
Maleïts CoopeCorsaris
que us penseu tan vius i alegres,

no sou dignes adversaris
pel gran Capital Pastanegra!

He atacat cooperatives,
he enfonsat alguns vaixells.

Quina vida fugitiva
amb perills a flor de pell!

Si voleu, amb aquest mapa,
rapinyar-me el meu botí,

sou més rucs del que em pensava!
El tresor és tot per mi!!

L’he amagat sota mil pistes
i, soc tan intel·ligent,

que si ompliu aquesta llista
és per valtros! Au, valents!

Pista: Aquesta entitat 
ubicada a l’Alt Camp ha 
guanyat el Premi Jordi 
Cartanyà 2020 del Patronat 
de Turisme de la Costa 
Daurada, en la categoria de 
millor creació d’experiències 
turístiques. 

Pista: Aquesta cooperativa 
en forma d’empresa familiar 
aposta per la tradició en les 
seves elaboracions, per això 
les olles de coure són les 
reines del seu obrador.

Pista: Aquesta entitat 
defensa el paisatge, el 
turisme responsable, la 
cultura i el desenvolupament 
social, i enguany celebra els 
10 anys de la seva fundació.

Pista: Aquesta entitat porta 
35 anys formant a les 
persones a través de la 
música.
 

Pista: Aquesta entitat ha 
contribuït a posar sobre la 
taula el debat entorn el futur 
del territori del després de la 
indústria petroquímica, tot 
produint el documental
La Vall del Francolí. L’alè del 
Camp.

Pista: La Federació Catalana 
de Voluntariat Social (FCVS) 
té una botiga de compra en 
línia de productes i serveis 
de tota Catalunya on el 
voluntariat social hi juga un 
paper clar. Com es diu 
aquesta botiga en línia?

Pista: Aquesta entitat de 
comunicació i tecnologia 
comercialitza alguns 
productes amb la imatge de 
la important pintora 
mexicana Frida Kahlo.

Pista: Aquesta cooperativa 
de comunicació i tecnologia 
acaba de celebrar 2 anys de 
vida, i a les seves xarxes 
socials es poden veure a les 
persones que la composen 
ballant de felicitat.

Pista: CooperAcció és una 
cooperativa que està fent la 
segona Escola Popular de 
quin tipus d’Economia?

Pista: Tracta’m SCCL és una 
cooperativa de 
fisioterapeutes i osteòpates 
formada per quants socis?

Pista: Aquesta cooperativa 
d’advocades situada a la 
Rambla de Tarragona està 
especialitzada en vuit àrees 
de pràctica diferents.

Pista: Aquesta cooperativa 
centra els seus esforços en 
transformar la mobilitat al 
Camp de Tarragona cap a 
un model més actiu i 
sostenible, a través de 
solucions adaptades a les 
empreses, als vianants i als 
ciclistes.

Pista: Aquesta cooperativa 
de 5 persones ofereix serveis 
de telecomunicacions des 
de la seva oficina de Valls, i 
fan arribar internet en 
entorns rurals on l’accés és 
molt precari.

Si vols participar al 
sorteig del meu 

botí, entra aquí i 
registra’t per rebre 

el Formulari del 
Destí!

Pista: Aquesta entitat 
dedicada a la creació i 
gestió de projectes socials i 
educatius innovadors 
treballa en els àmbits de la 
infància i família, la joventut, 
el risc d’exclusió social, la 
gestió cultural i la formació.

Pista: Aquesta consultoria 
advoca per la sostenibilitat i 
el dret ambiental i és la 
responsable d’un informe per 
la protecció de la Plana de 
Secà de l’Alt Camp. 

Pista: Al projecte Circulars hi 
són les impulsores del cotilló 
més divertit i sostenible de 
la província. Què és el que 
no té aquest cotilló, que el fa 
tan especial?

macos
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https://www.tractamcoop.cat/
macos
Subrayado

https://serveis.coopcamp.cat/program/la-gimcana-cooperativa
macos
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https://www.circulars.cat/

