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PRESENTACIÓ

Des de l’any 2016, es promou la Xarxa d’Ateneus Cooperatius per portar a terme

projectes de generació d’ocupació mitjançant la creació de cooperatives i societats

laborals, dins del marc del Programa aracoop1.

Aracoop  és  un  programa  marc  de  cooperació  público-privada,  promogut  pel

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació

i les Federacions de cooperatives i la Confederació empresarial del Tercer Sector Social

de Catalunya, amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades

implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa2.

Els  Ateneus Cooperatius,  per la seva banda, són espais de trobada, coordinació,

aprenentatge i discussió, cooperació i transformació social amb uns principis comuns:

justícia  social,  democràcia  directa,  deliberativa  i  participativa,  decreixement  i

sostenibilitat, equitat i solidaritat.

La  Xarxa d’Ateneus Cooperatius ofereix diversos serveis per impulsar projectes,

amb la voluntat de ser un espai  de referència en l’àmbit  del  cooperativisme i  les

iniciatives d’economia social.

El  pla  de  treball  dels  ateneus  contempla  diverses  línies  d’actuació,  entre  elles  la

realització d’un mapa de les entitats i empreses d’economia social i cooperativa al

territori i identificar-ne les bones pràctiques.

En aquest marc se situa aquest informe, petició del  Departament de Treball,  Afers

Socials  i  Famílies  a  l’Ateneu  Cooperatiu  del  Camp  de  Tarragona  (d’ara  endavant

CoopCamp) i realitzat en col·laboració amb SETEM Catalunya, a través de l’eina Pam

a Pam.

Pam  a  Pam  és  una  eina  col·lectiva  que  neix  l’any  2013  com  a  resposta  a  una

necessitat  concreta:  mostrar  espais  i  iniciatives  on poder  consumir  de  forma més

responsable i viure d’una manera més coherent amb uns valors concrets. En un primer

moment va mostrar alternatives d’alimentació, roba i banca a la ciutat de Barcelona,

però davant l’èxit de la proposta la iniciativa es va fer extensiva a tota Catalunya i a

tots els sectors econòmics.

1 http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/vols_crear_una_cooperativa_o_una/ateneus/
2 http://aracoop.coop/aracoop/que-es-aracoop/
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La comunitat de Pam a Pam és oberta, i està formada per persones que es formen en

economia solidària, entrevisten les iniciatives i les pugen al mapa de forma voluntària.

En el cas de mapatges intensius, com és aquest cas, es contracta una persona perquè

dugui  a terme les entrevistes.  El  qüestionari  de Pam a Pam consta de 15 criteris,

dividits en criteris relatius a l’organització interna, criteris relatius a l’impacte social i

criteris relatius a l’impacte ambiental.  Aquests criteris s’han decidit col·lectivament

per  la  pròpia  comunitat  de  Pam  a  Pam,  amb  la  participació  d’unes  40  persones

expertes en alguns dels criteris, i per entrar a formar part del mapa, la iniciativa n’ha

de complir com a mínim 8.

La voluntat d’aquest informe és mostrar una fotografia de la realitat de l’economia

social  i  cooperativa  al  Camp  de  Tarragona.  La  idiosincràsia  de  cada  territori  de

Catalunya, amb les seves peculiaritats tant a nivell demogràfic com econòmic, fa que

una correcta planificació per a la creació de nova ocupació des del cooperativisme i

l’economia social  s’hagi  de fer tenint  en compte aquestes peculiaritats.  D’aquesta

forma,  el  recull  de  dades  estadístiques  i  sensacions  subjectives  extretes  d’aquest

informe pot permetre a la Generalitat  de Catalunya,  a  través del  Departament de

Treball,  i  al  propi  Ateneu  Cooperatiu  establir  estratègies  de  promoció  del

cooperativisme vinculades a la realitat del territori.

Per altra banda, aquest informe també pretén visualitzar aquells projectes que estan

desenvolupant  la  seva  activitat  al  Camp  de  Tarragona  seguint  els  criteris  del

cooperativisme i l’economia social. La falta de visibilització de projectes que estan

treballant  amb  uns  criteris  cada  vegada  més  demandats  per  la  societat,  com  la

transparència o el respecte pel Medi Ambient, és un problema per al creixement, i fins

i tot moltes vegades per a la continuïtat, d’aquests.

Aquest informe, doncs, també pretén mostrar bones pràctiques que, per una banda,

serveixin d’altaveu per aquelles iniciatives que les estan desenvolupant i, per altra

banda,  es  puguin  replicar  o  aplicar  a  projectes  emergents.  El  coneixement  i

l’experiència d’iniciatives que fa anys que treballen al territori és fonamental per al

creixement de l’economia social i cooperativa al territori, a banda de pel manteniment

dels  seus  propis  llocs  de treball  i  per  a  la  creació  de nova ocupació en aquestes

iniciatives.

Ens  trobem  en  un  territori  ampli  i  divers,  amb  grans  ciutats  àmpliament

industrialitzades  i  amb petits  pobles estretament  vinculats  al  món agrari.  Aquesta

diversitat  s’ha  de  concebre  com  una  oportunitat  per  potenciar  els  valors  del

cooperativisme i l’economia social en tots els àmbits econòmics. Per aquest motiu, un
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dels objectius d’aquest informe també és mostrar iniciatives que, des del punt de vista

del cooperativisme i dels valors que s’hi relacionen, treballen en territoris i en sectors

econòmics diversos.

Per últim, aquest informe, i especialment les entrevistes i els contactes que s’han fet

per  a  la  seva  elaboració,  també  hauria  de  servir  per  potenciar  un  espai

d’intercooperació entre iniciatives del territori. La construcció d’un mercat social que

interrelacioni iniciatives  que  treballen  sota  els  criteris  de  l’economia  social  i

cooperativa   és  bàsica  per  al  creixement  i  la  consolidació  de  l’Economia  Social  i

Solidària al Camp de Tarragona.
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MARC TEÒRIC: ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA,

ECONOMIA COOPERATIVA

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

El concepte d’Economia Social i Solidària és ampli i, en moltes ocasions, dependrà de

la perspectiva de la persona o del col·lectiu que faci la definició. No obstant això, una

definició  àmpliament  acceptada  podria  ser  l’aportada  per  Jordi  Garcia  Jané:

«l’Economia Social i Solidària és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques,

formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de

les necessitats de les persones per sobre del lucre. També es caracteritzen

perquè són independents respecte als poders públics, actuen orientades per

valors  com  l’equitat,  la  solidaritat,  la  sostenibilitat,  la  participació,  la

inclusió i el compromís amb la comunitat, i també, són promotores de canvi

social».

En aquesta primera definició  de l’ESS,  hi  trobem diversos conceptes clau que ens

poden ajudar a entendre a què ens referim quan parlem d’Economia Social i Solidària.

En primer lloc, el terme «iniciatives socioeconòmiques» indica la relació directa

entre  l’activitat  econòmica  que  realitza  la  iniciativa  i  la  societat  del  seu  voltant.

Òbviament, cap iniciativa econòmica està deslligada de la realitat social que l’envolta,

però  la  voluntat  de  les  iniciatives  de  l’ESS  va  més  enllà  d’una  relació  merament

mercantil. Així, doncs, aquestes iniciatives pretenen relacionar-se amb la societat per

satisfer-ne les necessitats, avantposant aquest objectiu al seu lucre particular.

Un  altre  dels  aspectes  a  comentar  sobre  aquesta  definició  seria  la  inclusió  dels

projectes socioeconòmics informals en l’ESS. Des d’un punt de vista ampli,  no

només aquelles iniciatives formalitzades o amb una forma jurídica concreta formen

part de l’Economia Social i Solidària. En aquest sentit, trobem exemples com les CAF

(Comunitats AutoFinançades) o la gestió comunitària dels horts urbans. Tot i així, la llei

d’Economia Social identifica com a iniciatives de l’Economia Social les cooperatives,

associacions, fundacions, mutualitats i societats laborals. 

Per últim, en aquesta definició trobem una sèrie de característiques comunes de les

iniciatives  de  l’Economia  Social  i  Solidària.  Es  citen  l’equitat,  la  solidaritat,  la

sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i el canvi

social. Més enllà de les característiques concretes aportades per la definició, el més
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destacable és el fet que existeixin unes característiques o uns principis comuns que

regeixin aquestes iniciatives.

Principis establerts a la Carta de l’Economia Solidària (REAS)3:

1. Principi d’equitat

El principi d’equitat «reconeix a totes les persones com a subjectes d’igual dignitat, i

protegeix el seu dret a no estar sotmeses a relacions basades en la dominació, sigui

quina sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, origen, capacitat...»

2. Principi de treball

S’entén el treball «com un element clau en la qualitat de vida de les persones, de la

comunitat i de les relacions econòmiques entre la ciutadania, els pobles i els estats».

Destaca la importància de recuperar «la dimensió humana, social, política, econòmica

i  cultural  del  treball  que  permeti  el  desenvolupament  de  les  capacitats  de  les

persones,  produint  béns  i  serveis  per  satisfer  les  veritables  necessitats  de  la

població».

3. Principi de sostenibilitat ambiental

Es  considera  que  «tota  activitat  productiva  i  econòmica  està  relacionada  amb  la

natura».

4. Principi de cooperació

Existeix la voluntat d’afavorir «la cooperació enlloc de la competència».

5. Principi «sense finalitat lucrativa»

El  model  econòmic  «té  com  a  finalitat  el  desenvolupament  integral,  col·lectiu  i

individual,  de  les  persones,  i  com  a  mitjà,  la  gestió  eficient  de  projectes

econòmicament viables, sostenibles i integralment rentables, els beneficis dels quals

es reinverteixen i es redistribueixen».

6. Principi de compromís amb l’entorn

El compromís amb l’entorn es concreta «amb la participació en el desenvolupament

local sostenible i comunitari del territori».

3 https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios

7 | Diagnosi de l’Economia Social i Solidària al Camp de Tarragona

https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios


Complementant els 6 principis de la Carta de l’Economia Solidària, caldria destacar

altres aspectes fonamentals en les iniciatives de l’ESS, com la gestió democràtica i

participativa o el compromís amb la comunitat.

A l’hora de definir l’ESS, les experiències d’articulació hi juguen un paper fonamental.

En el cas de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària (XES) vincula i articula aquelles

iniciatives  que  s’identifiquen  amb uns  principis  comuns  amb  l’objectiu  final  de  la

intercooperació i la creació d’un mercat social.

ECONOMIA COOPERATIVA

Pel  que  fa  a  la  concepció  de  la  forma  jurídica  de  la  cooperativa,  aquesta  també

dependrà en gran mesura del punt de vista del col·lectiu que la defineixi. No obstant

això,  una  definició  àmpliament  acceptada  és  la  de  la  declaració  de  l’Aliança

Cooperativa Internacional, que la defineix com “associació autònoma de persones

unides  voluntàriament  per  satisfer  les  seves  necessitats  i  aspiracions

econòmiques,  socials  i  culturals  en  comú,  a  través  d’una  empresa  de

propietat conjunta i gestió democràtica”.

De la mateixa forma que amb la definició d’Economia Social  i  Solidària,  d’aquesta

definició també se’n poden extreure alguns conceptes interessants, algun dels quals

comentarem quan fem referència als principis cooperatius. Pel que fa al concepte de

“satisfer les seves necessitats”, veiem que les persones que formen part d’una

iniciativa en formen part per tal de satisfer unes necessitats concretes, que com diu la

pròpia definició poden ser “econòmiques,  socials i  culturals”.  Segons quines siguin

aquestes necessitats, trobem diversos tipus de cooperatives, com les cooperatives de

treball associat, que satisfan la necessitat de treball dels seus socis cooperativistes, o

les cooperatives de consumidors i usuaris, que satisfan les necessitats de consum dels

seus socis i sòcies. Així, doncs, veiem que les necessitats que es poden cooperativitzar

són moltes i diverses.

Pel que fa a la resta de conceptes, els trobem representats als principis cooperatius,

principis generals que regeixen les cooperatives i  el  moviment cooperatiu i que es

deriven de les normes que es van posar a ells mateixos els anomenats “Pioners de

Rochdale”, fundadors de la Societat Equitativa dels Pioners de Rochdale.
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Principis cooperatius (Declaració sobre la Identitat Cooperativa de l’Aliança

Cooperativa Internacional4):

1. Adhesió voluntària

Més  enllà  d’allò  que  ja  s’ha  comentat  anteriorment,  un  dels  punts  destacables

d’aquest  principi  cooperatiu  és  la  capacitat  de  qualsevol  persona per  formar  part

d’una cooperativa, sense discriminació social, política, religiosa, racial, sexual o de cap

altre tipus.

2. Gestió democràtica per part dels socis

Un dels elements destacables de la forma cooperativa és la gestió democràtica dels

seus socis i  sòcies,  que participen activament en les decisions,  les actuacions i  la

definició tant de la pròpia cooperativa com de la seva línia futura.

Per últim, i com a element destacable de les cooperatives, la distribució dels vots en

aquesta forma jurídica no es basa en el capital aportat per cada soci, sinó que les

decisions es regeixen per el principi de “un soci, un vot”.

3. Participació econòmica dels socis

Aquest  principi  determina la  necessitat  de participar  econòmicament,  és  a  dir  per

mitjà de l’aportació de capital, de la cooperativa per formar-ne part. Les aportacions

de  capital  no han de  ser  necessàriament  dineràries,  podent-se fer  aportacions  no

dineràries. 

Pel que fa a la distribució d’excedents, en cas que la cooperativa tingui afany de lucre

i es puguin distribuir,  un altre element destacable d’aquesta forma jurídica és que

aquesta  distribució  es  fa  segons  la  participació  del  soci  o  la  sòcia  en  l’activitat

cooperativitzada, i no segons l’aportació de capital.

4. Autonomia i independència

Tal com s’ha comentat anteriorment, les cooperatives són organitzacions autònomes i

han de mantenir la llibertat de presa de decisions per decidir el seu propi destí.

5. Educació, formació i informació

El fet de proporcionar educació i formació als socis i les sòcies és un altre dels criteris

bàsics pel cooperativisme. Aquest aspecte és clau pel desenvolupament de les seves

cooperatives d’una forma eficaç.

4 https://www.cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/el-model-cooperatiu/principis-i-valors
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Per altra banda, les cooperatives no només eduquen i formen a les seves persones

sòcies o als treballadors i treballadores, també informen sobre el model cooperativista

a la societat en general, especialment de la seva naturalesa i  dels beneficis de la

cooperació.

6. Cooperació entre cooperatives

Aquest és un aspecte clau per a l’enfortiment del món cooperatiu. La cooperació entre

diverses cooperatives i la construcció d’un mercat social que les vinculi entre elles és

bàsic per la seva consolidació.

7. Interès per la comunitat

Aquest principi relaciona directament les cooperatives amb l’entorn del que formen

part, i considera que aquestes han de ser responsables amb el seu entorn i promoure

la participació en el desenvolupament de la comunitat.
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METODOLOGIA

Pel que fa a la metodologia seguida en l’elaboració de l’informe, s’ha partit de la base

de  dades  d’entitats  de  l’Economia  Social  i  Solidària  de  CoopCamp.  Per  aquesta

convocatòria,  les  entitats  entrevistades  i  incloses  a  l’informe  havien  de  ser

cooperatives, iniciatives del Tercer Sector Social o empreses d’inserció sociolaboral.

Les entrevistes s’han fet entre els mesos de febrer i juliol de l’any 2018.

Partint de la base de dades esmentada, a mitjans de febrer es va elaborar el llistat

d’iniciatives a entrevistar. Per elaborar-lo, es va tenir en compte que fos representatiu

de la realitat del Camp de Tarragona pel que fa a territori, a sectors econòmics i a

formes jurídiques.  Per això,  es van dividir  totes les iniciatives segons aquests  3

criteris i es va determinar quin percentatge hi havia d’haver de cara un.

Pel que fa a aquest darrer criteri, ja des del primer moment es va veure que el seu

compliment  no  era  possible  per  diversos  motius.  En  primer  lloc,  perquè  des  de

CoopCamp no es comptava amb una base de dades àmplia i fiable sobre les iniciatives

del Tercer Sector Social i les empreses d’inserció sociolaboral del Camp de Tarragona.

Així, doncs, aquest recull es va haver de fer durant l’elaboració del mateix. En segon

lloc, perquè el recull final, tenint en compte el que s’ha comentat anteriorment, no era

prou  fiable  com  per  extreure’n  un  percentatge  a  seguir.  Per  últim,  perquè  el

percentatge que es va extreure del pes d’aquestes iniciatives respecte el pes de les

cooperatives era molt petit, i si s’hagués seguit fidelment no s’haurien pogut incloure

a  l’informe  algunes  iniciatives  del  Tercer  Sector  Social  que  estan  desenvolupant

activitats i pràctiques interessants i que, per tant, es va considerar necessari incloure.

Per  altra  banda,  i  per  tal  d’incloure  algun  criteri  que  diferenciés  entre  totes  les

cooperatives,  també  es  va  tenir  en  compte  els  diversos tipus de  cooperativa:

agràries,  de  consumidors  i  usuaris,  de  segon  grau,  d’ensenyament,  d’habitatge,

mixtes,  de  serveis  i  de  treball  associat.  Així,  doncs,  per  la  primera  proposta

d’iniciatives  a  entrevistar  també  es  va  tenir  en  compte  el  pes  de  cada  tipus  de

cooperativa en el total del Camp de Tarragona.

Tot i  aquests criteris  inicials,  durant els mesos següents diverses de les iniciatives

plantejades inicialment no es van acabar entrevistant (ja sigui per impossibilitat de

contactar-hi,  per  impossibilitat  d’establir  una  data  per  fer  l’entrevista  o  per  falta

d’interès  de  la  iniciativa  contactada).  Així,  doncs,  a  mesura  que  les  iniciatives

declinaven  fer  l’entrevista  o  no  s’hi  podia  contactar,  la  proposta  inicial  s’anava
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modificant,  intentant que el  canvi  es fes per iniciatives del  mateix territori,  sector

econòmic i forma jurídica. En moltes ocasions, per la pròpia realitat del territori i de les

iniciatives que en formen part, aquesta substitució no era possible i els criteris es van

anar modificant.

En aquest punt, considerem que cal fer esment de la dificultat que ha suposat per la

realització  de  l’informe,  i  especialment  per  a  la  realització  de  les  entrevistes,  la

delimitació  de les  formes jurídiques a entrevistar.  Tal  com s’ha  comentat  a

l’apartat anterior, l’Economia Social i Solidària està representada en un ampli ventall

de formes jurídiques (i fins i tot en iniciatives sense forma jurídica), i el fet de reduir la

visió  d’aquest  informe al  cooperativisme (a banda d’aquelles  iniciatives  del  Tercer

Sector  Social)  pot  distorsionar  lleugerament  la  visió  que  se  n’extreu.  En  moltes

ocasions,  projectes  que  sorgeixen  amb  formes  jurídiques  diverses  (especialment

associacions) acaben esdevenint cooperatives amb el pas dels anys. Considerem que

la  inclusió  d’aquestes  a  l’informe  hauria  permès  treballar  també  aquesta  línia  i

extreure’n  conclusions  que  haurien  estat  interessants  per  a  la  potenciació  de

l’Economia Social i Solidària al Camp de Tarragona i per a la creació de nova ocupació i

noves  cooperatives.  En  la  mateixa  línia,  permetre  entrevistar  formes  jurídiques

diverses  hauria  permès  obrir  un  ventall  encara  més  ampli  a  les  possibilitats

d’intercooperació sorgides d’aquest procés.

Pel que fa a la pròpia realització de la diagnosi, en primer lloc s'han exposat totes

aquelles  dades quantitatives extretes dels  criteris  comentats  anteriorment.  Així,

doncs, trobem una classificació de totes les iniciatives segons el territori,  el sector

econòmic,  la  forma  jurídica  i  els  tipus  de  cooperativa.  També  s’han  incorporat  a

aquestes classificacions algunes dades extretes de les entrevistes, com el volum de

persones treballadores i implicades als projectes, la facturació i una anàlisi de gènere.

Més enllà d’aquestes primeres dades estadístiques, el gruix de la diagnosi s’ha basat

en l’exposició del resultat i la anàlisi del compliment dels criteris de Pam a Pam.

Considerem que aquest punt ha permès arribar als objectius i emetre unes conclusions

en la línia del que ens havíem proposat inicialment. De la mateixa forma, creiem que

l’exposició d’aquestes dades i de l’anàlisi pot beneficiar tant a les iniciatives que han

estat  entrevistades;  que sense una anàlisi  de la seva iniciativa que pugui  resultar

molesta per assenyalar de forma directa aquells criteris amb més baix compliment,

podrà  analitzar  aquells  punts  forts  i  febles  de  la  seva  organització;  com  a  les

iniciatives  que  no  han  estat  entrevistades  i  a  aquelles  persones,  entitats  o

administracions  que  vulguin  conèixer  amb  més  profunditat  l’Economia  Social  i

Solidària  al  Camp  de  Tarragona.  També  considerem  que  la  imatge  que  mostra

12 | Diagnosi de l’Economia Social i Solidària al Camp de Tarragona



l’exposició d’aquests resultats pot ser útil  per persones o col·lectius que s’estiguin

plantejant  tirar  endavant  un  projecte,  ja  que  també  podran  detectar  aquelles

pràctiques que estan aplicant les iniciatives que ja estan en funcionament.

Per últim, cal comentar que la detecció de les bones pràctiques exposades a les fitxes

de l’Annex II també s’ha fet a través dels criteris de Pam a Pam i de les entrevistes i

converses  mantingudes  amb les  diverses  iniciatives,  adaptant-les  als  criteris  i  les

bones pràctiques proposades per  la Generalitat  de Catalunya.  Per  altra banda,  cal

concretar  que  a  les  fitxes  de  les  cooperatives  de  treball  les  sòcies  treballadores

(incloses al  nombre de persones sòcies)  s’han comptabilitzat  també al  nombre de

treballadores. S’ha optat per aquesta opció per tal que les fitxes siguin una mostra

directa  del  nombre  de  persones  que  treballen  a  iniciatives  de  l’Economia Social  i

Solidària  al  Camp de  Tarragona,  independentment  de  la  forma jurídica  d’aquestes

iniciatives o del tipus de cooperativa que siguin.
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DIAGNOSI

 INTRODUCCIÓ 

Tal com s’ha comentat anteriorment, el Camp de Tarragona és un territori amb una

àmplia diversitat pel que fa a les iniciatives d’Economia Social i Solidària, tant des del

punt de vista de la seva ubicació al territori com des del punt de vista del seu sector

econòmic o la seva forma jurídica.

Considerem  indispensable,  doncs,  analitzar  la  distribució  de  totes  les  iniciatives

d’Economia Social i Solidària existents al Camp de Tarragona, segons diversos criteris.

Això ens permetrà tenir una fotografia general de la situació, amb la que compararem

la informació obtinguda de les entrevistes realitzades. A més, ens permetrà veure si

s’ha  complert  un  dels  objectius  inicials:  que  la  mostra  d’iniciatives  s’assembli  el

màxim possible a la realitat del territori. Els criteris utilitzats per aquesta primera part

de  l’anàlisi  seran  els  que  ja  s’han  exposat  anteriorment:  forma  jurídica,  tipus  de

cooperativa, sector econòmic i territori.

En aquest punt és necessari comentar un aspecte relacionat amb la continuïtat de

les iniciatives. Durant els darrers mesos, s’han detectat diverses cooperatives que ja

no estan realitzant la seva activitat però que segueixen donades d’alta per motius

diversos.  Algunes  d’aquestes  cooperatives  han  deixat  definitivament  l’activitat  i

d’altres  la  segueixen  desenvolupant  des  d’una  altra  forma  jurídica.  Tot  i  aquest

aspecte, tenint en compte que la base de dades general amb la que s’ha treballat

correspon amb el Registre Territorial de Cooperatives de Tarragona, les dades generals

que exposarem corresponen a aquelles cooperatives donades d’alta al registre, sense

excloure’n aquelles que ja no estan realitzant la seva activitat. Aquesta decisió s’ha

pres per diversos motius. En primer lloc, perquè no s’ha pogut contactar amb totes les

iniciatives  ni  totes  les  iniciatives  contactades  han  respost  i,  per  tant,  no  podem

assegurar  que  aquelles  iniciatives  sense  activitat  que  s’han  detectat  siguin  les

úniques. En segon lloc, perquè hi ha alguns casos en què suposem que la cooperativa

ja no està realitzant activitat,  però no tenim cap confirmació oficial  per part de la

pròpia cooperativa i, per tant, no seria sensat apartar-la de l’anàlisi conjunt de dades.

Per  últim,  s’exposarà  i  s’analitzarà  de  forma general  el  grau  de  compliment  dels

criteris  de  Pam  a  Pam  de  les  40  iniciatives  entrevistades.  De  forma  general,  cal

comentar que  del total de 40 entrevistes 23 han superat el qüestionari  de
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Pam a Pam, representant un 57,5%. Tot i que aquest és un aspecte que s’analitzarà

en profunditat més endavant, veiem que el percentatge d’iniciatives que han superat

el qüestionari és força baix. Un dels aspectes que pot haver condicionat aquest fet és

un tema ja comentat: la delimitació de les entrevistes a la forma jurídica cooperativa i

a les iniciatives del Tercer Sector Social.

Finalment s’extreuran les conclusions de l’informe, que es basaran en totes les dades

recopilades i treballades.

 ANÀLISI QUANTITATIU DE L’ESS EN GENERAL AL CAMP DE TARRAGONA 

FORMA JURÍDICA

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 269 iniciatives

La base de dades que ha servit de punt de partida per realitzar

aquest  informe  es  limitava  a  les  cooperatives  del  Camp  de

Tarragona, però s’hi ha pogut afegir alguna fundació i associació.

La realitat de l’Economia Social i Solidària al Camp de Tarragona és molt més àmplia

que el que mostra aquest diagrama. No obstant això, les dades amb les que s’han

pogut treballar  són força limitades i,  per tant,  aquest primer gràfic és una mostra

esbiaixada de la realitat. Tal com s’ha comentat anteriorment, la base de dades de
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CoopCamp  disposa  d’informació  actualitzada  de  les  iniciatives  amb  forma  jurídica

cooperativa,  però en canvi  no s’ha pogut recollir  informació sobre el  Tercer Sector

Social,  integrat  bàsicament  per  Fundacions  i  Associacions.  Així,  doncs,  per  tal

d’elaborar aquest primer gràfic s’han tingut en compte només aquelles iniciatives del

Tercer Sector Social que s’han entrevistat o que es coneixien prèviament, sense haver

pogut fer un recull de la totalitat d’iniciatives d’aquest sector al Camp de Tarragona.

Per  altra  banda,  considerem que per  tenir  una  imatge  completa  de  la  realitat  de

l’Economia Social i Solidària caldria incloure les altres formes jurídiques que s’han anat

esmentant  al  llarg  d’aquest  informe.  Com que  els  requisits  per  la  realització  del

present informe no ho han permès, creiem que pot ser molt interessant en un futur

completar el present diagnòstic centrant-se amb els formats jurídics que han quedat

exclosos en aquest cas.

TIPUS DE COOPERATIVA

Tenint en compte el diagrama anterior, s’ha considerat interessant treballar de forma

més concreta amb aquella forma jurídica de què CoopCamp disposa més informació:

les cooperatives. Així, doncs, per tal de tenir una classificació més fiable i més fidel a

la  realitat  que  l’anterior,  exposem una  divisió  de  les  262 cooperatives donades

d’alta  al  Registre  Territorial  de  Cooperatives  de  Tarragona  segons  el  tipus  de

cooperativa que són.

La majoria de cooperatives del Camp de Tarragona són de treball

associat i agràries. L’objectiu principal és satisfer col·lectivament

les necessitats laborals o mancomunar serveis relatius a l’activitat

agrària.
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Font: Elaboració pròpia

Mostra: 262 cooperatives

Tal com es pot observar al gràfic, les cooperatives majoritàries al Camp de Tarragona

són les de treball associat, amb 142 cooperatives en termes absoluts i un 54,20%

respecte  el  total  de  cooperatives.  Després  de  les  cooperatives  de  treball  associat

trobem les cooperatives  agràries,  amb 94 cooperatives en termes absoluts  i  una

representació del 35,88%. Així, doncs, veiem que la suma entre les cooperatives de

treball  associat  i  cooperatives  agràries  representen  una  gran  majoria  dins  del

cooperativisme  al  Camp  de  Tarragona:  concretament,  236  sobre  un  total  de  262

cooperatives pertanyen a un d’aquests dos tipus, representant un 90,08%. 

Pel que fa a la resta de cooperatives, trobem 12 cooperatives de consumidors i usuaris

representant un 4,58% sobre el total, 6 cooperatives d’habitatge que representen un

2,29%, 4 cooperatives d’ensenyament que representen un 1,53% i 2 cooperatives de

serveis i 2 cooperatives mixtes, representant un 0,76% sobre el total respectivament.

En aquest moment cal destacar, doncs, el pes que representen les cooperatives de

treball  associat  i  les  cooperatives  agràries  dins  del  cooperativisme  al  Camp  de

Tarragona. Tal com comentàvem al marc teòric, les cooperatives es constitueixen per

cooperativitzar una necessitat comuna. El que mostra aquest diagrama, doncs, és que

actualment la gran majoria de persones que opten pel cooperativisme al Camp de

Tarragona ho fan per satisfer les seves necessitats laborals o per mancomunar

serveis relatius a la seva activitat agrària.
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SECTOR ECONÒMIC

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 269 iniciatives

El diagrama de divisió de les iniciatives segons el seu sector econòmic s’ha fet basant-

se en conceptes amplis que permeten una anàlisi general. Així, doncs, s’ha apostat

per dividir les cooperatives en els quatre sectors tradicionals (sector serveis, sector

agrari, sector industrial i sector de la construcció) i crear-ne un per les entitats del

Tercer Sector Social ja que, com s’ha comentat anteriorment, no es disposa de les

dades completes d’aquestes iniciatives. Cal concretar que les cooperatives agràries

s’han dividit entre el sector de l’agricultura (aquelles que només fan cultiu i el venen a

tercers) i el sector industrial (aquelles que produeixen els seus propis productes).

Amb les  dades  aportades,  veiem que gairebé  la  meitat  d’iniciatives  del  Camp de

Tarragona se situen al sector dels serveis. Concretament, aquest sector representa

un 46,10% sobre el total, amb 124 cooperatives. En aquest punt ens hauria agradat

comparar les dades relatives a l’ESS amb el pes total que representa cada sector al

Camp  de  Tarragona,  però  no  s’ha  pogut  disposar  d’unes  dades  comparables  ni

actualitzades.

Pel  que  fa  a  la  resta  de  sectors,  veiem que  el  segon  sector  majoritari  és  el  de

l’agricultura, amb un total de 57 cooperatives que representen el 21,19% sobre el

total.  En  tercer  lloc  trobem el  sector  industrial,  representant  un  20,07% amb  54

cooperatives, i el sector de la construcció, amb 27 iniciatives i un 10,04%. Per últim,

les 7 iniciatives del Tercer Sector Social que s’han inclòs a aquest informe representen

el 2,60% restant.
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Cal  recordar  que el  diagrama ofereix  una classificació  de les  iniciatives  segons la

forma  jurídica  de  cada  una  d’elles,  i  no  segons  el  pes  que  representen  a  nivell

econòmic (per exemple, a través del PIB). Segurament, si haguéssim pogut disposar

d’aquestes dades l’estructura del diagrama seria diferent.

Gairebé  la  meitat  d’iniciatives  del  Camp de  Tarragona  són  del

sector serveis, seguit del sector agrícola i el sector industrial.

TERRITORI

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 269 iniciatives

El Tarragonès i el Baix Camp són les dues comarques majoritàries

pel  que  fa  al  nombre  d’iniciatives.  Comparant-ho  amb  el  pes

demogràfic que tenen aquestes comarques respecte el conjunt del

Camp de Tarragona, el pes en nombre de cooperatives és inferior

al que correspondria segons el pes demogràfic.

Tal  com es  pot  observar  al  diagrama,  el  Tarragonès  i  el  Baix  Camp són  les  dues

comarques majoritàries pel que fa al nombre d’iniciatives. Així, doncs, veiem que al

Tarragonès hi ha un total de 83 iniciatives, que representen un 30,86% sobre el total, i

al Baix Camp n’hi ha 74, representant un 27,51%. En aquest cas, i tenint en compte

els  condicionants  comentats  a  la  classificació  segons  el  sector  econòmic,  s’ha
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considerat interessant comparar aquest pes amb el total  de població del  Camp de

Tarragona5. Així, doncs, veiem que el Tarragonès representa un 40,92% de la població,

i  el  Baix  Camp  un  30,62%.  En  aquest  cas,  veiem  com  el  pes  en  nombre  de

cooperatives és inferior al que correspondria segons el pes demogràfic.

Més  enllà  de  les  dues  comarques  amb major  població  del  Camp de  Tarragona,  la

tercera amb més iniciatives és l’Alt Camp, amb el 14,87% i 40 en termes absoluts. Si

comparem aquesta xifra amb el pes demogràfic de la comarca, veiem que aquest és

d’un 7,19%

El  Baix  Penedès,  per  la  seva  banda,  compta  amb un  total  de  32  iniciatives,  que

representen un 11,90% sobre el total. Pel que fa al seu pes en població, aquest és d’un

16,47%.

Pel que fa a la comarca del Priorat, aquesta té un total de 28 iniciatives constituïdes,

representant un 10,41% sobre el  total. Per la seva banda, el  Priorat representa un

1,53% del pes territorial en habitants del Camp de Tarragona.

Per últim, la Conca de Barberà representa un 4,46% de pes de les iniciatives totals,

amb una xifra de 12. Pel que fa a la seva població, aquesta representa un 3,27% sobre

el total.

Com s’ha comentat anteriorment,  les dues xifres aportades no són comparables a

nivell  de  conclusions.  Tot  i  així,  s’ha  considerat  interessant  mostrar  aquesta

comparativa per tal de tenir una idea aproximada del pes que representa l’ESS en

cada comarca del Camp de Tarragona.

TERRITORI I SECTOR ECONÒMIC

Tenint en compte les dues gràfiques anteriors, i especialment que no s’ha pogut fer

una comparativa prou curosa com per extreure’n unes conclusions clares, s’ha apostat

per creuar les dades de territori i sector econòmic per valorar si el sector dominant al

Camp de Tarragona (diagrama 3) també ho és a totes les seves comarques o,  en

canvi, hi ha alguna comarca on la distribució sigui diferent. Tenint en compte el que

s’ha  comentat  anteriorment,  per  fer  els  següents  diagrames  no  s’han  tingut  en

compte les dades de les iniciatives del Tercer Sector Social.

5 Dades de població extretes de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) per l’any 2017

20 | Diagnosi de l’Economia Social i Solidària al Camp de Tarragona



Font: Elaboració pròpia

Mostra: 79 cooperatives

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 31 cooperatives
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Font: Elaboració pròpia

Mostra: 74 cooperatives

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 39 cooperatives
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Font: Elaboració pròpia

Mostra: 11 cooperatives

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 28 cooperatives

Tal com es pot observar als gràfics anteriors, les comarques amb un major pes del

sector serveis són el Tarragonès, amb un 60,76%, el Baix Penedès, amb un 58,06% i el

Baix Camp, amb un 51,35%. Podem extreure una primera conclusió d’aquestes dades:

totes tres  són comarques  de costa,  tot  i  que també tenen pobles (i,  per  tant,  es

desenvolupa activitat econòmica) a una zona més interior.
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Més enllà d’aquesta primera dada, un altre dels aspectes interessants a destacar té

relació  amb  el  Baix  Camp:  mentre  el  Tarragonès  i  el  Baix  Penedès  segueixen  la

distribució extreta de les dades de tot el Camp de Tarragona (sector serveis en primer

lloc, sector agrari en segon lloc, sector industrial en tercer lloc i sector construcció en

l’últim), al Baix Camp la distribució canvia, essent el sector indústria el que ocupa el

segon lloc i traslladant el sector agrari a la tercera posició.

Per altra banda, és pertinent fixar-se amb les dades de l’Alt Camp. Tal com es pot

observar al gràfic, el sector predominant a la comarca és el sector serveis, però el pes

que representa aquest sector respecte el total de cooperatives (el 33,33%) no és tan

gran com a les comarques abans comentades. Per la seva banda, el sector industrial

representa un 28,21% i el sector agrari un 25,64%. Pel que fa als nombres absoluts,

aquesta igualtat  s’observa de forma més clara:  trobem 13 cooperatives del  sector

serveis, 11 del sector industrial i 10 del sector agrari. Ens trobem, doncs, amb una

comarca on pràcticament no predomina cap sector. A banda d’aquestes dades, també

cal destacar el pes relatiu de les iniciatives industrials en una comarca d’interior.

Per últim, tant a la Conca de Barberà com al Priorat hi dominen les iniciatives del

sector agrari. En el cas de la Conca de Barberà aquestes representen un 45,45% sobre

el total i en el cas del Priorat un 39,29%. Es tracta de dues comarques d’interior, amb

un alt pes del  món rural  i  agrari  i,  per tant,  aquestes dades són una mostra més

d’aquesta realitat.  En ambdós casos cal  destacar,  a  més,  que el  segon lloc en la

distribució per sectors l’ocupa el sector industrial, desplaçant el sector serveis fins el

tercer lloc. 

A tall de conclusió final, considerem que aquestes dades són una mostra més d’un

territori  divers,  amb  grans  comarques  i  poblacions  properes  a  la  costa,  on

majoritàriament hi domina el sector serveis, i amb petites poblacions interiors i rurals,

on el sector agrari i industrial encara hi tenen molta força.

A les comarques i poblacions properes a la costa, domina el sector

serveis, i a les petites poblacions interiors i rurals, el sector agrari

i industrial encara hi tenen molta força.
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 ANÀLISI QUANTITATIU DE LES INICIATIVES ENTREVISTADES

Una vegada feta una visió general de les iniciatives d’ESS del Camp de Tarragona,

passarem  a  analitzar  les  dades  obtingudes  de  les  entrevistes  realitzades  durant

aquests  mesos.  En  primer  lloc,  mostrarem  i  analitzarem  de  forma  sintètica  la

distribució  de les  iniciatives entrevistades seguint  els  criteris  de l’apartat  anterior.

Aquestes  dades  ens  serviran  per  saber  si  s’ha  assolit  un  dels  objectius:  que  la

distribució d’iniciatives entrevistades s’apropi el màxim possible a la realitat del Camp

de Tarragona.

FORMA JURÍDICA

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 40 iniciatives entrevistades

En aquest  cas,  tal  com s’ha comentat  al  llarg de les  darreres pàgines,  no podem

extreure una conclusió clara. No s’ha pogut disposar d’una base de dades completa

d’iniciatives  del  Tercer  Sector  Social  (aquelles  amb  forma  jurídica  d’associació  o

fundació), pel que només s’han inclòs a l’informe aquelles iniciatives que coneixíem o

hem pogut localitzar durant els darreres mesos.

No s’ha disposat de dades del Tercer Sector Social i gairebé no se

n’han pogut incloure a aquest informe
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TIPUS DE COOPERATIVA

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 33 cooperatives entrevistades

La  majoria  de  cooperatives  entrevistades  són  cooperatives  de

treball associat i després les agràries, fet que és representatiu de

la  totalitat  de  cooperatives  del  Camp  de  Tarragona.  No  s’han

pogut incloure cooperatives d’habitatge, mixtes o de serveis.

Al diagrama superior podem observar que la majoria de cooperatives entrevistades

són cooperatives de treball associat. Concretament, aquestes entrevistes representen

el 57,58% sobre el total de cooperatives entrevistades amb 19 cooperatives. Pel que

fa a les cooperatives agràries, aquestes representen un 36,36% i 12 cooperatives en

termes absoluts. Per últim, s’ha entrevistat a una cooperativa de consumidors i usuaris

i a una cooperativa d’ensenyament, que representen el 3,03% del total cada una.

Així,  doncs,  veiem  que  el  percentatge  del  tipus  de  cooperatives  entrevistades

s’aproxima força  a  la  realitat  del  territori  pel  que fa a  les  cooperatives de treball

associat  i  les  cooperatives  agràries.  Recordem que el  primer tipus de cooperativa

representa un 54,20% al Camp de Tarragona i el segon un 35,88%. En el cas de les

cooperatives  de  consumidors  i  usuaris,  el  percentatge  també  s’apropa  força  a  la

realitat:  aquestes representen un 4,58% sobre el  total.  Per  últim, les  cooperatives

d’ensenyament representen un 1,53% sobre el total.

Cal comentar que no s’han pogut entrevistar cooperatives d’habitatges, mixtes o de

serveis. Pel que fa a les cooperatives mixtes o de serveis, el pes d’aquestes és força

baix  al  Camp  de  Tarragona.  Les  cooperatives  d’habitatge,  per  la  seva  banda,
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representen un pes prou important com per haver-les hagut d’incloure amb alguna

entrevista. 

SECTOR ECONÒMIC

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 40 iniciatives entrevistades

En el cas de la distribució segons el sector econòmic de les entrevistes fetes, veiem

que el sector dominant és el serveis, amb 19 cooperatives que representen un 47,50%

del pes de les entrevistes. Si comparem aquesta dada amb les dades de tot el Camp

de Tarragona (Diagrama 3), veiem que s’apropa força a la realitat, ja que recordem

que aquest sector representa un 46,10%.

Pel  que  fa  al  sector  de  l’agricultura,  representa  un  27,50%  de  les  iniciatives

entrevistades amb 11 cooperatives. En aquest cas la dada s’allunya una mica de la

realitat del territori (Diagrama 3), ja que aquest sector representa un 21,19% al total

del  Camp de Tarragona. Aquest fet es deu, fonamentalment, a la facilitat que han

posat les cooperatives agràries per fer les entrevistes i a les dificultats que hem trobat

en alguns casos per trobar cooperatives d’altres sectors disposades a fer-les.

En tercer lloc trobem el  Tercer  Sector Social.  Aquesta és una dada que,  com s’ha

comentat repetidament,  no es pot analitzar per extreure’n unes conclusions clares

sobre la seva aproximació o no a la realitat del territori.

Tot  seguit  trobem el  sector  industrial,  amb un 5% sobre el  total  de les iniciatives

entrevistades i 2 iniciatives. Aquesta és la dada que menys s’aproxima a la realitat del

territori, ja que aquest sector econòmic representa un 20,07% al Camp de Tarragona

(Diagrama 3).
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Per últim, el sector construcció representa un 2,50% de les entrevistes amb una única

iniciativa entrevistada. Aquesta dada tampoc és fidel a la realitat, ja que aquest sector

presenta un 10,04% al total del territori (Diagrama 3).

Tal com s’ha pogut comprovar, un dels objectius plantejats al principi de l’informe no

s’ha pogut assolir del tot: algun dels sectors econòmics no estan prou representats a

les entrevistes i, en canvi, n’hi ha d’altres que estan sobrerepresentats. No obstant

això,  considerem que s’ha pogut plasmar de forma aproximada la realitat  de cada

sector a les entrevistes, ja que no n’hi ha hagut cap sense representació.

La majoria de cooperatives entrevistades són del sector serveis,

fet que és representatiu de la totalitat de cooperatives del Camp

de Tarragona, en canvi les agràries estan sobrerepresentades i les

industrials infrarepresentades.

TERRITORI

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 40 iniciatives entrevistades

El Tarragonès, el Baix Camp i l’Alt Camp són les comarques en les

que s’han fet més entrevistes, de manera força representativa al

pes  que  tenen  aquestes  comarques  en  les  dades  generals  del

Camp de Tarragona.

28 | Diagnosi de l’Economia Social i Solidària al Camp de Tarragona

32,50%

20,00%

17,50%

12,50%

7,50%

7,50%

2,50%

Diagrama 14: Territori

Tarragonès

Baix Camp

Alt Camp

Baix Penedès

Conca de Barberà

Priorat

Alt Penedès



En primer lloc, cal comentar que s’ha entrevistat una iniciativa que formalment no

forma part del Camp de Tarragona, ja que té la seva seu social a l’Alt Penedès. No

obstant això, tenint en compte que desenvolupa gran part de la seva activitat al Camp

de Tarragona i que forma part de la xarxa d’entitats de CoopCamp, s’ha considerat

positiu incorporar-la a l’informe. Així, doncs, hi ha un 2,50% de les entrevistes que

corresponen a la comarca de l’Alt Penedès.

Pel que fa a la resta de comarques, veiem que en primer lloc s’hi troba el Tarragonès,

amb  un  pes  relatiu  del  32,50% i  13  iniciatives.  Si  comparem aquesta  dada  amb

l’extreta del total del Camp de Tarragona (Diagrama 4), veiem que la distribució de les

entrevistes fetes s’aproxima prou a la realitat, ja que aquesta comarca representa un

30,86% sobre el total.

El Baix Camp, per la seva banda, representa un 20% de les iniciatives entrevistades

amb 8 iniciatives. En comparació amb el seu pes al total del territori (Diagrama 4),

aquesta és la comarca que més s’allunya de la realitat, ja que representa un 27,51%

del total.

Tot seguit trobem l’Alt Camp, amb 7 iniciatives entrevistades representant un 17,50%

de les entrevistes fetes. En aquest cas la dada s’aproxima prou a la realitat, ja que l’Alt

Camp té un pes del 14,87% si recordem la dada mostrada anteriorment al diagrama 4.

Pel que fa al Baix Penedès, el seu pes representa un 12,50% de les entrevistes amb 5

iniciatives. Aquesta dada també s’aproxima molt a la realitat, ja que aquesta comarca

representa un 11,90% al total del Camp de Tarragona (Diagrama 4).

Si  ens  traslladem a  la  Conca  de  Barberà,  les  3  entrevistes  realitzades  a  aquesta

comarca suposen un 7,50% respecte la totalitat d’entrevistes. En aquest cas la xifra

també s’aproxima a la xifra total del diagrama 4, ja que representa un 4,46%.

Per últim, les 3 entrevistes del  Priorat  també representen un 7,50% sobre el  total

d’entrevistes fetes. La sobrerepresentació de la Conca de Barberà es compensa amb

el Priorat, ja que aquesta comarca representa un 10,41% sobre el total (Diagrama 4).

De forma general, i tenint en compte les dificultats trobades en alguns casos per fer

entrevistes, podem arribar a la conclusió que la imatge que oferiran les entrevistes pel

que fa al territori és prou semblant a la realitat.
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Una vegada comparades les dades estadístiques extretes de les entrevistes amb la

totalitat de les dades estadístiques del Camp de Tarragona, passarem a l’anàlisi de les

dades extretes de les entrevistes que no podem comparar amb la resta del territori, ja

que són informacions o xifres de les que no disposem. Així, doncs, analitzarem amb

més  concreció  els  sectors  econòmics  de  les  iniciatives  entrevistades,  exposant

l’activitat econòmica que realitzen, el nombre de persones treballadores, el nombre de

persones implicades als projectes, la facturació de les iniciatives i acabarem amb una

anàlisi de gènere.

ACTIVITAT ECONÒMICA

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 40 iniciatives entrevistades

En  primer  lloc,  cal  comentar  que  la  classificació  per  activitat  econòmica  s’ha  fet

seguint els criteris i la classificació de Pam a Pam. També cal comentar que ha molts

projectes que no només tenen una activitat  econòmica i,  en aquests  casos,  s’han

classificat segons la seva activitat econòmica principal.

Tal  com es  pot  observar  al  diagrama,  i  sense  entrar  en  gaires  detalls,  la  majoria

d’iniciatives  entrevistades  estan  relacionades  amb  l’alimentació.  És  habitual  que

sigui un dels principals sectors, ja que és una necessitat bàsica que s’intenta cobrir

des  de  l’ESS.  de  fet,  a  l’Informe  del  Mercat  Social  Català  del  2017  (amb  dades

agregades de tot  el  país),  les iniciatives d’alimentació són el  26%. En aquest cas,

aquest fet es deu al pes de les iniciatives agràries a les entrevistes realitzades i a la

divisió de la resta d’iniciatives en activitats econòmiques diverses. No obstant això, cal

comentar que no totes les iniciatives relacionades amb l’alimentació són cooperatives

agràries, ja que també hi trobem cooperatives de treball.                    
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Per altra banda, veiem que les iniciatives relacionades amb la  salut i cures també

tenen un pes important pel que fa a les iniciatives entrevistades. En aquest cas, totes

les iniciatives encabides en aquesta activitat econòmica són aquelles iniciatives del

Tercer Sector Social. Així, doncs, no s’ha pogut entrevistar cap cooperativa l’activitat

econòmica principal de la qual fossin les cures.

Una altra de les activitats econòmiques amb un pes important dins de les entrevistes

és  l’educació  i  la  recerca.  Veiem,  doncs,  que  aquelles  iniciatives  de  l’ESS

relacionades amb l’àmbit educatiu tenen força pes en aquest informe.

Pel que fa a la resta d’iniciatives, en trobem dedicades a l’assessorament, la cultura i

l’oci, l’habitatge i la gestió de l’entorn, la logística, la comunicació, la restauració i

l’hosteleria, els subministraments, la tecnologia i l’electrònica i el tèxtil.

El sector majoritari de les iniciatives entrevistades és l’alimentació

(que és també el sector principal  en dades genèriques d’ESS a

nivell de Catalunya), seguit del de salut i cures en segon lloc i del

d’educació i recerca en tercer lloc.

PERSONES TREBALLADORES

Pel que fa a l’anàlisi de les persones treballadores als projectes entrevistats, dividirem

les dades en diversos grups. Com a prèvia, cal comentar que en aquest apartat no

distingirem entre  persones  sòcies  i  persones  assalariades  per  les  cooperatives  de

treball,  comptant-les  totes  com a  treballadores.  El  primer  grup  estarà  format  per

aquells projectes que tenen menys de 6 persones treballadores (xifra no inclosa), el

segon  grup  per  aquells  projectes  que  tenen  entre  6  i  10  persones  treballadores

(ambdós inclosos), el tercer grup per aquelles iniciatives formades per entre 11 i 50

persones treballadores i  l’últim grup format per aquelles iniciatives amb 51 o més

persones treballadores. Aquests grups ens han de permetre valorar, de forma general,

la mida de les  iniciatives entrevistades,  així  com els llocs de feina que generen i

mantenen.

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 40 iniciatives entrevistades
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Al gràfic es pot observar que la majoria d’iniciatives entrevistades tenen menys de 6

treballadores. Concretament, trobem 18 iniciatives dins d’aquest grup. En primer lloc,

cal comentar que hi ha una iniciativa que no té cap persona treballadora, essent les

persones sòcies qui desenvolupen les tasques de forma voluntària o encarregant-les a

tercers. Pel que fa a l’anàlisi del pes relatiu d’aquest grup, representa un 45% de les

entrevistes.

En segon lloc, trobem 8 iniciatives que tenen entre 6 i 10 persones treballadores, amb

el mateix nombre absolut i percentatge que aquelles que tenen entre 11 i 50, un 20%

de les entrevistes fetes respectivament. Tot i representar el mateix percentatge, cal

analitzar de forma més concreta  el tercer grup per veure que el 75% d’aquest (és a

dir,  6  de  les  8  iniciatives  que  en  formen  part)  tenen  menys  de  25  persones

treballadores).  Per  tant,  trobem que el  80% de  les  iniciatives  entrevistades  tenen

menys de 25 persones treballadores.

També  trobem un  grup  amb  4  iniciatives  que  representa  un  10% del  pes  de  les

iniciatives entrevistades, format per iniciatives amb entre 51 i 200 treballadores. En

aquest cas també cal anar al detall per analitzar de forma més concreta les dades:

veiem que totes  les  iniciatives  que formen part  d’aquest  grup tenen més de 100

treballadores i, per tant, no n’hi ha cap entre 51 i 100.

Per últim, trobem un grup format per aquelles iniciatives amb més de 200 persones

treballadores. Concretament, trobem una iniciativa amb 222 treballadores i una altra

amb 314. Veiem, doncs, que la iniciativa amb més persones treballadores és aquesta

última.

En aquest punt considerem interessant encabir el conjunt d’iniciatives entrevistades

en  una  primera  classificació  externa.  Així,  doncs,  si  agafem  com  a  referència  la

definició  de PIME que ofereix  el  Reglament nº 651/2014 de la  Comissió  de la  UE,

només tenint-ne en compte el nombre de persones treballadores, veiem la següent

classificació:

Categoria Persones treballadores

Mitjana <250

Petita <50

Micro <10

Seguint aquesta classificació, veiem que el 62,50% de les iniciatives entrevistades se

situarien al concepte de micro, el 22,50% al concepte de petita i el 12,50% restant al

concepte  de  mitjana.  Només  hi  hauria  una iniciativa,  aquella  que  supera  les  250

persones  treballadores,  que  no  s’adaptaria  al  concepte  de  PIME  si,  tal  com  s’ha

comentat, només tenim en compte aquest criteri.
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Més  de  la  meitat  de  les  iniciatives  entrevistades  són  de  mida

micro: la majoria tenen menys de 6 treballadores i en segon lloc,

trobem les que en tenen entre 6 i 10.

PERSONES IMPLICADES

Més enllà  de l’anàlisi  del  nombre de persones treballadores als  projectes d’ESS al

Camp  de  Tarragona,  també  s’ha  considerat  interessant  analitzar  l’abast  social

d’aquestes iniciatives. Tenint en compte la varietat de formes jurídiques entrevistades,

així com la diversitat dins de la forma jurídica cooperativa, s’ha decidit dividir aquesta

anàlisi per poder-ne extreure unes conclusions clares.

Cal tenir en compte que la implicació i l’abast social dels projectes depèn en gran

mesura de la forma jurídica de les iniciatives. Així, doncs, trobem que les cooperatives

de treball poden tenir socis i sòcies treballadores o col·laboradores, a banda de les

persones  contractades.  Les  cooperatives  agràries,  així  com  les  de  consumidors  i

usuaris, per la seva banda, acostumen a tenir una base social molt més àmplia. Això

es  deu,  fonamentalment,  a  la  incorporació  de  la  figura  de  soci  productor  o

col·laborador a les cooperatives agràries i del soci consumidor a les cooperatives de

consum. Pel que fa a les iniciatives del Tercer Sector Social, també se’n pot analitzar

l’impacte, però en aquest cas s’ha de fer a través del nombre de persones ateses.

• COOPERATIVES DE TREBALL

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 19 cooperatives de treball entrevistades
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Per tal d’elaborar aquest diagrama, s’ha tingut en compte el nombre total de persones

que treballen a les iniciatives entrevistades (ja sigui com a sòcies treballadores o com

a persones contractades)  i  el  percentatge que representa respecte aquest  total  el

nombre de persones contractades. Així, doncs, com major sigui el percentatge de la

ràtio  calculada,  més pes  tindran dins  la  plantilla  de les  cooperatives les  persones

contractades i menys pes tindran les sòcies treballadores.

Tal  com s’hi  pot observar,  pràcticament la meitat (47,37%) de les cooperatives de

treball  entrevistades  no  tenen cap  persona  contractada,  és  a  dir,  totes  les  seves

treballadores  són  sòcies  de  treball.   Concretament,  parlem  de  9  iniciatives.  Cal

comentar que d’aquestes, només una supera les 4 treballadores (amb 14 sòcies de

treball). D’aquesta forma, veiem que la gran majoria (el 88,89%) d’iniciatives sense

cap persona contractada són cooperatives amb poques treballadores.

Pel que fa a la resta de cooperatives, el 21,05% se situa per sota del 40% pel que fa a

la ràtio calculada. Si analitzem de forma més concreta aquestes 4 cooperatives, veiem

que el nombre total de persones treballadores és superior: no n’hi ha cap amb menys

de 4 persones treballadores, i totes es mouen en un ventall d’entre 5 i 7. Podríem

extreure’n una primera conclusió: a mesura que la plantilla de les cooperatives de

treball va creixent, s’hi van incorporant treballadores que no són sòcies treballadores.

Si seguim amb l’anàlisi, també hi ha un 21,05% de les iniciatives entrevistades amb

una ràtio que es mou entre el 40% i el 70%. En aquest cas s’ha considerat interessant

analitzar de forma més concreta el percentatge de cada una de les 4 cooperatives.

Veiem que només una d’elles se situa per sota del 50% de la ràtio, amb un 46,15%,

mentre n’hi  ha dues que se situen exactament al  50% i una altra que se situa al

66,67%. D’aquest grup de cooperatives, també en podem analitzar el nombre total de

treballadores.  En  aquest  cas,  trobem una  iniciativa  amb  4  treballadores  en  total,

mentre la resta es mouen entre 6 i 13 treballadores.

Per últim, trobem 2 iniciatives amb més d’un 70% de la ràtio calculada, representant

un  10,53%  respecte  el  total.  En  comparació  amb  les  cooperatives  analitzades

prèviament,  veiem que són iniciatives  amb un nombre  de  treballadores  total  més

gran:  20  i  107  treballadores.  Pel  que  fa  a  la  concreció  de  la  ràtio,  veiem  una

cooperativa que se situa al 85% i una altra que se situa al 96,26%.

A tall de conclusió, i tret d’alguna excepció puntual, veiem que, com ja s’ha comentat,

a mesura que la plantilla de les cooperatives va creixent,  aquestes es troben més

dificultats per integrar les persones treballadores com a sòcies de treball. A través de

les dades estadístiques aportades per aquest informe no podem valorar els motius

concrets d’aquest fet. Tot i així, les entrevistes fetes i la informació addicional que se’n

pot extreure, així com les sensacions subjectives d’aquestes entrevistes, sí que ens

permeten fer algun altre comentari.
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Pel que fa al primer grup, el d’aquelles cooperatives sense cap persona contractada,

cal afegir a les dades ja exposades que moltes d’elles són de recent constitució. Tret

d’algun  cas  excepcional,  sembla  obvi  que  aquelles  cooperatives  constituïdes  fa

relativament poc temps vulguin consolidar els llocs de feina de les sòcies fundadores

de la cooperativa abans de començar a incorporar nou personal a la iniciativa, ja sigui

a través de persones contractades o a través de noves sòcies.

Pel que fa a la resta de cooperatives, alguna d’elles no han estat capaces d’incorporar

les persones contractades com a sòcies treballadores per diversos motius. Un dels

més comentats al llarg de les entrevistes té a veure amb la temporalitat d’aquests

llocs de feina: un percentatge força elevat de les iniciatives que contracten persones

externes  ho  fa  per  projectes  concrets  d’una  temporalitat  baixa.  D’aquesta  forma,

diverses  iniciatives  entrevistades no poden incorporar  a  més persones sòcies  a la

cooperativa,  ja  que  els  ingressos  anuals  no  ho  permeten,  però  requereixen  de  la

contractació de personal extern per tal de fer front a projectes concrets o a pics de

feina temporals.  Un dels aspectes a valorar,  doncs, és com caldria donar suport a

aquestes  iniciatives  en  cas  que  volguessin  en  incorporar  alguna  de  les  persones

treballadores com a sòcia.

Per últim, cal posar especial atenció a la cooperativa amb un 96,26% del personal

contractat. El fet que sigui una cooperativa consolidada al territori, amb una àmplia

experiència i amb un gran nombre de persones contractades, ens fa pensar que no ha

trobat, o com a mínim ha tingut prou temps com per posar-hi remei, els problemes

comentats  anteriorment.  Que hi  hagi  una diferència  tan  gran  entre  el  nombre  de

persones contractades i el nombre de persones sòcies pot suposar un problema per al

compliment i l’adaptació del projecte als valors cooperatius. Per exemple, pel que fa a

la democràcia interna. Caldria analitzar de forma més profunda, i fins i tot conjunta

amb la iniciativa, els motius que l’han portat a la seva situació actual. No obstant això,

considerem que aquesta és una situació que caldria revertir. 

La  plantilla  de  la  meitat  de  les  cooperatives  de  treball

entrevistades està formada únicament per sòcies treballadores. La

majoria d’aquestes tenen poques treballadores i  a mida que la

plantilla de les cooperatives de treball creix, s’hi van incorporant

treballadores que no són sòcies de treball.
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• COOPERATIVES AGRÀRIES I DE CONSUM

Pel que fa a les cooperatives agràries i a les cooperatives de consum, analitzarem la

base social d’aquestes iniciatives tenint en compte el seu número de sòcies (ja siguin

productores o col·laboradores en les primeres o consumidores en les segones).

Abans  d’analitzar  les  dades,  cal  comentar  que  no  s’han  inclòs  les  dades  de  les

cooperatives de segon grau, les sòcies de les quals són altres cooperatives. Tot i que la

base social  de les cooperatives de segon grau és molt més elevada que la de les

iniciatives que s’han tingut en compte per la seva pròpia naturalesa, es dóna el cas

que algunes de les cooperatives agràries entrevistades formen part de cooperatives

de segon grau i, per tant, el nombre de socis i la base o abast social de les iniciatives

s’hauria pogut duplicar.

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 12 cooperatives agràries i de consum entrevistades

La  majoria  d’iniciatives  entrevistades  tenen  entre  100  i  200

persones  sòcies  i  el  25%  en  té  més  de  400.  Cal  valorar

positivament el seu abast social.

Del diagrama 18 en podem extreure,  en primer lloc,  que el  25% de les iniciatives

contactades  tenen  menys  de  100  persones  sòcies.  Entrant  al  detall  d’aquestes  3

iniciatives, veiem que hi ha una cooperativa amb 8 sòcies i la resta es troben entre 45

i 80 persones sòcies. 
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La majoria d’iniciatives, en concret 4 cooperatives que representen el 33,33%, tenen

entre  100  i  200  persones  sòcies.  En  aquest  gran  grup  hi  trobem  tant  iniciatives

agràries com la cooperativa de consumidors i usuaris entrevistada.

Pel que fa a la resta de cooperatives, veiem que el 16,67% es mou entre 200 i 400

persones sòcies, amb 2 iniciatives de la mostra, i el 25% restant (3 cooperatives) en té

més de 400. La cooperativa amb un número de persones sòcies més elevat en té 512.

Com a conclusió d’aquesta mostra, veiem que la distribució pel que fa al nombre de

persones sòcies és força uniforme: cap dels grups proposats compta amb una majoria

àmplia respecte la resta. Pel que fa al nombre total de persones sòcies, cal valorar

positivament l’abast social d’aquestes iniciatives, i és un aspecte que s’haurà de tenir

en compte a l’hora d’elaborar les conclusions finals.

• TERCER SECTOR SOCIAL

Una vegada analitzades les dades d’implicació als projectes de les cooperatives, es

passarà  a  tractar  les  dades  relatives  a  les  iniciatives  del  Tercer  Sector  Social.

Aquestes, tant per les tasques que desenvolupen com, en moltes ocasions, per la seva

naturalesa  jurídica,  no  contemplen  figures  societàries  que  permetin  valorar  la

implicació als seus projectes com ho hem fet anteriorment. Tenint en compte això,

s’ha decidit valorar l’abast social d’aquestes iniciatives tenint en compte la quantitat

de persones ateses l’any 2017.

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 7 iniciatives entrevistades
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En  aquest  cas  també  ens  trobem una  distribució  molt  uniforme  de  les  forquilles

proposades. Així, doncs, veiem que 2 de les iniciatives del Tercer Sector Social, que

representen  el  28,57%  de  la  mostra,  atenen  menys  de  100  persones,  nombres

coincidents amb el percentatge que representen les iniciatives que atenen entre 100 i

250 i les que n’atenen més de 500. Pel que fa a les iniciatives que atenen entre 250 i

500  persones,  aquestes  representen  un  14,29%  sobre  el  total  amb  una  única

iniciativa.

Entrant  en  detall,  per  la  part  baixa  del  diagrama  trobem  una  iniciativa  amb  23

persones ateses.  En aquest cas cal  tenir  en compte que es tracta d’una iniciativa

d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió i,  per tant, la relació entre la

iniciativa  i  aquestes  persones  difereix  de  la  relació  que  s’estableix  a  la  resta

d’iniciatives del Tercer Sector Social entrevistades. La diferència fonamental és que la

vinculació laboral entre el projecte i la persona és temporal, i té com a objectiu la

futura integració al mercat de treball de la persona contractada.

Pel que fa a les iniciatives que han atès a més de 500 persones, la que n’ha atès més

ho ha fet a 822 persones.

Tal  com també s’ha comentat al punt anterior, veiem que les iniciatives del Tercer

Sector Social arriben a un gran nombre de persones. Tot i que aquestes persones hi

tenen  una  vinculació  diferent  que  en  el  cas  del  cooperativisme,  cal  valorar

positivament  aquest  abast  social,  i  cal  tenir  en  compte  que  les  bones  pràctiques

desenvolupades  per  les  iniciatives  entrevistades  poden  facilitar  la  inclusió  i  la

participació de les persones ateses a les dinàmiques dels projectes analitzats.

Les iniciatives del Tercer Sector Social tenen un gran abast social

que  cal  valorar  molt  positivament,  gairebé  el  30%  de  les

iniciatives entrevistades pertanyents a aquest sector atén a més

de 500 persones.

FACTURACIÓ

Abans  de  començar  amb  l’anàlisi  de  les  xifres  de  facturació  aportades  per  les

iniciatives  entrevistades,  cal  comentar  que  no  totes  les  iniciatives  han  aportat

aquestes  dades:  n’hi  ha  hagut  algunes  que han preferit  no fer-les  públiques  i  les

iniciatives  constituïdes  al  llarg  de  l’any  2017  no  han  pogut  donar  una  xifra  de

facturació anual, per la qual cosa s’ha decidit no incloure-les perquè distorsionarien la

realitat analitzada.
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Font: Elaboració pròpia

Mostra: 24 iniciatives entrevistades

En base a les dades de facturació obtingudes de les iniciatives

entrevistades,  la  gran  majoria  d’iniciatives  se  situa  en  una

forquilla de facturació d’entre 1.000.000€ i 5.000.000€.

Tenint en compte el comentari anterior, veiem que 3 iniciatives, amb un 12,50% de les

iniciatives entrevistades, van facturar menys de 100.000€ l’any 2017. Considerem que

cal donar més informació d’alguna d’aquestes iniciatives per contextualitzar aquesta

realitat. Concretament, veiem que una d’elles és una cooperativa de consumidors i

usuaris, i una altra és una cooperativa agrària de producció d’electricitat a través de

plaques solars. Així, doncs, veiem que només una de les iniciatives amb una facturació

inferior als 100.000€ és una cooperativa de treball.

En segon lloc,  4 de les iniciatives va facturar entre 100.000€ i  250.000€ l’exercici

2017, representant un 16,67%, i un 20,83% es troba en una forquilla d’entre 250.000€

i 1.000.000€, amb 5 iniciatives. Així, doncs, el 37,50% de les iniciatives es troba dins

d’aquests dos grups. Pel que fa a la forma jurídica i el tipus de cooperativa, veiem que

en  aquests  dos  grups  s’hi  troben  cooperatives  de  treball  associat,  cooperatives

agràries i una Fundació que pertany al Tercer Sector Social.

Tot  seguit,  hi  trobem el  grup amb major  pes pel  que fa a la  facturació,  amb una

representació  del  41,67% sobre  el  total  amb 10 iniciatives.  Com a primera  dada,

veiem que aquest grup supera el sumatori dels dos grups anteriors. En una anàlisi

més profunda, veiem que també hi podem trobar formes jurídiques diverses: des de
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cooperatives de treball a entitats del Tercer Sector Social, passant per cooperatives

agràries i cooperatives de segon grau. Pel que fa a la distribució interna del grup, un

70% de les iniciatives d’aquest va facturar una xifra d’entre 1.000.000€ i 3.000.000€,

mentre que només el 30% va superar els 3.000.000€.

Per últim, hi ha dues iniciatives que superin els 5.000.000€, representant el 8,33%.

Concretament, hi trobem una iniciativa amb una facturació de 8.140.000€ i una altra

amb una facturació de 26.000.000€. La primera és una entitat del Tercer Sector Social

i la segona una cooperativa de treball associat.

A tall de conclusió, veiem que la gran majoria d’iniciatives estudiades se situa en una

forquilla de facturació d’entre 1.000.000€ i 5.000.000€. A banda i banda d’aquesta

forquilla, cal destacar la iniciativa que menys va facturar l’any passat (60.000€) i la

que  més  ho  va  fer  (26.000.000€).  Pel  que  fa  a  aquesta  darrera,  la  diferència  de

facturació respecte la resta d’iniciatives és prou gran.

Una vegada analitzades  les  xifres de facturació  obtingudes durant  els  entrevistes,

considerem  interessant  utilitzar-les  per  encabir  les  iniciatives  entrevistades  a  la

classificació externa aportada anteriorment.  Així,  doncs,  amb la mateixa referència

que a l’apartat de persones treballadores (el Reglament nº 651/2014 de la Comissió de

la UE), i només tenint en compte el nombre de persones treballadores i el volum de

negoci, veiem la següent classificació:

Categoria Persones treballadores Volum de negoci

Mitjana <250 <=50milions €

Petita <50 <=10milions €

Micro <10 <=2milions €

Per tal  de formar part  d’una de les categories anteriors,  cal  que les empreses no

superin  el  nombre de persones treballadores i  el  volum de negoci  de la  taula (la

categoria també es pot determinar tenint en compte la xifra del balanç general, però

són dades que no tenim).

Amb aquestes dades, i tenint en compte només les iniciatives que ens han facilitat

tota  la  informació  necessària  per  a  aquest  càlcul,  veiem  que  el  50%  d’aquestes

iniciatives  serien  micro,  el  27,27%  serien  petites  i  el  18,18%  es  considerarien

mitjanes.  Per  últim,  hi  hauria  una  iniciativa  (aquella  amb  més  de  250  persones

treballadores) que no s’adaptaria a aquest concepte de PIME.
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GÈNERE

Font:

Elaboració pròpia

Mostra: 40 iniciatives entrevistades

Per  tal  d’analitzar  les  dinàmiques  de  gènere  de  les  iniciatives  entrevistades,

compararem la representació de les dones en els càrrecs directius i en els òrgans de

govern en contraposició al percentatge que representen en relació als llocs de treball

remunerats.

En primer lloc,  veiem que un 52,33% de les persones remunerades pels projectes

entrevistats són dones, mentre un 47,67% són homes. En termes absoluts, trobem

730 dones i 665 homes. A banda d’aquesta primera dada, també volem esmentar que

cap iniciativa va utilitzar el grup d’altres. A Pam a Pam s’ha volgut incloure aquesta

categoria per visibilitzar aquelles persones que no se senten incloses en les categories

binàries home/dona.

Pel que fa als càrrecs directius, els percentatges són molt similars als anteriors: el

52,31% d’aquestes figures són dones i  el  47,69% són homes. Traslladant aquestes

dades a termes absoluts, trobem 34 dones i 31 homes. En aquest sentit, cal valorar

positivament que la figura de les dones estigui representada en els càrrecs directius

de les iniciatives entrevistades. La tendència general (tant en el món econòmic global

com en el món de l’ESS) no és així i trobem empreses amb una gran representació de

dones on la majoria de càrrecs directius són homes. 

Tot i aquesta dada positiva, que cal destacar i valorar, cal posar-la en context: només

el 35% de les iniciatives entrevistades (14 iniciatives) han traslladat que tenen càrrecs

directius,  i  d’aquestes  hi  ha  algunes  iniciatives  que,  conscientment,  capgiren  la

dinàmica de la resta.  Des d’aquest  punt de vista,  veiem iniciatives que,  de forma
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totalment voluntària, donen càrregues de responsabilitat i, per tant, càrrecs directius a

dones. A la vegada, veiem iniciatives on la majoria de càrrecs directius són homes.

Així doncs, en aquest cas podem considerar que les mitjanes estadístiques no són una

mostra fidel de la realitat i per fer una anàlisi més profunda de les dinàmiques de

gènere respecte els càrrecs directius, seria convenient analitzar cada iniciativa per

separat.  El  fet  que hi  hagi  iniciatives que sí  que estan desenvolupant  dinàmiques

positives en aquest sentit, pot ser exemplificador i donar lloc a què altres iniciatives

s’hi afegeixin.

Pel  que  fa  als  òrgans  de  govern,  la  dinàmica  descrita  anteriorment  es  capgira

totalment:  el  69,86% de les persones que formen part  dels òrgans de govern són

homes, mentre només el 30,14% són dones. Pel que fa als nombres absoluts, hi ha 66

dones i 153 homes.

De la mateixa forma que amb els càrrecs directius, creiem que cal entrar en detall per

analitzar de forma més curosa aquesta realitat: en aquesta ocasió cal destacar que les

cooperatives agràries condicionen en gran mesura aquesta dada. Així, doncs, i tot i

que la realitat de la resta de cooperatives i de formes jurídiques tampoc és igualitària

respecte la representació de les dones als òrgans de govern, veiem que la bretxa és

superior a les cooperatives agràries. 

Tenint en compte aquest detall,  cal  afegir  que la dinàmica de gènere negativa als

òrgans de govern de les cooperatives agràries s’accentua si es té en compte la seva

realitat.  Moltes  de  les  cooperatives  agràries  entrevistades  no  tenen  una  dinàmica

participativa i democràtica gaire profunda. Així, doncs, moltes vegades la presa de

decisions  d’aquestes organitzacions  s’acaba fent  pels  òrgans de govern.  Tenint  en

compte  aquest  aspecte,  el  fet  que  les  dones  no  hi  estiguin  representades  és  un

agreujant que cal tenir en compte.

Cal emmarcar aquesta dada en la bretxa existent entre el nombre de dones i homes

que treballen al sector agrari i que, per tant, formen part de les cooperatives agràries.

Hi  ha  iniciatives  sense  presència  de  dones  als  òrgans  de  govern,  no  per  falta  de

voluntat sinó per falta de dones sòcies. Així  ho demostra el fet que la majoria de

cooperatives  agràries  entrevistades  tenen menys  de  5  sòcies.  Si  mirem dades  de

l’Idescat del 2017, a nivell de Catalunya el sector agrari va donar feina a 9.400 dones i

45.000 homes. És, per tant, una situació del sector agrari en general, que també es

reprodueix  a  les  cooperatives  agràries.  En aquest  sentit,  seria  molt  pertinent  que

s’implementessin mecanismes per tal de contribuir a revertir aquesta situació. 
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Per últim, i pel que fa al nombre de persones no remunerades, també veiem que la

realitat  de  les  cooperatives  agràries  condiciona  el  percentatge  obtingut.  Tal  com

mostra el gràfic, el 44,06% de les persones no remunerades són dones (1835 dones) i

el 55,94% són homes (2330 homes).

Si bé és cert que, en aquest cas, la diferència percentual entre dones i homes no és

tan marcada, això es deu fonamentalment al nombre absolut tractat. Així, doncs, cal

tenir en compte que la diferència en termes absoluts és de 495 persones.

Com a conclusió,  i  avançant-nos  a  l’apartat  següent,  cal  que les  iniciatives  d’ESS

assumeixin com a seves les reclamacions del  moviment feminista i  la lluita per la

igualtat i  la mirada que es proposa des de l’economia feminista. Només d’aquesta

forma es podran capgirar les dinàmiques actuals, que en l’àmbit de la igualtat apropen

perillosament  les  iniciatives  entrevistades  al  món  de  l’economia  capitalista  i

neoliberal.

A banda d’aquesta conclusió, caldria fer un estudi més profund sobre les dinàmiques

concretes que han portat les organitzacions a la seva situació actual. Caldria valorar,

doncs, si des dels propis projectes no s’ha facilitat prou la incorporació de les dones a

càrrecs de responsabilitat (ja sigui càrrecs directius o òrgans de govern) o si, per altra

banda, aquesta realitat té més a veure amb dinàmiques externes. Tot i així, i en relació

amb aquest  aspecte,  és necessari  que les  iniciatives d’ESS al  Camp de Tarragona

posin remei a aquesta situació, promovent la presència de dones en aquests càrrecs i

cercant solucions a les causes internes i externes d’aquest desequilibri.

Trobem força paritat entre les persones remunerades i fins i tot en

els  càrrecs  directius,  però  aquesta  tendència  es  reverteix  de

forma preocupant en els òrgans de govern, per la bretxa existent

sobretot en el cas de les cooperatives agràries entrevistades.

ANÀLISI  QUALITATIU  DEL  COMPLIMENT  DE  CRITERIS  DE  LES

INICIATIVES ENTREVISTADES 

Una vegada analitzades totes les dades estadístiques, tant des del punt de vista de

totes les iniciatives del Camp de Tarragona com des del punt de vista de les iniciatives

entrevistades, s’analitzarà el grau de compliment dels criteris de Pam a Pam de les

entrevistes fetes.
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En primer lloc, cal recordar que, com s’ha comentat a la introducció d’aquest informe,

Pam a Pam avalua 15 criteris. Aquests 15 criteris són els exposats al diagrama 24, i

s’avaluen entre 0 i 5 punts. Per entrar a formar part del mapa de Pam a Pam cal que,

com a mínim, 8 dels 15 criteris es compleixin amb un mínim d’un punt.

A nivell general, veiem que la mitjana de compliment dels criteris és de 1,445.

Aquesta  dada  s’ha  extret  de  la  puntuació  obtinguda  a  cada  criteri  per  totes  les

iniciatives entrevistades. En una escala de 0 a 5, podríem concloure que el grau de

compliment dels criteris és baix, ja que el punt mig es trobaria en 2,5. Tot i així, caldrà

analitzar amb més profunditat el compliment dels criteris per extreure’n conclusions

més acurades.

En  termes  absoluts,  de  les  40  iniciatives  entrevistades,  23  han  superat  el

qüestionari de Pam a Pam i 16 no l’han superat. Una d’elles no ha respost el

qüestionari de Pam a Pam perquè ja l’havia superat, pel que les seves dades no s’han

inclòs en l’anàlisi. Així, doncs, només el 57,50% de les iniciatives incloses en aquest

informe  compleixen,  com  a  mínim,  8  dels  criteris  que  de  Pam  a  Pam  considera

indispensables  per  ser  considerades  iniciatives  de  l’ESS.  Aquest  aspecte  també

s’haurà d’analitzar amb més profunditat.

Per últim, analitzem el nivell de compliment dels criteris, tant de les iniciatives que

han superat el qüestionari  com les que no ho han fet.  Si comencem per aquestes

darreres, veiem que els criteris que compleixen es troben entre 5 i 7. Pel que fa a la

distribució, un 18,75% compleixen 5 criteris (3 iniciatives), un 37,50% en compleix 6

(6 iniciatives) i el 43,75% restant en compleix 7 (7 iniciatives). Així, doncs, veiem com

gairebé la meitat de les iniciatives que no han superat l’entrevista se situa a només un

criteri  de formar part  de Pam a Pam. Aquest és un aspecte interessant a tenir en

compte.

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 16 iniciatives entrevistades
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Pel que fa a les iniciatives que superen l’entrevista, el nombre de criteris complerts se

situa entre els 9 i els 15. Només una iniciativa, amb un 4,35% respecte el total, supera

l’entrevista amb 9 criteris  complerts,  mateix nombre i  percentatge que les  que la

superen  amb  10  criteris.  Per  la  seva  banda,  el  13,04%  (3  iniciatives)  supera  el

qüestionari amb 11 criteris, el 34,78% (8 iniciatives) ho fa amb 12 criteris, el 17,39%

(4 iniciatives) ho fa amb 13, el 21,74% (5 iniciatives) ho fa amb 14 i només el 4,35% (1

iniciativa)  els  supera  tots.  Així  doncs,  la  majoria  d’iniciatives  que  han  superat

satisfactòriament el qüestionari de criteris els compleixen gairebé tots: el 52,17% de

les iniciatives compleix 12 o 13 criteris.

Font: Elaboració pròpia

Mostra: 23 iniciatives entrevistades

De les 40 iniciatives entrevistades, 23 han superat el qüestionari

de Pam a Pam i 17 no. D’aquestes 17, gairebé la meitat s’han

quedat a només un criteri. I la majoria de les que sí que entren a

Pam a Pam, ho fan complint entre 12 i 13 criteris.

Una  vegada  analitzades  de  forma  general  les  dades  extretes  del  compliment  de

criteris de les entrevistes fetes, analitzarem aquells criteris amb major compliment i

aquells amb menor compliment. Per tal de fer-ho, hem extret un diagrama de xarxa

amb la mitjana de la puntuació de cada criteri. En aquest diagrama s’han ordenat de

major a menor puntuació els criteris, seguint el sentit invers de les agulles del rellotge.

La línia blava representa la puntuació de cada criteri, que és menor a mesura que

s’aproxima al centre de la xarxa.
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Diagrama 23: Compliment de criteris



Font: Elaboració pròpia

Mostra: 39 iniciatives entrevistades

CRITERIS AMB MAJOR COMPLIMENT

Els  criteris  amb major  puntuació  i,  per  tant,  aquells  amb un  grau  més  elevat  de

compliment són l’arrelament territorial (2,725) i les  condicions laborals (2,4).

D’aquest resultat en podem extreure, en primer lloc, que les iniciatives entrevistades

coneixen el territori del que formen part i valoren aquesta implicació territorial. El fet

que  s’hagi  inclòs  a  l’informe  un  nombre  força  elevat  de  cooperatives  agràries

contribueix  a  que aquest  sigui  el  criteri  amb major  puntuació:  moltes  d’aquestes,

especialment les que es troben en zones rurals, consideren indispensable l’arrelament

territorial  per  desenvolupar  la  seva  activitat.  Reforçant  aquest  argument,  moltes

cooperatives agràries de pobles petits actuen com a dinamitzadores del propi poble,

col·laborant de forma activa amb les associacions que s’hi troben (cedint espais, per

exemple) i fins i tot participant en la vida festiva del poble (festes majors, fires...). Tot i

així,  no només les iniciatives relacionades amb l’àmbit agrari despunten en aquest

criteri: veiem que aquest fet es fa extensiu a la resta d’iniciatives entrevistades. Així,

doncs,  veiem  que  al  Camp  de  Tarragona  les  iniciatives  relacionades  amb  l’ESS

consideren imprescindible relacionar-se amb el territori del que formen part, un dels

principis i valors fonamentals del cooperativisme i de l’Economia Social i Solidària.

Pel que fa al criteri de  condicions laborals, el seu grau elevat de compliment ens

indica  que  les  iniciatives  d’ESS  al  Camp  de  Tarragona  ofereixen  unes  condicions

laborals  dignes  i,  en  general,  la  seva  forquilla  salarial  és  uniforme  (és  a  dir,  la

diferència entre la persona que més cobra i la que menys cobra és inferior a 5 o a 2).
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Diagrama 24: Compliment agregat de criteris



En  aquest  sentit,  cal  remarcar  que  les  iniciatives  d’ESS,  i  més  concretament  les

cooperatives,  són  les  iniciatives  econòmiques  que  millor  han  aguantat  la  crisi

econòmica: són aquelles que menys llocs de feina han destruït i la forma jurídica que,

proporcionalment, menys baixes d'iniciatives ha patit. Aquesta realitat, palpable arreu

del  territori  català,  es  concreta  al  Camp de  Tarragona  no  només  amb la  mateixa

sensació de solidesa econòmica, sinó també amb una aposta clara per la creació i el

manteniment de llocs de feina estables i de qualitat. Pel que fa als motius que aquest

sigui  el  segon  criteri  amb  major  compliment,  a  banda  dels  ja  comentats  caldria

destacar l’estructura de les iniciatives entrevistades. Tal com s’ha dit anteriorment, la

gran majoria d’iniciatives entrevistades tenen un nombre de persones treballadores

baix i pràcticament no trobem iniciatives amb càrrecs directius. Aquest fet contribueix

de forma clara a una forquilla salarial baixa.

Els  criteris  amb  un  grau  més  elevat  de  compliment  són

l’arrelament territorial i les condicions laborals. La majoria de les

iniciatives entrevistades coneixen el territori del que formen part i

valoren aquesta implicació territorial, i ofereixen unes condicions

laborals dignes i la seva forquilla salarial és uniforme.

CRITERIS AMB MENOR COMPLIMENT

Pel que fa als criteris amb menor compliment, aquests són el de  llicències lliures

(0,6), el de perspectiva feminista (0,75), les finances transformadores (0,8) i

la intercooperació (0,85).

El  criteri  de  llicències lliures,  aquell  amb un menor  compliment  per  part  de les

iniciatives entrevistades, recull  aquelles pràctiques relacionades amb la promoció o

l’utilització  d’aquest  tipus  de  llicències.  Així,  doncs,  es  valora  si  es  publiquen

continguts sota llicències lliures o si el programari que utilitza la iniciativa és d’aquest

tipus.  En  aquest  punt  cal  destacar,  en  primer  lloc,  que  moltes  de  les  iniciatives

entrevistades  no  tenien  gaire  informació  relacionada  amb  aquest  aspecte.  Alguna

d’elles, per exemple, comentava que no hi havia problema en que qualsevol iniciativa

o persona utilitzés els materials que penjaven a les seves pàgines web, sempre que ho

fes sense afany de lucre, sense tenir en compte que perquè un contingut sigui lliure

s’ha de registrar  sota  una llicència  lliure  o,  en  cas  contrari,  acabaria  prevalent  la

propietat de qui ha generat el contingut, sempre que ho pugui demostrar. Pel que fa a

l’ús de programari lliure, la majoria d’iniciatives el coneixien però no l’utilitzaven per

diversos  motius.  El  principal  motiu  era  que  tenien  contractada  tota  la  gestió
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informàtica a diverses empreses i utilitzaven el programari que aquestes oferien, que

majoritàriament és privatiu. 

Tot  i  el  baix  compliment  d’aquest  criteri,  cal  destacar  que  hi  ha  potencialitats  al

territori  que  podrien  revertir  aquesta  realitat:  en  primer  lloc,  s’ha  detectat  una

cooperativa  de  serveis  informàtics  al  territori.  Per  desgràcia,  no  s’hi  ha  pogut

contactar ni s’ha pogut incloure a l’informe, pel que no sabem si segueix en actiu ni

coneixem les seves dinàmiques. No obstant això, cal tenir en compte que aquesta

cooperativa forma part d’una cooperativa de segon grau molt potent al territori (Unió

Corporació Alimentària,  SCCL).  En cas que aquesta iniciativa seguís en actiu i  s’hi

pogués  contactar,  podria  ser  una  bona  eina  per  començar  a  promoure  l’ús  del

programari lliure i la generació de continguts sota llicències lliures. Per altra banda, al

territori  hi ha un projecte que treballa amb la xarxa guifi  (Punt d’Accés, SCCL). En

aquest  cas  sí  que s’ha pogut  entrevistar  aquesta  iniciativa,  i  el  fet  que promogui

l’accés a internet a través d’una xarxa lliure i oberta és una potencialitat a destacar.

Moltes de les iniciatives entrevistades desconeixen les llicències

lliures, el criteri amb menor compliment.

Per altra banda trobem el criteri de perspectiva feminista. En aquest cas, la realitat

és força més complexa i fins i tot preocupant que amb el criteri anterior. Si bé la gran

majoria  d’iniciatives  que  no  complien  el  criteri  de  llicències  lliures  ho  feia  per

desconeixement del tema, moltes de les respostes rebudes pel criteri de perspectiva

feminista reconeixien que aquesta mirada feminista no s’aplicava perquè la iniciativa

considerava  que  no  era  necessària  o  que  no  era  una  tasca  que  haguessin  de

desenvolupar.  Per  tal  de  situar  aquesta  realitat,  cal  tenir  en  compte  algun  dels

aspectes que valora aquest criteri: si la iniciativa promou la generació de continguts

específics de gènere, si  revaloritzen les tasques de cures o si  tenen en compte la

mirada  feminista  des  de  totes  les  esferes  de  la  iniciativa.  Si  bé  és  cert  que  són

aspectes de difícil  compliment en iniciatives petites,  hi  ha aspectes que també es

tenen en compte pel compliment d’aquest criteri com la utilització d’un llenguatge no

sexista que un gran nombre d’iniciatives tampoc compleix. Així, doncs, volem destacar

negativament que 23 iniciatives estan puntuades amb 0 punts.

Tot  i  aquesta  realitat  adversa,  també  podem trobar  potencialitats  al  territori  que

capgirin aquesta dinàmica. Per exemple, algunes de les iniciatives del Tercer Sector

Social  entrevistades  estan  desenvolupant  pràctiques  interessants  que  es  podrien

traslladar, amb un canvi d’escala per la diferència de persones treballadores, a la resta
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d’iniciatives  d’ESS  del  Camp de  Tarragona.  És  el  cas  concret  de  la  creació  d’una

assemblea de  dones  dins  de  la  pròpia  iniciativa  o  l’elaboració  de  plans  d’igualtat

concrets. En el cas d’aquelles iniciatives petites que no puguin desenvolupar per elles

mateixes aquestes dinàmiques, es podria apostar per l’ajuda externa de col·lectius

especialitzats en aquests temes.

Moltes de les iniciatives entrevistades reconeixen que no apliquen

la perspectiva feminista perquè consideren que no és necessària o

que no és una tasca que hagin de desenvolupar.

També  trobem  entre  els  criteris  amb  menor  compliment  el  de  finances

transformadores.  En  aquest  cas,  es  valora  de  forma  concreta  si  les  iniciatives

treballen amb la banca ètica, amb la banca cooperativa o amb la banca tradicional.

Tenint en compte la realitat del territori, considerem que és indispensable analitzar de

forma  separada  les  cooperatives  agràries  de  la  resta  d’iniciatives  entrevistades.

Algunes de les cooperatives agràries entrevistades disposen d’una secció de crèdit

pròpia, fet que requereix una anàlisi  concreta. Aquestes seccions de crèdit pròpies

estan vinculades a entitats bancàries de la banca tradicional i, per tant, la puntuació

rebuda en el criteri de finances transformadores hauria de ser de 0 punts. Tot i així,

des de Pam a Pam s’ha decidit tenir en compte la tasca d’inclusió financera que fan la

majoria d’aquestes seccions de crèdit, portant serveis financers a zones rurals, i s’ha

valorat aquest aspecte amb 1 punt.

Per altra banda, les cooperatives agràries que no tenen secció de crèdit pròpia també

treballen  majoritàriament  amb  la  banca  tradicional.  Tot  i  haver  puntuat  aquestes

iniciatives amb 0 punts en aquest criteri, cal tenir en compte que moltes d’elles també

es  troben  en  zones  rurals  i,  per  tant,  no  existeixen  alternatives  reals  a  la  banca

tradicional al seu voltant. Així, doncs, i tot i haver puntuat aquestes iniciatives amb 0

punts,  cal  valorar la tasca de manteniment d’oficines bancàries que desenvolupen

aquestes  cooperatives,  ja  que  probablement  sense  el  seu  volum econòmic  moltes

oficines situades a zones agràries acabarien tancant.

A tall  de conclusió, el fet que moltes cooperatives agràries, tinguin o no secció de

crèdit pròpia, es vegin obligades a treballar amb la banca tradicional per una falta

d’alternativa concreta al territori pot ser una oportunitat pel creixement de la banca

ètica i la banca cooperativa. Des del nostre punt de vista, la vinculació de la banca

ètica amb el cooperativisme agrari és una necessitat estratègica per l’ESS. Per una
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banda, perquè aquesta vinculació podria apropar les cooperatives agràries als criteris

de l’ESS, algunes vegades oblidats per aquestes iniciatives i, per altra banda, perquè

cal aprofitar la base social que aporten les iniciatives agraries i amb la que moltes

altres cooperatives no compten.

Pel que fa a la resta d’iniciatives entrevistades, el grau de compliment d’aquest criteri

també és baix. Fonamentalment s’han detectat dos motius per treballar amb la banca

tradicional: en primer lloc, el grau de proximitat que ofereixen les oficines de la banca

tradicional i, en segon lloc, l’operativitat i les condicions que ofereixen. Pel que fa al

primer motiu, ens trobem amb una realitat bancària que cada vegada més empeny a

les  persones  i  a  les  iniciatives  al  treball  telemàtic.  Tot  i  així,  les  iniciatives

entrevistades segueixen valorant molt positivament la proximitat d’una oficina, ja sigui

per fer-hi moviments d’efectiu com per efectuar queixes o preguntes. Pel que fa al

segon motiu, algunes de les iniciatives comentaven que la banca ètica no és capaç

d’oferir  algun  dels  serveis  que  ofereix  la  banca  tradicional  i,  per  tant,  a  nivell

d’operativitat  encara  no  veuen  possible  fer  un  canvi.  Per  últim,  un  altre  motiu

comentat per les iniciatives, tot i que en menor grau, és que van començar a treballar

amb la banca tradicional quan van engegar el projecte, moltes vegades obtenint-ne

finançament, i encara avui estan retornant el deute, pel que no és possible canviar a

la banca ètica.

Així,  doncs,  veiem  que  el  grau  compliment  d’aquest  criteri  no  es  deu  al

desconeixement de les iniciatives de les finances ètiques i transformadores, sinó més

aviat a una dificultat per treballar-hi des del territori, per diversos motius. Per tant,

creiem que caldria que des de la banca ètica s’apostés per una aproximació al territori

i per oferir aquells serveis que reclamen les iniciatives d’ESS al Camp de Tarragona.

Una  possible  solució  seria  estudiar  les  necessitats  de  les  iniciatives  del  territori  i

traslladar-les a les diverses iniciatives de banca ètica per estudiar-ne la seva aplicació.

Moltes cooperatives agràries es veuen obligades a treballar amb

la  banca  tradicional,  per  una  falta  d’alternativa  concreta  al

territori. Això pot ser una oportunitat pel creixement de la banca

ètica i la banca cooperativa. Caldria que aquesta apostés per una

aproximació al territori.

Per últim, trobem el criteri d’intercooperació. Aquest criteri valora que les iniciatives

apostin per altres iniciatives d’ESS i que treballin entre elles, ja sigui sectorialment o

en grups cooperatius, per construir mercat social.  El fet que aquest criteri  es trobi
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entre els últims a nivell  de compliment indica que les iniciatives entrevistades no

aposten  de  forma  clara  per  altres  iniciatives  d’ESS  quan  han  de  triar  els  seus

proveïdors. En aquest punt cal  remarcar que el criteri  que valora la proximitat del

proveïdors  triats  per  les  iniciatives  entrevistades  té  un  grau  de  compliment  força

elevat (es troba en la cinquena posició amb un 1,65). D’aquesta forma, veiem que

moltes iniciatives han de triar entre proveïdors de proximitat o proveïdors de l’ESS

d’altres zones de Catalunya i  acaben apostant pel  primer grup. Podríem relacionar

aquesta voluntat d’apostar pels proveïdors de proximitat amb el  criteri  amb major

compliment  (l’arrelament  territorial)  i  amb  la  voluntat  de  les  iniciatives  d’ESS

d’apostar pel territori.

No obstant això, considerem que la construcció del mercat social és indispensable per

a la consolidació i al creixement de l’ESS. La construcció d’aquest mercat social és

necessària, i no només s’ha de fer des del punt de vista del consum i dels proveïdors,

sinó també de la col·laboració entre projectes. Des del punt de vista dels proveïdors,

creiem que cal potenciar la visibilització de les iniciatives d’ESS per tal que totes elles

es coneguin i puguin posar-se en contacte quan requereixen d’algun producte o algun

servei. En aquesta línia, tant aquest informe com Pam a Pam poden ser una eina útil al

servei  d’aquesta  visibilització  i  potenciació  del  mercat  social.  Pel  que  fa  a  la

col·laboració  entre  projectes  i  iniciatives,  cal  potenciar  espais  de  trobada  entre

projectes, on puguin intercanviar opinions, coneixements i, fins i tot, tirar endavant

projectes  comuns  (com  la  mancomunació  de  serveis  o  necessitats).  Creiem  que

aquestes trobades podrien, per una banda, potenciar una major cooperació entre les

diverses iniciatives existents al territori, però també podrien ser útils per aportar idees

que apropin aquelles iniciatives més allunyades dels valors de l’ESS a aquests valors.

Pel  que fa al  compliment  dels criteris  de Pam a Pam, per exemple,  podem trobar

iniciatives que compleixen amb un alt nivell cadascun d’aquests criteris i que podrien

compartir les seves pràctiques i dinàmiques amb la resta d’iniciatives.

A banda del que ja s’ha comentat, cal tenir en compte que ens trobem en un territori

ampli  i  divers,  amb  dificultats  de  transport  i  d’accés  (especialment  si  parlem de

transport públic) a moltes zones que formen part del Camp de Tarragona. En aquest

sentit, caldrà ser imaginatius per tal de proposar trobades, i aprofitar totes les eines

de  què  disposem  actualment  per  facilitar  aquestes  reunions  i  la  participació

d’iniciatives de tots els territoris.

Per últim, considerem que CoopCamp hauria de ser una eina central en aquest procés

de creació del mercat social. Com a projecte format per iniciatives diverses (tant a

nivell de territori com de sector) i en contacte permanent amb moltes de les iniciatives
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existents  al  territori,  hauria  d’actuar  com a dinamitzador  i  potenciador  d’aquestes

trobades i d’aquests espais, que podrien acabar consolidant una xarxa permanent al

territori.

Les iniciatives entrevistades no aposten de forma clara per altres

iniciatives d’ESS quan han de triar els seus proveïdors. Pel que fa

a la col·laboració entre projectes i iniciatives, cal potenciar espais

de trobada entre projectes.

CONCLUSIONS

Aquestes són les conclusions principals que es destil·len de l’anàlisi realitzat:

1) El Camp de Tarragona és un territori divers pel que fa a les iniciatives d’ESS,

tant  per  la  seva distribució territorial  com pels  sectors  principals  d’activitat.

Veiem  diferències  clares  entres  les  comarques  de  costa  (on  predominen

fonamentalment les iniciatives del sector serveis) i les comarques d’interior (on

predominen  les  iniciatives  del  sector  agrari).  Així,  doncs,  les  eines  i  les

propostes de potenciació  de l’ESS haurien de ser  diferents  a cada zona del

Camp  de  Tarragona,  tenint  en  compte  la  seva  realitat  i  els  sectors  que  hi

predominen.

2) Pel que fa a la  distribució territorial concreta de les iniciatives, la majoria

d’aquestes  se  situen  a  les  grans  comarques  del  territori:  més de  la  meitat

d’iniciatives (el 58,36% concretament) estan ubicades al Tarragonès o al Baix

Camp. En canvi, només el 14,87% estan ubicades a la Conca de Barberà o al

Priorat.

3) La  gran  majoria  de  cooperatives  del  territori  són  cooperatives de  treball

associat  o  cooperatives  agràries.  Aquests  dos  tipus  de  cooperativa

representen  el  90,08%  del  total.  Així,  doncs,  veiem  que  l’aposta  pel

cooperativisme al Camp de Tarragona s’està fent per satisfer dues necessitats

molt concretes: per una banda, la necessitat de treball i,  per altra banda, la

necessitat de mancomunar serveis vinculats amb el món agrari. Des d’aquest

punt  de  vista,  veiem  que  altres  necessitats  que  també  es  podrien

cooperativitzar, com l’habitatge o l’ensenyament, no s’estan desenvolupant des

de les formes jurídiques o les dinàmiques de l’ESS.
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4) El  sector de l’agricultura té un pes important dins del Camp de Tarragona,

tant a nivell de nombre d’iniciatives com, especialment, a nivell de volum de

gent implicada. Aquest és un fet destacable, ja que ofereix una gran quantitat

d’oportunitats  tot  i  els  condicionants  analitzats  (sobretot  l’allunyament  dels

valors cooperatius). Apropar de nou les cooperatives agràries als valors de l’ESS

és  una  tasca  estratègica  per  aquest  sector,  i  una  de  les  aliances  que  ho

permetria seria amb les finances ètiques.

5) La  gran  majoria  d’iniciatives  de  l’ESS  del  Camp de  Tarragona són  de  mida

petita o micro. Seguint la definició de PIME i tenint en compte tant el nombre

de  persones  treballadores  com  la  facturació  anual  de  les  iniciatives

entrevistades,  la  meitat  d’aquestes  es  consideren  “micro”  i  un  quart  es

consideren petites. 

6) Destaca de forma positiva l’arrelament territorial de les iniciatives del Camp

de Tarragona. En un territori dispers i amb diferències notables entre les grans

ciutats i els petits pobles, la vinculació de les iniciatives d’ESS al territori  és

fonamental, no només per al seu desenvolupament sinó pel desenvolupament

col·lectiu.  Així,  doncs,  trobem un  punt  fort  en  aquest  fet,  que  cal  tenir  en

compte i potenciar.

7) A nivell negatiu, cal destacar la  baixa implicació de les iniciatives en un

moviment tan necessari com és el feminisme o la lluita per la igualtat de

gènere. Cal que totes les iniciatives, des de les seves posicions i possibilitats,

emprenguin accions que permetin capgirar dinàmiques, tant des del punt de

vista merament empresarial (sostres de vidre, desigualtats…) com des del punt

de  vista  social.  Unes  iniciatives  de  l’ESS  fortament  vinculades  al  feminisme

serien  generadores  d’un  canvi  social  totalment  necessari,  que  ja  s’està

treballant  des  de  molts  àmbits  i  que  requereix  de  la  implicació  de  tots  els

sectors socials.

8) Cal fer un treball amb els entitats de  finances transformadores i buscar la

fórmula  d’apropar-les  al  territori,  especialment  buscar  la  vinculació  amb les

cooperatives  agràries  i  específicament  amb aquelles  que  tenen seccions  de

crèdit pròpies. 

9) Cal  potenciar de forma clara la  intercooperació per capgirar una dinàmica

negativa en aquest sentit. Des dels ens públics s’ha de facilitar que les diverses

iniciatives  existents  al  Camp  de  Tarragona  treballin  conjuntament.  La

construcció d’un mercat social, no només de consum sinó també d’intercanvi
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d’idees i dinàmiques, és necessària per al creixement de l’ESS al territori, així

com per al manteniment d’aquelles iniciatives ja existents.

10) L’ESS va més enllà del cooperativisme i del Tercer Sector Social

que s’ha analitzat en aquest informe. Per tal d’obtenir una imatge fidel de la

realitat de l’ESS al Camp de Tarragona, caldria analitzar altres iniciatives que,

tot  i  tenir  formes  jurídiques  que  no  coincideixen  amb  les  analitzades  aquí,

desenvolupen pràctiques interessants i en relació amb l’ESS. Per altra banda,

caldria valorar la possibilitat d’incloure dins de l’anàlisi no només empreses o

col·lectius,  sinó  també  persones  que  de  forma  autònoma  parteixen  dels

principis de l’Economia Solidària.
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Agrícola de Barberà, SCCL Entrevistada

Agrícola de Salomó, SCCL Entrevistada

Agrícola de Vila-Seca i Secció de Crèdit,
SCCL

Entrevistada

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit
de Riudecanyes, SCCL

Entrevistada

Agrícola i Secció de Crèdit de Castellvell,
SCCL

Entrevistada

Agrícola i Secció de Crèdit de l'Aleixar
SCCL

Entrevistada

Agrosolar Cabacés, SCCL Entrevistada

APRODISCA Entrevistada

Arqueovitis, SCCL Entrevistada

Celler de Capçanes, SCCL Entrevistada

Col·lectiu el Puig, SCCL Entrevistada

Combinats, SCCL Entrevistada

Comercial Garrofa, SCCL Entrevistada

Contrapunt, Cooperativa de Músics, SCCL Entrevistada

Cooperativa Agrícola de Falset-Marçà i
Secció de Crèdit AFALMA SCCL

Entrevistada

Cooperativa Agrícola de Prades, SCCL Entrevistada

Elektro3, SCCL Entrevistada

Entra! SCCL Entrevistada

Escola de Suport Complementari i
Acompanyament L'ESCAC SCCL

Entrevistada

Estades Vivencials Cal Llauner, SCCL Entrevistada

Estudi de Música, SCCL Entrevistada

Fundació Estela per a la Diversitat Entrevistada

Fundació Formació i Treball (Delegació
Tarragona)

Entrevistada

Fundació Privada Ginac Entrevistada

Fundació Privada Onada Entrevistada

Fundació Privada Santa Teresa del
Vendrell

Entrevistada

Fundació Topromi Entrevistada

Furgo-Trayler, SCCL Entrevistada

Fusteria Vallmoll, SCCL Entrevistada

Handytec, SCCL Entrevistada

Icaria Acció Socio-Educativa, SCCL Entrevistada

L'Economat SCCL Entrevistada

La caseta de l'arbre, SCCL Entrevistada

Lexcoop Cooperativa de Asesoramiento Entrevistada
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Jurídico e Iniciativa Social, SCCLP

Obrera Tarraconense, SCCL Entrevistada

Produccions Saurines, SCCL Entrevistada

Punt d'Accés, SCCL Entrevistada

Societat Agrícola i Secció de Crèdit de
Valls SCCL

Entrevistada

Submarí Lila per a l'atenció i el respecte
als processos de vida SCCL

Entrevistada

Univers Bio, SCCL Entrevistada

Agrícola d’Alcover SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Agrícola d’Ulldemolins Sant Jaume SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Agrícola de Santes Creus SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit
de Bràfim, SCCL

No ha accedit a fer l’entrevista

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit
de les Borges del Camp SCCL

No ha accedit a fer l’entrevista

Agropecuària Coperal No ha accedit a fer l’entrevista

Basculas Mauri SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Celler SUI GENERIS, SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Cellers Domenys SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Centre d’Audició i Llenguatge Aspas SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Cerc@ SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de
Vila-Rodona, SCCL

No ha accedit a fer l’entrevista

Cooperativa El Catllar No ha accedit a fer l’entrevista

Coric, Cooperativa Reusense Industrial de
Cerrajeros SCCL

No ha accedit a fer l’entrevista

Day-Print SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

El Cafè del Forner SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Electricistes i Fontaners d’Instal·lacions i
Reparacions (CEFIR) SCCL

No ha accedit a fer l’entrevista

El Raconet Artesà de la Torre SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Escola Bressol Yo-Ni SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Escola Elisabeth, SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Escola Maria Cortina SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Gar-Vel, SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

ILLOT2010, SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Indocar Reus SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Jové SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Llar d’Infants i Preescolar Vicki SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Llar d’Infants La Cuca SCCL No ha accedit a fer l’entrevista
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MATRIC Pont No ha accedit a fer l’entrevista

Nemesis SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Solc SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Tallers S.A.M.I. SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Tarraco Assessors, SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Tarracoport Logistic SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Tarragona Stels, SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Trans Augusta SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Unió Corporació Alimentària SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Unió Gestió SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Vallense de Aluminios SCCL No ha accedit a fer l’entrevista

Vinícola de Sarral i Secció de Crèdit,
COVISAL, SCCL

No ha accedit a fer l’entrevista

3DENOU, SCCL No s’hi ha pogut contactar

Advocats Associats Tarraco Iuris SCCL No s’hi ha pogut contactar

Apramar Area d'Alimentacio S.C.C.L. No s’hi ha pogut contactar

ARQUICOP, SCCL No s’hi ha pogut contactar

Assistència a Domicili Baix Penedès,
ADBP, SCCL

No s’hi ha pogut contactar

Camping l’Amistat SCCL No s’hi ha pogut contactar

Cooperativa de Consum Constantí SCCL No s’hi ha pogut contactar

El Taller del Priorat SCCL No s’hi ha pogut contactar

Excavacions SB, SCCL No s’hi ha pogut contactar

Faura Textil Hosteleria SCCL No s’hi ha pogut contactar

Guasos SCCL No s’hi ha pogut contactar

IDETEC Estudio, SCCL No s’hi ha pogut contactar

JADEMAN, SCCL No s’hi ha pogut contactar

Jar Papel SCCL No s’hi ha pogut contactar

L'Avi Lluís II, SCCL No s’hi ha pogut contactar

L’Acluca, SCCL No s’hi ha pogut contactar

La Bombolleta, Pràctica Psicomotriu, SCCL No s’hi ha pogut contactar

La Marítima SCCL No s’hi ha pogut contactar

Llars Familiars Habitatge Sostenible i Just
SCCL

No s’hi ha pogut contactar

Proenar SCCL No s’hi ha pogut contactar

Progis Integral SCCL No s’hi ha pogut contactar

Reparación General del Camión SCCL No s’hi ha pogut contactar

TRANSPARK Transports i Aparcaments,
SCCL

No s’hi ha pogut contactar

Treballadors Familiars de Cambrils SCCL No s’hi ha pogut contactar
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Verge del Mar SCCL No s’hi ha pogut contactar

Viticultors de CEVIPE SCCL No s’hi ha pogut contactar
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Agrícola de Barberà, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1894

F43014224

110     5

 Barberà de la Conca

43422

www.coop-barbera.com

Ramon Ribas

Conca de Barberà

Tarragona

977887035

Elaboració de vins

1.010.000€Catalunya

Agrobotiga de la 
cooperativa de Barberà
Agrobotiga de la 
cooperativa de Barberà

Sector 
d’activitat:

Agrícola

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

cobarbera@doconca
debarbera.com

Tercer Sector Social: NO
Cooperativa Agrícola      
de Barberà

1102

Explicació: com a pràctica innovadora d’intercooperació i desenvolupament territorial, cal 
destacar el conveni pioner a nivell estatal i europeu, entre la Cooperativa de Barberà, 
l’Ajuntament del mateix municipi i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, per a la 
transformació d’una de les instal·lacions de la cooperativa en l’actual “Viver de Celleristes”, que 
acull i ajuda durant els primers anys de vida de nous cellers, oferint les instal·lacions 
necessàries, assessorament, etc.

També cal destacar la recuperació de varietats locals de vinya, concretament el trepat.
La cooperativa disposa d’Agrobotiga, on realitza visites i tasts. Participa en esdeveniments de 
promoció local com la Festa del trepat. Les instal·lacions històriques de la cooperativa acullen 
tot tipus d’activitat cultural i social de les entitats del poble.



Agrícola de Salomó, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1962

F43012350

135     5

 Salomó

43885

www.coopsalomo.com

Tarragonès

Tarragona

977629061

Elaboració d’oli d’oliva i vins

1.950.000€Catalunya

Edifici de la cooperativa 
agrícola de Salomó
Edifici de la cooperativa 
agrícola de Salomó

Sector 
d’activitat:

Agrícola

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

coopsalomo@coopsa
lomo.com

Tercer Sector Social: NO
Cooperativa Agrícola      
de Salomó

1102

Explicació: cal destacar l’arrelament i la contribució de la cooperativa agrícola de Salomó al 
desenvolupament territorial. A banda de la tasca que desenvolupen des de la pròpia 
cooperativa, apostant de forma clara pels productors de Salomó i dels voltants, la celebració 
de la Festa de l’Oli contribueix a la dinamització del territori.

La cooperativa compta amb modernes instal·lacions equipades tecnològicament per a 
l’elaboració de vins de fermentació controlada destinats bàsicament al mercat del cava. Així 
mateix, la Cooperativa disposa d’una altra planta independent del celler equipada amb 
avançades premses per a la producció i envasat d’oli d’oliva de la màxima qualitat amb totes 
les garanties i controls que estableix la D.O. Siurana.

Per últim, destacar la col·laboració de la cooperativa agrícola amb una entitat bancària.



Agrícola de Vila-Seca i Secció de Crèdit, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1901

F43012616

250     3

 Vila-Seca

43480

www.cooperativavilaseca.com

Francesc 
Gené

Tarragonès

Tarragona

977390274

Elaboració d’oli d’oliva

855.000€Catalunya

Agrobotiga de la 
cooperativa de Vila-Seca
Agrobotiga de la 
cooperativa de Vila-Seca

Sector 
d’activitat:

Agrícola

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

cooperativavilaseca
@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

1043

Explicació: l’impacte social i la contribució de la cooperativa agrícola de Vila-Seca al 
desenvolupament del seu territori té una relació directa amb la seva activitat. Així, doncs, la 
cooperativa agrícola de Vila-Seca dóna suport als productors locals i a l’activitat de Vila-Seca i 
dels pobles del voltant.

Els productes de la cooperativa agrícola de Vila-Seca gaudeixen del segell de qualitat de la 
Denominació d’Origen Protegida Siurana. Per altra banda, l’oli «ESCOMES» de la cooperativa 
agrícola de Vila-Seca va obtenir el Premi CDO 2013 al Millor Oli d’Oliva Verge Extra Fruitat 
Verd Dolç de la Collita 2013/14 en el concurs que anualment organitza el Centre de 
Desenvolupament de l’Oli de Reus.



Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de Riudecanyes, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1944

F43012319

500     6

 Riudecanyes

43771

www.escornalbougourmet.com

Josep Maria 
Serrat

Baix Camp

Tarragona

977834011

Elaboració d’oli d’oliva i altres productes

Catalunya

Marca comercial de la 
cooperativa: 
Escornalbou Gourmet

Marca comercial de la 
cooperativa: 
Escornalbou Gourmet

Sector 
d’activitat:

Agrícola

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@cooperativariu
decanyes.com

Tercer Sector Social: NO

Aove Escornalbou

1043

Explicació: la cooperativa agrícola de Riudecanyes ha desenvolupat una tasca molt interessant 
a nivell d’internacionalització dels seus productes, apostant per la consolidació d’una marca 
comercial potent que, a la vegada, dóna valor al seu territori: Escornalbou Gourmet. 
Actualment la cooperativa exporta el 35% de la seva producció a mercats internacionals. 

A banda de la tasca d’internacionalització dels seus productes, la cooperativa també ha 
contribuït al desenvolupament del seu territori a través de pràctiques d’oleoturisme.

La cooperativa disposa d’una secció de crèdit pròpia que dóna servei a les persones de 
Riudecanyes i dels pobles del voltant.



Agrícola i Secció de Crèdit de Castellvell, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1904

F43011667

150     4

 Castellvell del Camp

43422

www.castellcoop.com

Carles 
Pascual

Baix Camp

Tarragona

977855010

Elaboració d’oli d’oliva

904.000€Catalunya

Edifici de la cooperativa 
de Castellvell del Camp
Edifici de la cooperativa 
de Castellvell del Camp

Sector 
d’activitat:

Agrícola

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@castellcoop.co
m

Tercer Sector Social: NO
Castellcoop Cooperativa Agrícola 
de Castellvell del Camp

1043

Explicació: l’activitat que desenvolupa la cooperativa contribueix de forma clara al 
desenvolupament del seu territori: la implicació d’aquesta amb les activitats que s’hi 
desenvolupen, així com l’aposta pels productors de proximitat, són una mostra clara d’una 
cooperativa compromesa amb el territori del que forma part.

Més enllà d’aquesta contribució, cal destacar la secció de crèdit de la cooperativa, que ofereix 
serveis bancaris als habitants de Castellvell del Camp i de les poblacions properes.

La cooperativa agrícola de Castellvell produeix un oli d’oliva 100% arbequina amb un sabor 
fruitat procedent de la collita primerenca, de color verdós i un cos intens.



Agrícola i Secció de Crèdit de l'Aleixar SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1957

F43011394

512     6

 L’Aleixar

43381

www.coopaleixar.cat

Pere Martí

Baix Camp

Tarragona

977815105

Activitat agrària

1.066.000€Catalunya

Edifici de la cooperativa 
de l’Aleixar
Edifici de la cooperativa 
de l’Aleixar

Sector 
d’activitat:

Agrícola

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@coopaleixar.cat

Tercer Sector Social: NO

0125

Explicació: l’impacte social d’una cooperativa agrícola com la de l’Aleixar és clar i necessari per 
al desenvolupament de les zones rurals. No només la seva activitat econòmica contribueix a 
un impacte social positiu, també ho fa la seva implicació amb les activitats del seu territori.

Per altra banda, la seva secció de crèdit ofereix serveis financers tant a les persones que viuen 
a l’Aleixar com als habitants dels voltants.



Agrosolar Cabacés, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2008

F43865047

8

 Cabacés

43373

Ricard Masip

Priorat

Tarragona

615255097

Distribució d’energia elèctrica

1.010.000€Catalunya

Plaques solars 
d’Agrosolar Cabacés
Plaques solars 
d’Agrosolar Cabacés

Sector 
d’activitat:

Energètic

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

granjip@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

3513

Explicació: l’objectiu principal de la iniciativa és modernitzar el món agrari i convertir la 
producció d’energia renovable en un aliat de l’agricultura, sense que aquesta tasca els resti 
temps per dedicar-se al camp. Altres dels objectius de la iniciativa és evitar la despoblació de 
les zones rurals a partir de noves sortides econòmiques o tenir cura del medi ambient.

Cal destacar que la iniciativa s’ha desenvolupat amb un baix impacte paisatgístic i ambiental, ja 
que les plaques solars s’han ubicat sense alterar la producció agrícola de les finques, sense 
nous accessos i minimitzant l’impacte ambiental.

La propietat de les plaques solars és dels socis i les connexions entre aquestes plaques i la 
resta de material tècnic són propietat de la cooperativa.



APRODISCA

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      Associació

1983

G43069749

 Montblanc

43400

Anna Mas

Conca de Barberà

Tarragona

977861261

Atenció a persones vulnerables

4.000.000€Catalunya

Edifici d’APRODISCA a La 
Selva del Camp
Edifici d’APRODISCA a La 
Selva del Camp

Sector 
d’activitat:

Tercer Sector Social

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

aprodisca@aprodisc
a.org

Tercer Sector 
Social:

SI

222

 www.aprodisca.org

 Aprodisca

@Aprodisca

Explicació: APRODISCA és una associació que es dedica a la generació, gestió i manteniment 
de serveis i dispositius per a persones que es troben en situacions amb necessitat d’atenció 
especial, promovent la seva qualitat de vida i la integració social i laboral mitjançant el disseny, 
execució i manteniment de serveis terapèutics, rehabilitadors, laborals, formatius, residencials i 
d’oci. 
Per altra banda, APRODISCA desenvolupa activitats relacionades amb la promoció de la
igualtat en el treball per als seus col·lectius d’atenció. Aquestes activitats es desenvolupen a 
partir de la promoció i gestió d’empreses amb finalitat social, centre especial de treball i 
empresa d’inserció, i sota la metodologia del treball amb suport. Projectes destacats són 
Hortus Aprodisca, projecte agroalimentari ecològic dedicat al cultiu, l’elaboració i la venda de 
productes i menjars ecològics; Aprodisca Ambientals i
Ecològics (empresa d’inserció); Aprodisca Disseny i Impressions. 



Arqueovitis SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

4

 Avinyonet del Penedès

08793

Javier Guerra

Alt Penedès

Barcelona

606866979

Serveis arqueològics

Catalunya

Arqueovitis treballant a 
un jaciment
Arqueovitis treballant a 
un jaciment

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

jguerra@actua.coop

Tercer Sector Social: NO

4

  
blogscat.com/a/arqueovitis/

 ArqueoVitis cooperativa

 @Arqueovitis

Explicació: ArqueoVitis sccl neix com la primera cooperativa amb la condició d’iniciativa social i 
sense ànim de lucre destinada a donar serveis de caire científic i divulgatiu sobre el patrimoni 
arqueològic, cercant la convivència amb els agents socials de l’entorn i la possibilitat d’ajudar 
el jovent a créixer formativa i laboralment en aquest sector.

A través de l’aposta per l’economia social, vol donar resposta a les necessitats generades per 
la falta de mitjans en la recerca, a l’interès del públic no especialitzat i a la inserció laboral dels 
especialistes del sector.

Compta amb la cooperativa Actua sccl com a sòcia col·laboradora, però la intercooperació 
abasta a quatre cooperatives de l’economia social. 



Celler de Capçanes, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1933

F43011659

80

 Capçanes

43776

Joan M. 
Sabaté

Priorat

Tarragona

977178319

Producció de vins i d’oli d’oliva

Catalunya

Interior del Celler de 
Capçanes
Interior del Celler de 
Capçanes

Sector 
d’activitat:

Agrícola

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

cellercapcanes@cell
ercapcanes.com

Tercer Sector Social: NO

1102

20

 
www.cellercapcanes.com

Celler de Capçanes

@cellercapcanes

Explicació: el Celler de Capçanes és una mostra clara de com la innovació en l’activitat d’una 
cooperativa agrícola es pot relacionar amb un impacte cultural i una contribució al 
desenvolupament del seu territori. Així, doncs, més enllà de la seva producció de vins i d’oli 
d’oliva, el celler ha aprofitat la seva ubicació (el Priorat) per oferir una àmplia gamma de 
productes culturals i turístics: tast, visita al celler, rutes en caiac pel pantà dels Guiamets, rutes 
a cavall, visites a les vinyes en 4x4...

Més enllà d’aquesta innovació, el celler segueix oferint productes agrícoles de gran qualitat, 
seguint la línia avantguardista del Montsant i amb una línia de producció ecològica.



Col·lectiu el Puig, Assessoria Jurídica, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1978

F43215706

5

 El Vendrell

43700

Eva Leal

Baix Penedès

Tarragona

977665660

Assessoria legal, fiscal i laboral

Catalunya

Oficina de Col·lectiu el 
Puig
Oficina de Col·lectiu el 
Puig

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

attclientelpuig@gm
ail.com

Tercer Sector Social: NO

6910

7

Explicació: Col·lectiu el Puig, Assessoria Jurídica, SCCL, és una cooperativa que ofereix 
serveis d’assessoria legal, fiscal i laboral tant a persones físiques com jurídiques. Els seus 
inicis expliquen la seva trajectòria: l’arrelament al seu barri (Barri El Puig) els va portar a 
incorporar-lo al seu nom. Per altra banda, la seva especialització durant els seus inicis en 
l’assessorament legal i fiscal a les cooperatives agràries de la zona del Baix Penedès (i 
especialment al voltant del Vendrell) els va portar a constituir-se com a cooperativa. Aquesta 
forma jurídica els va permetre entendre millor aquelles iniciatives que assessoraven, i els va 
permetre un creixement que els ha portat fins el que són avui. 



Combinats, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2017

F55701684

3

 Tarragona

43001

Nacho 
Pascual

Tarragonès

Tarragona

642792529

Assessorament i desenvolupament de projectes socials, culturals i d'entreteniment

Catalunya

Socis fundadors de 
Combinats, SCCL
Socis fundadors de 
Combinats, SCCL

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@combinats.cat

Tercer Sector Social: NO

7220

6

 www.combinats.cat

 Combinats

@combinats

Explicació: Combinats és una cooperativa sense afany de lucre que treballa amb l’objectiu 
d’aconseguir una transformació global, a través de projectes socials, culturals i 
d’entreteniment.

Per una banda, la seva implicació amb el territori és clara: la gran majoria de projectes que 
gestionen són de Tarragona. Aquesta contribució a l’activitat cultural de Tarragona, el 
Tarragonès o el Camp de Tarragona és una de les principals motivacions de la cooperativa i 
contribueix de forma clara al desenvolupament territorial.

Per altra banda, des de la cooperativa s’aposta per col·laborar amb altres entitats, formin part 
de l’ESS o no, per tal de desenvolupar projectes amb un impacte social, mediambiental o 
cultural positiu. 



Comercial Garrofa, COMGAR, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1989

F43135185

 Mont-roig del Camp

43300

Francesc
Xavier Cort

Baix Camp

Tarragona

977837528

Cooperativa agrícola de segon grau

1.580.000€Catalunya

Edifici de Comercial 
Garrofa, COMGAR, SCCL
Edifici de Comercial 
Garrofa, COMGAR, SCCL

Sector 
d’activitat:

Agrícola

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

comercialgarrofa
@yahoo.es

Tercer Sector Social: NO

1061

4

 www.com-gar.com

Explicació: l’objectiu de Comercial Garrofa és oferir serveis relacionats amb la producció, 
transformació o comercialització de la garrofa a totes aquelles cooperatives que en produeixin. 
D’aquesta forma, des de Comercial Garrofa es col·labora i s’intercoopera amb una gran 
quantitat de cooperatives, que participen de forma activa en la gestió diària de l’activitat 
d’aquesta cooperativa de segon grau. 



Contrapunt, Cooperativa de Músics, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

F55687578

7

 Sant Jaume dels Domenys

43713

Jordi

Baix Penedès

Tarragona

608987287

Gestió d’escoles de música

110.000€Catalunya

  

Concert de l’Escola de 
Música Contrapunt
Concert de l’Escola de 
Música Contrapunt

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

escolacontrapunt@
gmail.com

Tercer Sector Social: NO

8559

13

 
https://sites.google.com/site/m
usicacontrapunt/

Escola Contrapunt

Explicació: És una cooperativa de músics que gestiona l'Escola de Música Contrapunt, una 
escola amb presència a 8 pobles del Penedès (Banyeres, Bellvei, Calafell, Cunit, La Múnia, La 
Juncosa del Montmell, Sta. Oliva i St Jaume dels Domenys).  Actualment l'escola és una 
associació d'alumnes, mares i pares que es caracteritza per apostar per un ensenyament 
eminentment pràctic, basat en la participació en els conjunts instrumentals i per ser una escola 
oberta al seu entorn social.

La seva contribució al desenvolupament territorial és clara: aquesta cooperativa gestiona 
escoles de música a pobles on, sense la seva presència, els infants no podrien gaudir 
d’ensenyaments musicals sense haver-se de desplaçar a altres pobles o ciutats.



Cooperativa Agrícola de Falset-Marçà i Secció de Crèdit AFALMA 
SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1999

F43011766

250

 Falset

43730

Xavier 
Domènech

Priorat

Tarragona

977830105

Producció de vins i oli d’oliva

3.000.000€Catalunya

Celler Cooperatiu de 
l’Agrícola de Falset-
Marçà

Celler Cooperatiu de 
l’Agrícola de Falset-
Marçà

Sector 
d’activitat:

Agrícola

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@etim.cat

Tercer Sector Social: NO

1102

21

  www.etim.cat

  Ètim online

@Etimonline

Explicació: la Cooperativa Agrícola de Falset-Marçà és una mostra clara d’innovació en 
l’activitat d’una cooperativa agrícola. La cooperativa ha pogut integrar la seva producció de 
vins en l’ideari del seu territori: el Priorat. Així, doncs, trobem una gamma de vins anomenada 
«Castell de Falset», amb noms d’aquesta llegenda.

A més, la cooperativa ofereix diversos serveis d’enoturisme: la visita d’en Blai, calçotades, tast 
a domicili, tast a la posta de sol, «cooperativa experience»...

Per últim, la cooperativa ha integrat en el seu dia a dia i en el seu ideari el respecte pel medi 
ambient, aprofitant tots els recursos possibles.  



Cooperativa Agrícola de Prades, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1946

F43013473

45

 Prades

43364

Carmen

Baix Camp

Tarragona

977868440

Producció de patata, avellana, llúpol i pomes

695.000€Catalunya

Agrobotiga de la 
cooperativa de Prades
Agrobotiga de la 
cooperativa de Prades

Sector 
d’activitat:

Agrícola

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@cooperativa
prades.cat

Tercer Sector Social: NO

0161

4

  www.cooperativaprades.cat

 Cooperativa de Prades

Explicació: la Cooperativa de Prades contribueix de forma clara al desenvolupament del 
territori: els seus productors han aprofitat les condicions de les muntanyes de Prades per 
produir-hi uns productes únics, com la patata de Prades.

Per altra banda, des de la cooperativa, i en col·laboració amb l’Ajuntament de Prades, s’ha 
engegat el centre de dinamització de les muntanyes de Prades, una iniciativa que pretén ser 
un espai obert, de participació i per compartir experiències que permet, entre d’altres; 
coordinar projectes de desenvolupament econòmic, i per tant, oberts a l’emprenedors; realitzar 
activitats de diferents tipus com ara formació, tasts, degustacions, tallers, concursos, premis, 
reunions, xerrades, conferències...; posar a l’abast de totes les entitats del poble d’un espai 
multifuncional que en poden fer ús en funció de les seves necessitats.



Elektro3, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1993

F43389675

4

 Vila-Seca

43480

Jordi Crusells

Tarragonès

Tarragona

977792945

Comerç a l’engròs de productes d’ús domèstic

26.000.000€Catalunya

Edifici d’Elektro3Edifici d’Elektro3

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

elektro3@elektro3.
com

Tercer Sector Social: NO

4649

107

  https://web.elektro3.com

  Elektro3 (Grupo EDM)

Explicació: Elektro3 és un clar exemple d’internacionalització d’una activitat comercial. La seva 
activitat, basada en la importació i exportació de productes d’ús domèstic, els ha permès 
desenvolupar el seu negoci. 

Una de les claus del seu èxit ha estat la seva participació al grup EDM, que a dia d’avui 
compta amb una marca pròpia que ofereix productes d’ús domèstic.

Per últim, l’aposta tecnològica d’Elektro3 és clara: actualment dóna suport als seus clients 
(generalment petites empreses o empresaris individuals) per dur a terme el procés de 
digitalització i implementació informàtica de moltes tasques.



Entra! SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

F55611826

4

 Tarragona

43100

Irene

Tarragonès

Tarragona

977206193

Serveis de jardineria

161.000€Catalunya

Serveis forestals 
d’Entra!
Serveis forestals 
d’Entra!

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@entra.cat

Tercer Sector Social: NO

8130

6

 www.entra.cat

  ENTRA cooperativa

@ENTRAcoop

Explicació: una de les principals tasques que desenvolupa la cooperativa Entra! és la 
integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió social: a través de l’activitat de jardineria 
s’integra a aquestes persones en l’àmbit laboral, ensenyant aquest ofici i generant confiança.

Per altra banda, des de la cooperativa s’aposta per una jardineria respectuosa amb el medi 
ambient, així com per la recuperació d’espècies autòctones i la utilització del mínim de 
productes químics possibles.



Escola de Suport Complementari i Acompanyament L'ESCAC 
SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2013

F55591721

3

 Tarragona

43006

Cristian

Tarragonès

Tarragona

977551109

Serveis educatius

Catalunya

Taller a l’Escola L’ESCACTaller a l’Escola L’ESCAC

Sector 
d’activitat:

Educació

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

escolaescac@gmail.
com

Tercer Sector Social: NO

8559

9

 www.escolaescac.cat

Explicació: l’escola de suport complementari i acompanyament l’ESCAC ofereix serveis 
educatius de suport a alumnes d’UEC-ESO, a banda de serveis de suport, pràctiques i PFI. 
Des d’una dinàmica cooperativa i sempre amb l’eix fonamental de l’educació i/o la formació, 
incorporen com factor essencial l’apoderament, com eina per la construcció conscient i 
responsable dels projectes de futur dels i les joves que atenen.

A l’hora d’intervenir educativament procuren facilitar el desenvolupament competencial de 
l’alumnat, en els diferents àmbits en els que es pot donar,  mitjançant una organització dels 
ensenyaments innovadora i l’ús de mètodes i estratègies educatives específiques per l’atenció 
educativa, que contemplen com elements clau l’educació afectiva, les capacitats pròpies i la 
diversitat com elements d’innovació educativa.



Estades Vivencials Cal Llauner, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2017

F55680078

2

 Santa Coloma de Queralt

43420

Cristina

Conca de Barberà

Tarragona

666 879 925

Serveis turístics i d’oci

1.10.000€Catalunya

Ruta turística per Santa 
Coloma de Queralt
Ruta turística per Santa 
Coloma de Queralt

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

hostalcalllauner@
gmail.com

Tercer Sector Social: NO

6820

1

 Cal Llauner

Explicació: Estades Vivencials Cal Llauner té com a objectiu dinamitzar els serveis turístics i 
d’oci de Santa Coloma de Queralt i de la Conca de Barberà. 

Actualment ofereix serveis turístics a Ajuntaments i al Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà, apostant per un turisme sostenible i respectuós, tant a nivell social com 
mediambiental.

En un futur oferirà allotjament turístic a un edifici rehabilitat a Santa Coloma de Queralt. La 
rehabilitació es farà amb criteris ambientals, i tenint en compte diversitats funcionals. 



Estudi de Música, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1985

F43246974

3

 Tarragona

43001

Elisabet
Abelló

Tarragonès

Tarragona

977231720

Educació musical

157.000€Catalunya

Edifici de l’Estudi de 
Música
Edifici de l’Estudi de 
Música

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

esmusica@estudide
musica.com

Tercer Sector Social: NO

8559

20

  www.estudidemusica.com

 Estudi de Música

@EstudideMusica

Explicació: l’Estudi de Música és una escola de música autoritzada per la Generalitat de 
Catalunya que ofereix ensenyament de música clàssica i moderna, de llenguatge musical i de 
grups vocals i instrumentals.

Amb la seva tasca, contribueix socialment a la ciutat de Tarragona i els seus voltants: entenen 
l’ensenyament de la música com una eina per contribuir a la igualtat d’oportunitats.

Per altra banda, l’arrelament territorial és clar: participen en iniciatives culturals de la ciutat de 
Tarragona (darrerament en la inauguració del mercat central) i, entre d’altres exemples, han 
recuperat un ball parlat.



Fundació Estela per a la Diversitat

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      Fundació

1993

G43393198

 Tarragona

43007

Carmen 
Juárez

Tarragonès

Tarragona

977248539

Atenció a persones vulnerables

Catalunya

Llar Residència de la 
Fundació Estela
Llar Residència de la 
Fundació Estela

Sector 
d’activitat:

Tercer Sector Social

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

cjuarez@xarxatecla.
cat

Tercer Sector Social: SI

120

www.fundacioestela.cat

Explicació: la Fundació Estela per a la Diversitat ofereix serveis d’atenció a persones 
vulnerables o en risc d’exclusió social, especialment a persones amb diversitat funcional. 
Concretament, la Fundació Estela compta amb l’Escola Estela, una Llar Residència, un Servei 
Ocupacional d’Inserció i un Servei de Teràpia Ocupacional.

Formant part de la Xarxa Santa Tecla, genera un impacte social positiu.



Fundació Formació i Treball (Delegació Tarragona)

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      Fundació

1992

G60229846

 Tarragona

43004

Marina Arnau

Tarragonès

Tarragona

977214645

Inserció sociolaboral

950.000€Catalunya

Seu de la Fundació 
Formació i Treball a 
Tarragona

Seu de la Fundació 
Formació i Treball a 
Tarragona

Sector 
d’activitat:

Tercer Sector Social

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

marnau@formacio
itreball.org

Tercer Sector Social: SI

30

  www.formacioitreball.org
Fundació Formació i 
Treball

@fitreball

Explicació: la Fundació Formació i Treball ofereix, com el seu nom indica, serveis de formació i 
treball a persones en risc d’exclusió social. El seu objectiu fonamental, doncs, és la inserció 
sociolaboral.

Des del punt de vista de la Fundació Formació i Treball, la feina és la millor alternativa per 
aconseguir la inclusió social de les persones i, per aquest motiu, desenvolupen programes de 
suport a la recerca de feina, adaptats a les necessitats i temps de cada persona.

Els contractes d’inserció estan dirigits íntegrament a persones en risc d’exclusió social i 
s’enmarquen dins de l’itinerari que realitza la persona en l’organització. 



Fundació Privada Ginac

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      Fundació

2005

G43038983

 Valls

43800

Jose Carlos 
Eiriz

Alt Camp

Tarragona

977613337

Atenció a persones vulnerables

3.950.000€Catalunya

Edifici de la Fundació 
Ginac
Edifici de la Fundació 
Ginac

Sector 
d’activitat:

Tercer Sector Social

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@fundacioginac.
org

Tercer Sector Social: SI

188

  www.fundacioginac.org

Explicació: la Fundació Privada Ginac té com a missió aconseguir la felicitat de les persones 
amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran i de les seves famílies, millorant la seva 
autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-los 
els suports que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta 
de ciutadans, i la seva plena integració social i laboral.

El seu impacte social positiu es veu de forma clara amb els serveis a les persones i els serveis 
laborals que ofereix.



Fundació Privada Onada

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1988

G43768019

 Tarragona

43006

Jose Carlos 
Eiriz

Tarragonès

Tarragona

615255097

Atenció a persones vulnerables

3.675.000€Catalunya

Parc del Francolí, 
gestionat per l’Onada
Parc del Francolí, 
gestionat per l’Onada

Sector 
d’activitat:

Tercer Sector Social

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

onada@onada.org

Tercer Sector Social: SI

166

 www.fundacioonada.org

  Fundació Onada

@FundacioOnada

Explicació: la missió de la Fundació Onada és la integració social i laboral de les persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental, dins d'un marc organitzatiu de sostenibilitat, normalitat i 
eficiència, per aconseguir la seva felicitat i la de les seves famílies.

La fundació treballa per millorar la seva autonomia personal i qualitat de vida, amb la 
participació activa de cada persona, oferint els suports que cadascú necessita, per tal que 
disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans. 

Ofereixen serveis a les persones i serveis laborals. A més, gestionen el parc del Francolí, un 
espai on la convivència, la participació, la solidaritat i la innovació es posen al servei de les 
persones.



Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      Fundació

1993

G43392364

 El Vendrell

43700

Jose Carlos 
Eiriz

Baix Penedès

Tarragona

977667111

Atenció a persones vulnerables

8.140.000€Catalunya

Edifici de la Fundació 
Santa Teresa
Edifici de la Fundació 
Santa Teresa

Sector 
d’activitat:

Tercer Sector Social

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

jceiriz@fundalis.org

Tercer Sector Social: SI

314

 www.fundaciosantateresa.org

Explicació: la missió de la Fundació Santa Teresa és aconseguir la felicitat de les persones 
amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran i de les seves famílies, millorant la seva 
autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-los els 
suports que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de 
ciutadans, i la seva plena integració social i laboral. 

La Fundació ofereix serveis a les persones i serveis laborals.



Fundació Topromi

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      Fundació

1982

G43047158

 Tarragona

43100

Mari Luz

Tarragonès

Tarragona

977548286

Atenció a persones vulnerables

1.125.000€Catalunya

Activitats de la Fundació 
Topromi
Activitats de la Fundació 
Topromi

Sector 
d’activitat:

Tercer Sector Social

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

topromi@topromi.
com

Tercer Sector Social: SI   https://topromi.com/

  Fundació Topromi

@Topromi

Explicació: La missió de la Fundació és contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones 
adultes amb discapacitat intel·lectual. Atén al voltant de 80 persones de les que 17 estan 
inscrites al Centre Especial de treball.

El Servei de Teràpia Ocupacional està integrat per 63 persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual i té com a objectiu donar atenció diürna de tipus rehabilitador integral. Les 
persones adscrites a aquest servei realitzen tasques d’ajustament personal i social, resolució 
de problemes, autonomia personal, hàbits, comunicació, relació amb l’entorn cívic proper i 
teràpia ocupacional. 



Furgo-Trayler, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

F55549125

14

 Bellvei

43719

Emma 
Monzón

Baix Penedès

Tarragona

977666213

Transport de mercaderies per carretera

1.645.000€Catalunya

  

Nau industrial de Furgo-
Trayler
Nau industrial de Furgo-
Trayler

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

furgotrayler@furgo
trayler.com

Tercer Sector Social: NO

4941

14

 www.furgotrayler.com

Explicació: Furgo-Trayler és una cooperativa que ofereix transport de mercaderies per 
carretera, tant mercaderies generals (indústria, tèxtil, química...), com transport frigorífic, 
urgent, mercaderies perilloses o transports especials i de gran volum. 

La cooperativa ha servit als seus socis de treball per desenvolupar la seva activitat 
professional de forma conjunta, així com per mancomunar servei que, d’altra forma, haurien de 
desenvolupar per ells mateixos o externalitzar a tercers.

La cooperativa també té clar l’impacte mediambiental que suposa la seva activitat, i pretén fer-
hi front de totes les formes possibles: disminuint al màxim les emissions contaminants, 
adequant i revisant l’estat dels camions...



Fusteria Vallmoll, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

F43584606

4

 Vallmoll

43144

Estela

Alt Camp

Tarragona

977637254

Fabricació de productes de fusta

260.000€Catalunya

Edifici de Fusteria 
Vallmoll
Edifici de Fusteria 
Vallmoll

Sector 
d’activitat:

Indústria

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

fusteriavallmoll@
hotmail.com

Tercer Sector Social: NO

1629

6

Explicació: la cooperativa Fusteria Vallmoll ofereix serveis de tot tipus relacionats amb la 
fusteria: portes, tancaments, armaris, mobles a mida...

Des de la seva pràctica cooperativa, tenen en compte la seva presència territorial i la seva 
contribució al desenvolupament del seu poble i la seva comarca. A banda, tenen en compte 
l’impacte ambiental de la seva activitat i el minimitzen: han anat fet inversions importants per 
reduir el seu consum, com el canvi de llums a LED o la instal·lació d'un condensador d'energia 
per disminuir. També van fer un estudi per la instal·lació de plaques solars.



Handytec, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

F43876200

3

 Torredembarra

43830

Emilio

Tarragonès

Tarragona

977640615

Instal·lacions en l’àmbit de la llar

250.000€Catalunya

Instal·lació de plaques 
solars
Instal·lació de plaques 
solars

Sector 
d’activitat:

Construcció

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@handytec.es

Tercer Sector Social: NO

4329

3

 www.handytec.es

 Handytec; sccl.

@EmilioHandytec

Explicació: la cooperativa Handytec aposta de forma clara per l’energia renovable: s’ha 
especialitzat en instal·lacions d’energia solar tèrmica i d’energia solar fotovoltaica, així com en 
l’eficiència energètica.

Més enllà d’aquesta especialització i l’impacte mediambiental positiu que suposa, Handytec 
també ofereix serveis d’instal·lacions d’electricitat, d’aigua, de gas, de climatització i de 
telecomunicacions, sense tenint en compte l’eficiència i el respecte pel Medi Ambient.

Per últim, Handytec forma part del grup Uni.Co, un grup cooperatiu format per cooperatives 
dels sectors energètic, tecnològic i industrial, amb l’objectiu comú d’oferir al mercat projectes i 
solucions integrals d’eficiència i estalvi.



Icaria Acció Socio-Educativa, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2017

F55714828

4

 Reus

43201

Núria Gàlvez

Baix Camp

Tarragona

656485228

Creació i gestió de projectes socials

Catalunya

Activitat organitzada per 
Icaria
Activitat organitzada per 
Icaria

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@icariacoop.cat

Tercer Sector Social: NO

3

  http://icariacoop.cat/

 Icaria Cooperativa

@IcariaCoop

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

Ofereixen la creació de projectes a mida, l’assessorament a professionals externs i 
una xarxa de professionals.



L'Economat SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2017

F55699532

3

 Valls

43800

Tais Bastida

Alt Camp

Tarragona

681623453

Serveis de promoció de l’economia social, solidària i cooperativa

60.000€Catalunya

Activitat organitzada per 
L’Economat
Activitat organitzada per 
L’Economat

Sector 
d’activitat:

Energètic

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

leconomatdelcamp@
gmail.com

Tercer Sector Social: NO

5

Explicació: L'objecte d'aquesta societat cooperativa és la promoció de l'economia social, 
solidària i cooperativa, així com l'empoderament social per a emprendre projectes col·lectius. 
Duen a terme aquest objecte mitjançant la prestació de serveis de gestió de projectes i 
organitzacions, vinculats al desenvolupament local o a gestió de serveis i recursos comunitaris, 
així com a totes aquelles activitats vinculades a la promoció de l'economia social, solidària i 
cooperativa o donant suport a aquelles empreses, entitats, agrupacions o associacions 
cíviques que les duguin a terme. 



La caseta de l'arbre, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2017

F55717938

2

 Reus

43201

Anna i 
Sandra

Baix Camp

Tarragona

977073278

Comerç detallista

Catalunya

Botiga de La caseta de 
l’arbre
Botiga de La caseta de 
l’arbre

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

lacasetadelarbre@
gmail.com

Tercer Sector Social: NO

2

 www.lacasetadelarbre.cat

 La caseta de l’arbre

Explicació: és un espai de puericultura ecològica i criança natural. Disposen d'una botiga on 
comercialitzen productes per famílies i nadons. S'hi poden trobar joguines fetes amb materials 
nobles com la fusta, reciclats, com la roba, o fetes artesanalment. També organitzen xerrades i 
tallers.

Des de la seva visió de la puericultura ecològica, generen un impacte social positiu al seu 
entorn, generant activitats al voltant d’aspectes relacionats amb la puericultura i la criança 
natural.



Lexcoop Cooperativa de Asesoramiento Jurídico e Iniciativa 
Social, SCCLP

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2017

F55717839

2

 El Vendrell

43700

Esther Costa

Baix Penedès

Tarragona

977943359

Serveis jurídics

Catalunya

Sòcia i soci fundadors de 
Lexcoop
Sòcia i soci fundadors de 
Lexcoop

Sector 
d’activitat:

Serveis jurídics

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@lexcoop.com

Tercer Sector Social: NO

6910

2

 https://lexcoop.com/
Lexcoop Cooperativa 
Jurídica

@lexcoop_com

Explicació: és una cooperativa d’advocades i advocats, d'iniciativa social, que ha estat creada 
per a ajudar a les persones a conèixer i poder veure reconeguts els seus drets, de manera 
professional però també assequible. Ofereixen serveis jurídics de qualitat i adequats a les 
necessitats i possibilitats de les persones que busquen orientació, assessorament i defensa en 
temes legals, especialment en casos de indefensió de dret o de fet, com vulneració de drets 
fonamentals o humans, o com a consumidors i usuaris davant el "Goliat" que són les grans 
empresas de Banca, Asseguradores, Proveïdors de serveis/subministraments de necessitat, o 
Administracions Públiques. 
També realitzen estudis i assessorament per a entitats afins com Fundacions, Associacions...



Obrera Tarraconense, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1904

F43015015

120

 Tarragona

43001

Meritxell
Muñoz

Tarragonès

Tarragona

977211148

Programació cultural

75.000€Catalunya

Teatre El MagatzemTeatre El Magatzem

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

cot@cotarraconense
.cat

Tercer Sector Social: NO

3

 www.cotarraconense.cat
Teatre el Magatzem - 
Cooperativa Obrera

Explicació: Obrera Tarraconense és una cooperativa de consumidors i usuaris destinada a la 
promoció i programació cultural del teatre «El Magatzem».  A través de la programació al 
teatre, així com a la organització d’activitats culturals, contribueix de forma clara al 
desenvolupament territorial i cultural de la ciutat de Tarragona.

A banda de la programació teatral, la Cooperativa Obrera Tarraconense també ofereix una aula 
d'arts escèniques per alumnes de totes les edats.



Produccions Saurines, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2017

F55723092

2

 Valls

43800

Elisenda
Trilla

Alt Camp

Tarragona

Creació audiovisual i projectes culturals

Catalunya

Local de SaurinesLocal de Saurines

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

produccio@saurines.
cat

Tercer Sector Social: NO

2

 www.saurines.cat

 Produccions Saurines

@saurinesdocs

Explicació: Saurines va néixer com a productora audiovisual l’any 2015 amb una proposta 
fortament arrelada al Camp de Tarragona, el lloc d’on són. Des dels inicis el seu principal 
objectiu ha sigut crear continguts audiovisuals i desenvolupar accions culturals que ajudin a 
narrar la realitat del seu entorn a través d’una mirada creativa i crítica, partint de la idea que el 
més local pot ser una gran eina per explicar el més universal.

La cooperativa ofereix serveis de creació audiovisual i projectes culturals. A més, disposa de 
l’espai saurines, un espai al Barri Antic de Valls que pretén ser una eina de dinamització local i 
de barri, on es desenvoluparan activitats culturals i relacionades amb el món de l’audiovisual.



Punt d'Accés, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2017

F55720163

4

 Valls

43800

Carles

Alt Camp

Tarragona

977612200

Serveis d’internet i telefonia

Catalunya

Fundadors de Punt 
d’Accés
Fundadors de Punt 
d’Accés

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

vull@puntdacces.
coop

Tercer Sector Social: NO

6190

2

 www.puntdacces.coop @puntdacces

Explicació: és una cooperativa de treball que ofereix la prestació de serveis de 
telecomunicacions, principalment internet i telefonia, per a clients i empreses, especialment a 
zones rurals o poc poblades, on actualment no hi arriba o és precari. 

Així, doncs, des de Punt d’Accés s’aposta pel desenvolupament territorial de les zones rurals o 
poc poblades, a la vegada que contribueixen a la rèplica i la potenciació del model «guifi» i a la 
innovació en la seva activitat, connectant els seus clients a internet a través d’aquesta xarxa 
oberta.



Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

1888

F43012558

500

 Valls

43800

Joan Anton 
Linares

Alt Camp

Tarragona

977600521

Producció d’olis, vins, fruits secs i calçots

2.900.000€Catalunya

Agrobotiga de la 
Societat Agrícola de 
Valls

Agrobotiga de la 
Societat Agrícola de 
Valls

Sector 
d’activitat:

Agrícola

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@coopvalls.cat

Tercer Sector Social: NO

0161

10

 www.coopvalls.com

 Agrobotiga de Valls

Explicació: la Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls és una mostra d’una cooperativa 
integrada al seu territori i capaç d’aprofitar les seves potencialitats. Així, doncs, aquesta 
cooperativa és referent en la producció de calçots, producte típic de Valls i que atrau a 
centenars de milers de persones cada any a l’Alt Camp i al Camp de Tarragona.

A banda d’aquesta especialització, la cooperativa té un clar impacte positiu en el 
desenvolupament de l’Alt Camp: agrupa i dóna servei a centenars de productors i productores. 
Les seves especialitzacions, en aquest sentit, estan relacionats amb el seu territori: l’oli, els 
vins i els fruits secs. 



Submarí Lila per a l'atenció i el respecte als processos de vida 
SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2008

F55580161

 El Milà

43143

Eduard 
Miquel

Alt Camp

Tarragona

977637637

Llar d’infants i escola d’educació infantil i primària

Catalunya

Aula de l’escola Submarí 
Lila
Aula de l’escola Submarí 
Lila

Sector 
d’activitat:

Ensenyament

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@submarilila.cat

Tercer Sector Social: NO

8520

17

 www.submarilila.cat

 Submarí lila

Explicació: és una societat Cooperativa d’Ensenyament mixta de treball associat i de 
consumidores i usuàries. El seu objecte és procurar i organitzar qualsevol mena d’activitat 
escolar, formativa, pedagògica, docent o d’educació en el lleure, seguint la metodologia 
pedagògica del Submarí Lila, en alguna branca del saber o de la formació tècnica, artística, 
científica, humanista, pedagògica, esportiva o d’altres. També presta serveis que facilitin 
l’activitat educativa i docent, com la venda de material, la pràctica de l’esport, l’organització de 
formacions (cursos, tallers, etc.), la creació de centres d’educació en el lleure, la creació de 
grups de criança, espais familiar, escoles de pares i mares, o els serveis de cuina i transport, 
entre d’altres.



Univers Bio, SCCL

Treballadores:

Facturació 
2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:

Municipi: Comarca:

Província:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

    

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de contacte:

Àmbits de bones 
pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

      SCCL

2016

F55678957

2

 Cambrils

43850

Marc

Baix Camp

Tarragona

637867872

Comercialització de producte bio, natural i/o de proximitat

Catalunya

Botiga Univers BioBotiga Univers Bio

Sector 
d’activitat:

Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

univers@granelbio.
com

Tercer Sector Social: NO

4729

2

  
www.ubiocambrils.com

 Univers Bio Cambrils

Explicació: Univers Bio és una cooperativa de treball associat que es dedica a la venda de 
productes de procedència bio, natural i/o de proximitat (Km. 0), respectant el productor i 
treballant en la línia d’un comerç just i responsable. 

Un dels punts forts d'Univers Bio és la venda a granel, satisfent dues necessitats bàsiques: un 
preu més assequible i generar menys quantitat d’envasos perjudicials per a tots. Tot i així, 
també disposen de productes envasats.

La cooperativa va dirigida a persones amb conscienciació ecològica i vegetariana; i també, a 
aquells que vulguin mantenir o canviar la seva alimentació habitual per una de més sana, vital, 
conscient, orgànica, i seguint els ritmes que marca la natura.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 1 (1)
	Diapositiva 1 (2)
	Diapositiva 1 (3)
	Diapositiva 1 (4)
	Diapositiva 1 (5)
	Diapositiva 1 (6)
	Diapositiva 1 (7)
	Diapositiva 1 (8)
	Diapositiva 1 (9)
	Diapositiva 1 (10)
	Diapositiva 1 (11)
	Diapositiva 1 (12)
	Diapositiva 1 (13)
	Diapositiva 1 (14)
	Diapositiva 1 (15)
	Diapositiva 1 (16)
	Diapositiva 1 (17)
	Diapositiva 1 (18)
	Diapositiva 1 (19)
	Diapositiva 1 (20)
	Diapositiva 1 (21)
	Diapositiva 1 (22)
	Diapositiva 1 (23)
	Diapositiva 1 (24)
	Diapositiva 1 (25)
	Diapositiva 1 (26)
	Diapositiva 1 (27)
	Diapositiva 1 (28)
	Diapositiva 1 (29)
	Diapositiva 1 (30)
	Diapositiva 1 (31)
	Diapositiva 1 (32)
	Diapositiva 1 (33)
	Diapositiva 1 (34)
	Diapositiva 1 (35)
	Diapositiva 1 (36)
	Diapositiva 1 (37)
	Diapositiva 1 (38)
	Diapositiva 1 (39)

