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Amb el propòsit de treballar sobre unes neces-
sitats compartides d’enfortiment i visibilització 
de la nostra tasca i per situar el cooperativis-
me com a referent en sectors clau de l’eco-
nomia de la nostra ciutat, ens hem unit per 
formar l’ecosistema cooperatiu de Reus. 

Actualment som 12 cooperatives que treba-
llem conjuntament per fomentar la intercoo-
peració, promoure els valors de l’economia 
social i solidària i arribar a consolidar el pol 
cooperatiu amb un espai de referència a la 
ciutat on desenvolupar la nostra tasca i enri-
quir la comunitat que ens envolta.

Ens voleu conèixer?
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Cooperativa de serveis d’hostaleria que gestiona 
el Bar Campus de Reus, una taverna de menjars i 
beures, amb vocació d’activisme social i cultural.

CAMPUS / Remahlik

campusreus.org

reggus@campusreus.org

c. Sant Llorenç, 11 baixos 43201 Reus

@barcampusreggus

barcampus.reggus

@BarCampusReus

Consum agroecològic i d’ús casolà autogestionat 
i organitzat per l’Assemblea, amb botiga oberta a 
tothom. Intercooperació a nivell estatal, amb l’Ate-
neu CoopCamp, i amb representació dins la fede-
ració.

EL BROT

elbrot.cat

elbrotcoop@protonmail.com

c. Pròsper de Bofarull, 26 43202 Reus

@elbrot_reus

Cooperativa El Brot
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Cooperativa que promou l’activitat física,  l’entrena-
ment i la salut per a totes les edats i a l’aire lliure. 
Ofereixen entrenaments funcionals en grup i perso-
nals, cursos i sortides de marxa nòrdica. També ac-
tivitats per a infants, escoles i casal d’estiu.

ENNATURA’T

ennaturat.cat

hola@ennaturat.cat

679 996 951 / 679 996 952

Passeig Sunyer 45bis 1D, 43202 Reus

@ennatura_t                @ennaturat

Enernou és una cooperativa de treball dedicada 
a l’àmbit de les energies renovables, l’assessora-
ment energètic i la consultoria tècnica i estratègi-
ca, adreçada tant a empreses com a particulars 
del Camp de Tarragona.

ENERNOU

enernou.cat

enernou@enernou.cat

625 146 664

c. Camí de Valls, 81-87 43204 Reus

@enernou
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Cooperativa dedicada a la creació i gestió de pro-
jectes comunitaris, socials i educatius innovadors, 
incorporant una mirada transformadora i tenint com 
a eix principal l’economia social i solidària. Treballen 
en base a metodologies alternatives i innovadores.

ICARIA ACCIÓ SOCIO-EDUCATIVA

icariacoop.cat

info@icariacoop.cat

Raval de Jesús, 3-1 43201 Reus

@icaria_coop

Cooperativa que ofereix suplements nutricionals 
per millorar la salut i la qualitat de vida de gossos 
i gats. Es tracta de suplements naturals dissenyats 
per veterinàries i especialistes en nutrició animal, 
altament palatables, fàcils d’administrar i que 
tracten i prevenen certes malalties dels nostres 
animals de companyia.

KUNKAY CARE

kun-kay.com
hello@kun-kay.com
c. Camí de Valls, 81-87. Oficina, 34 43204 Reus
@kunkaycare
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L’Alkimista és una taverna gastronòmica que ofe-
reix un producte de proximitat molt elaborat i mari-
dat amb vins de la terra.

L’ALKIMISTA

lalkimista.com

polahany@hotmail.com

670 832 006

c. de les Carnisseries Velles, 3 43201 Reus

@alkimistareus

Botiga de productes sostenibles per a tota la fa-
mília, com joguines de fusta, articles zero waste, 
porta-nadons, contes i llibres amb valors, bolquers 
ecològics, roba infantil de cotó orgànic... Fan xerra-
des i tallers sobre criança respectuosa i conscient. 
Realitzen llistes de naixement, d’aniversari i de Nadal.

LA CASETA DE L’ARBRE

lacasetadelarbre.cat

info@lacasetadelarbre.cat

c. de les Peixateries Velles, 1 43201 Reus

@lacasetadelarbrereus
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Cooperativa sense ànim de lucre i d’economia 
social. Ofereixen serveis personalitzats d’atenció i 
cures a les persones amb professionals sociosa-
nitaris a domicili. Donen suport a les famílies amb 
auxiliars de les tasques de la llar i tot allò que ajudi 
a conciliar la vida familiar i laboral. Volen promou-
re un canvi social i una societat de benestar amb 
“Qualitat de vida i servei d’excel·lència”, amb va-

als treballadors/es del sector. Les Abelles és i serà 
una oportunitat d’inserció laboral.

LES ABELLES

lesabellescoop.com
 info@lesabellescoop.com
645 456 365

Ofereixen la creació d’aplicacions web, programari 
estàndard i a mida per a qualsevol negoci així com 
serveis de consultoria informàtica, creació de pà-
gines web, servei tècnic i servei de community ma-
nager per a xarxes socials.

SOFTWARE SOLUTIONS

softwaresolutionsonline.com

Contact@softwaresolutionsonline.com

Raval de Sant Pere, 31 43201 Reus

@softwaresolutionsreus

SoftwareSolutionsOnlineReus

softwaresolutions-reus
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Cooperativa de fisioterapeutes que dóna servei a 
domicili a persones amb mobilitat reduïda, amb 
dèficits neurològics o amb dolors musculars.

TRACTA’M

tractamcoop.cat

tractamcoop@gmail.com

@TractamCoop

@tractamcoop_fisioteo

Vegrà Organic és una botiga 100% vegana d’ali-
mentació, higiene personal i neteja de la llar. Com-
promesos amb la reducció de plàstics, molts dels 
seus productes són ecològics. També aposten per 
productes locals. Vegrà Organic és també un espai 
de difusió de l’antiespecisme, el veganisme i el zero 
waste. 

VEGRÀ ORGANIC

vegraorganic@gmail.com

Raval de Santa Anna, 47 43201 Reus

@vegraorganic
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