
Fomentem una economia social, sostenible i 
transformadora



Programa promogut pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies que posiciona
l’economia social i cooperativa com a peça clau
per a la construcció d’un model econòmic
social, democràtic i inclusiu.

aracoop



Promou

Consell assessor d’aracoop

Amb el finançament de



ens locals

diputacions

universitats i escoles de negoci

institucions financeres

associacions, cooperatives i 
fundacions

cambres de comerç, col·legis i

associacions professionals

302 Entitats col·laboradores



aracoop

Per una economia d’oportunitats amb empreses democràtiques 
que generen feina estable i de qualitat

aracoop

Per una economia adaptada als nous temps amb organitzacions 
que creixen de manera sostenible i s’internacionalitzen

aracoop

Per una nova economia arrelada al territori, que cohesiona i 
emprèn amb valors



Com actuem?

Amb ’impuls de projectes singulars amb l’objectiu de fomentar 
la reactivació econòmica, la competitivitat de l’economia i  

l’ocupació.

A través de la xarxa d’ateneus cooperatius concebuts com a espais de 
trobada, coordinació, aprenentatge, innovació, creació i assessorament 
en l’àmbit de l’economia social i cooperativa a cada territori. La Xarxa 

està formada per 14 ateneus cooperatius

I els projectes aracoop com a línies d’acció transversal per 
fomentar, enfortir i donar visibilitat a una economia social sostenible 

i transformadora.



Xarxa d’Ateneus Cooperatius
14 ateneus composats per  un total de 130 entitats agrupades  

Alt Pirineu i Aran
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

Coòpolis-Barcelona
LA CIUTAT INVISIBLE, SCCL

Baix Llobregat
CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT

Barcelonès Nord
FUNDACIÓ SURT

Maresme
FUNDACIÓ UNIÓ DE 
COOPERADORS
DE MATARÓ

Vallès Occidental
AJUNTAMENT DE SABADELL

Catalunya Central
GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL

Alt Penedès- Garraf
ENTREM-HI SCCL

Terres Gironines
FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS

CoopCamp- Tarragona
L’ECONOMAT SCCL

Lleida –Ponent-Coopera
ASSOCIACIÓ ALBA

Terres de l’Ebre
FUNDACIÓ ASTRES

Vallès Oriental 
DOBLE VIA, SCCL

Hospitalet de Llobregat
CONSULTORIA COOP DE MÀ SCCL

Són les antenes i els altaveus. 
Informen, connecten, formen, assessoren, treballen de la mà de l’ecosistema per 

visibilitzar i enfortir l’economia social i cooperativa al territori
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Girona
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Tarragona

21 projectes d’alt impacte a tot Catalunya

habitatge producció agràriamobilitat
comunicació

cultura sostenibilitat reciclatge
atenció a les 

persones

35 projectes de reactivació territorial i generació d’ocupació estable i de qualitat

26 Barcelona
3 

Lleida

Projectes Singulars

Responen a les necessitats territorials i sectorials, generen ocupació estable i de qualitat 
i estan directament connectats amb els Ateneus Cooperatius, referents al territori



Àmbits d’actuació per enfortir 
l’economia social

Promoció i 
visibilització

Consolidació, creixement i 
internacionalització d’empreses

Creació i 
desenvolupament 

d’empreses

Transformació i 
continuïtat empresarial 
en forma cooperativa

Difusió al món 
educatiu i universitari

Formació i gestió 
d’empreses



Promoció i visibilització

Donem més veu i visibilitat a l’economia social

Diagnosi i visibilització de l’economia social al territori

Presència als mitjans de comunicació i les xarxes socials

Actes i debats arreu del territori



Creació i desenvolupament

Promovem l’economia social i cooperativa per 
emprendre aportant valor i valors

Suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de
cooperatives i societats laborals

Tallers virtuals de creació, creixement i gestió de cooperatives

Projectes singulars amb alt impacte territorial i sectorial

Projectes singulars de reactivació territorial i generació
d’ocupació



Consolidació, creixement i 
internacionalització

Enfortim l’economia social i ampliem 
la seva presència al món

Servei aracoop internacional

Acompanyament territorial per al creixement i la 
internacionalització



Transformació i continuïtat

Promoció de la cooperativa i les societats laborals per a la
continuïtat d’empreses o entitats properes al tancament

Promoció de la cooperativa i les societats laborals dirigida a
les associacions, SCP i altres formes jurídiques que es vulguin
transformar

Facilitem el manteniment d’activitats econòmiques
amb fórmules més participatives



Difusió al món educatiu i universitari

Conèixer i aprendre amb empreses cooperatives

Aprendre el model cooperatiu a l'escola

Creació de cooperatives d'alumnes

Activitats formatives universitàries.

Reconeixement dels millors treballs universitaris

Incorporem l’economia social a les aules per 
construir un futur més social



Formació i gestió

Seminaris de millora de competències professionals

Tallers d'assessorament tècnic, econòmic i jurídic

Eines, recursos i recolzament per a prescriptors i
professionals d’assessories

Formem per millorar les capacitats 
transformadores de l’economia social



www.aracoop.coop
www.facebook.com/aracoop.coop 
@aracoop
#aracoop


