
#hofemcooperatiu

30 de setembre, 
1, 2, 3 i 7 d’octubre
_El Vendrell
_Calafell
_El Montmell



Dj.
30/09 de 19 a 20h
Xerrada a càrrec de l'Ivan Miró i presentació de la 
XES-Vegueria Penedès 
Amb les entitats de la Mallola al Museu Deu del Vendrell

Dv.
01/10 de 18 a 20h

Ruta per les entitats que treballen en la inserció de col·lectius 
vulnerables al Vendrell 
18.00h Fundació Santa Teresa (Avinguda de Santa Oliva, 20-22) 
18.40h Oficina d’ACTUA. Cooperativa d’iniciativa social (Av. Catalunya) 
19.20h Botiga de Roba Amiga (c. Santa Anna, 6)

Dss.
02/10 de 17 a 20h

Taller de teatre i tast de productes de proximitat

Presentació dels actes de la Primera Setmana de la Mallola 
Xerrada “Oportunitats i potencialitats del cooperativisme com a eina 
per a l’enfortiment socioeconòmic local en clau d’ESS” a càrrec de 
l’Ivan Miró, sociòleg, cooperativista i investigador en economia 
cooperativa, social i solidària
Presentació del projecte de Xarxa d’Economia Solidària (XES) de la 
Vegueria Penedès, a càrrec de Coopsetània

17.00h Taller de joc i teatre per adults amb la Porta de Fusta 
c. del Doctor Dachs, 26, Local 2, Calafell

19.00h Visita a la botiga de Terra i Taula, Unió de productors i cuiners 
del Baix Penedès
c. de Vilamar, 18, Calafell

19.20h Tast de productes del territori de Terra i Taula, i presentació 
dels serveis que ofereix el servei d’ocupació i emprenedoria de 
Calafell per a projectes de l’ESS        
c. de Vilamar, 21, Calafell 

Dg.
03/10 de 10 a 13h

Visita a l’Espai de Custòdia del GEVEN a la Finca de Can 
Marlès i tast de productes de custòdia
A la Finca Can Marlès (Can Ferrer de la Cogullada – El Montmell) 

Dj.
07/10 de 18 a 19.30h

Conversa amb Marc Talavera del Col·lectiu Eixarcolant i els 
grups de consum agroecològic Les Garrofes i el Poniol 
Al Museu Deu del Vendrell

Itinerari guiat per la finca de Can Marlès, amb qui el GEVEN té un 
acord de Custòdia 
Coneixerem la font xica i el seu potencial per a la conservació 
d’amfibis, les diferents estratègies per a la conservació de l’àliga 
cuabarrada i daurada, i alguns amfibis, així com alguns arbres 
monumentals. La visita finalitzarà amb un tast de productes de Verol 
Obrador, amb producte recol·lectat a la mateixa finca de Can 
Marlès 

Presentació del col·lectiu i cooperativa Eixarcolant i els seus 
projectes, i conversa amb els grups de consum agroecològic             
Les Garrofes i el Poniol. 

Més informació i inscripcions a: 
coopcamp.cat/agenda



La Mallola és una xarxa formada per 7 iniciatives de l’economia 
social i solidària que intercooperen per promoure el 
desenvolupament local i la transformació eco social de la 
comarca.
Les entitats que en formen part són:

AMBP - Associació de Músics del Baix Penedès
Escola de Música Contrapunt, SCCL
La Porta de Fusta
Terra i Taula
Baix Penedès amb el Sàhara
GEVEN – Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès
CoopCamp
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