i dinamització turística local a partir de visites guiades, donant a conèixer
els valors naturals, patrimonials, arquitectònics i culturals de la comarca de l'Alt Camp.
Centrem l'activitat a la Plana agrícola de Secà, ecosistema en regressió a tot el
continent europeu, per potenciar també un model turístic sostenible i respectuós amb
el medi.
L’Escamot
• Organització d’activitats de turisme sostenible per donar a conèixer el territori sobre
rodes. Compten amb una ﬂota de bicis de lloguer disponibles per a visitants i col·laboren amb operadores turístiques, hotels, albergs i càmpings.
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Fet a la Conca
• Activitats d'eno i ecoturisme en ﬁnques, cellers, obradors i altres espais naturals
propers a les empreses sòcies de la cooperativa.
Museu de la Vida Rural - Fundació Carulla
• Servei de foodtruck amb productes de l'hort ecològic del museu.
Onada, Fundació Privada
• TASTA RESTAURACIÓ: Gestió de bars i restaurants, cuines i menjadors de les empreses.
• ESPAI DE TROBADA: Cafeteria al barri de Camp Clar oberta al públic.
• XIRINGUITO PARC FRANCOLÍ
• TRUCKONADA: bar mòbil (food truck) per a festes celebracions i activitats a l'aire
lliure.
Remahlik
• Servei de bar i tapes, plats i entrepans, amb especial atenció a producte de proximitat i de qualitat, cuina tradicional i plats internacionals, vins de les comarques tarragonines i cerveses artesanes.
Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada
• DIVER PARC AVENTURA i Bar La Canya: espai boscós davant la platja de Coma-ruga
amb 4 circuits de tirolines, per a ús individual, grups, festes d'aniversari, teambuilding d’empreses, etc.
• ESCOLA DE TURISME DEL BAIX PENEDÈS i Restaurant obert al públic durant el curs
escolar.
• CÀTERING TASTA per a l’elaboració de menús per a diferents col·lectivitats.
• El Bar del Casal Municipal de Cunit amb dinamització social, comercial i activitats
lúdiques i formatives adreçades a tota la població.
Terra i taula. Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès
• Promoció de productores i cuineres a través de jornades gastronòmiques en les
quals prengui el protagonisme el producte de temporada que produeixen i elaboren.
Vall del Corb, Associació
• Enxarxen els restaurants, cases rurals i altres actors del sector per promoure un
turisme i un consum sostenibles a la Vall.
Vegrà Organic
• Ofereixen propostes d’opcions veganes als restaurants per impulsar el veganisme.
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XARXES
D’INTERCOOPERACIÓ

AEES Dincat
L’Associació empresarial d’Economia Social Dincat és l’organització empresarial sense
ànim de lucre que agrupa les entitats d’iniciativa social, no lucratives i d’àmbit català,
titulars d’activitats empresarials, que atenen a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió, principalment persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupa- ment.
www.aeesdincat.cat

@AeesDincat

@AeesDincat

CASALS I ATENEUS DELS PAÏSOS CATALANS
La Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans neix rere la iniciativa de crear un espai de
coordinació entre els diferents casals i ateneus d’arreu del territori, a partir del qual la
comunicació i la relació entre els projectes del tot el país puguin ser més eﬁcaços.
www.casalsiateneus.cat

@Casals.Ateneus

@Casals.Ateneus

COOPCAMP
Aliança de més de 30 organitzacions del Camp de Tarragona 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 i la creació de pols cooperatius. Forma part de la Xarxa d’Ateneus
Cooperatius de Catalunya (XAC) i actualment està impulsant la creació dels següents pols
cooperatius:
a. Pol Cooperatiu del Baix Penedès
c. Pol Cooperatiu de Valls
b. Pol Cooperatiu del Tarragonès
d. Pol Cooperatiu de Reus
www.coopcamp.cat

@ateneucoopcamp

@ateneucoopcamp

@ateneucoopcamp

@ateneucoopcamp
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COMERÇ SOLIDARI – REUS
Plataforma de comerciants, emprenedores i petites empresàries de Reus que, amb petites
accions, volen col·laborar amb ONGs i entitats sense ànim de lucre.
comercsolidarireus@gmail.com

@comercsolidarireus

@comerçsolidarireus

FEDERACIÓ COOPERATIVES DE CONSUM – COOPCONSUM
La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya és una eina conjunta
de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones
consumidores. Acull iniciatives de les mateixes cooperatives i genera dinàmiques d’intercooperació i aliances.
www.cooperativesdeconsum.coop

@CoopsConsum

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL - FCTC
Entitat que es dedica a la promoció del cooperativisme i a acompanyar les cooperatives de
treball en el seu dia a dia amb programes que fomenten la seva creació, consolidació i
creixement.
www.cooperativestreball.coop

@cooperativestreball

@coopstreball

Federació Cooperatives Treball Catalunya

FEICAT Federació d'Empreses d'Inserció
FEICAT és l’associació que acull i representa a les empreses d’inserció de Catalunya. És
constitueix com una estructura de segon nivell que treballa en pro de les empreses d’inserció, i en facilita i promou la labor social.
Les empreses d’inserció actuen allà on es precisa una solució a la integració de col•lectius
en risc d’exclusió i d’accés a qualsevol parcel•la de l’estat del benestar.
www.feicat.cat
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@FEICATinsercio

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
La Federació Catalana de Voluntariat Social és la plataforma de referència del voluntariat
social a Catalunya.
És una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballa per al foment, la promoció i el
reconeixement del voluntariat social al nostre país. La seva incidència política persegueix
que el voluntariat i l’associacionisme, per la seva valuosa aportació a la millora democràtica
del país, siguin fomentats i reconeguts com a tals.
www.voluntaris.cat

@voluntaris.cat

@voluntaris_cat

@voluntaris.cat

MOSAIC DE SECÀ
Mosaic de Secà és una xarxa de petites productores de les zones de secà de la Conca de
Barberà, l’Alt Camp i Les Garrigues que posa al centre del consum la sobirania alimentària
i els productes de qualitat. Actualment integren aquest projecte l’Aresta, Menjamiques, Els
Corremarges i Tres Cadires.
Els uneix un paisatge i una zona de Catalunya. Però sobretot uns valors (agroecologia,
proximitat, Economia Social i Solidària, implicació amb el territori...) i una aﬁnitat personal.
www.mosaicdeseca.cat

PAM A PAM
Pam a Pam és el mapa col·laboratiu de l'Economia Social i Solidària a Catalunya. Una eina
col·lectiva que contribueix a la transformació social per superar la lògica capitalista. Un
espai de referència en la visibilitat i articulació de l'economia solidària. Una comunitat
d'aprenentatge a través de l'activisme, la formació i la pràctica del consum responsable.
www.pamapam.org

@pamapamCAT

@pamapamcat

@pamapamcat
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PLANA DE SECÀ DE L'ALT CAMP
La plana de Secà de l’Alt Camp és un territori únic a Catalunya que conserva el paisatge
agrícola de mosaic amb presència de tots els cultius de la tríada mediterrània i importants
valors naturals i patrimonials. Entitats i agents econòmics de la Plana han engegat un
projecte de dinamització econòmica sostenible basat en el turisme i el producte agrícola,
des del cooperativisme i el treball en xarxa
www.planadesecaaltcamp.com

@AltCampPlana

@AltCampPlana
@altcampplana

XARXA ECO TARRAGONA
Xarxa d’intercanvi basada en la moneda social que fomenta una economia social i transformadora al servei de les persones, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
www.xarxaeco.org

@xarxaecotgn

@XarxaEcoTGN

XES (Balanç Social)
La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització de segon nivell que aglutina les
entitats de l’economia solidària a Catalunya. Està formada per més de 400 sòcies. Defensa
un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que
funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.
L’economia solidària contempla una nova forma de produir, distribuir i consumir, i
representa una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i
globals.
És l’entitat impulsora del Balanç Social: una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern (www.mercatsocial.xes.cat).
www.xes.cat
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@xarxaeconomiasolidaria
@xeconomiasolidaria

@XES_cat
@xes_cat

www.coopcamp.cat
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