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Qui som?

Coopsetània 
és l’Ateneu 
Cooperatiu de 
l’Alt Penedès 
i Garraf. 

Forma part de la Xarxa d’Ateneus Coope-
ratius presents a tot Catalunya, una iniciativa 
promoguda pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat, sorgida a 
partir de l’aliança de diversos actors públics 
i privats de l’economia social del territori de 
l’Alt Penedès i Garraf. 

Té per objectiu donar a conèixer i impul-
sar l’economia social, el tercer sector i les 
cooperatives, un model d’economia trans-
formadora que dóna resposta a la necessitat 
del territori, genera riquesa i ocupació estable 
i de qualitat.
 

Les entitats promotores de Coopsetània 
són les empreses i entitats socials del Grup 
Entrem-hi, FACTO Assessors SCCL, Actua 
SCCL i La Fura Continguts SCCL.

www.coopsetania.cat



Objectius

 Enfortir l’economia social i cooperativa 
per avançar col·lectivament cap a una so-
cietat més justa i cohesionada.

 Impulsar, coordinar i desenvolupar pro-
jectes i activitats de foment i promoció de 
l’economia social i cooperativa a cada territori 

 Contribuir a la creació d’empreses d’eco-
nomia social i cooperativa per un país 
amb més i millor feina.

 Afavorir la inserció laboral en empreses 
cooperatives i societats laborals. 

 Oferir formació regular a persones, entitats 
i institucions sobre l’economia cooperativa, 
social i solidària.

Què fem? 

Els Ateneus som les antenes i els altaveus. 
Informem, connectem, formem, assessorem, 
treballem per visibilitzar i enfortir l’economia 
social i cooperativa del territori.

 Diagnosi i visibilització de l’economia 
social i cooperativa a l’Alt Penedès i Garraf

 Accions de suport i acompanyament a la 
creació i desenvolupament de cooperatives 
i entitats de l’Economia Social i Solidària.

 Promoció de la fórmula cooperativa per 
a la continuïtat d’empreses i/o entitats 
properes al tancament d’activitat.

 Realització de tallers i sessions formatives 
adreçades a estudiants i professorat d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i 
superior per divulgar els models d’empre-
sa cooperativa i la creació de cooperatives 
d’alumnes. 

 Facilitar eines, recursos i suport necessaris 
per a la creació i transformació en coopera-
tives destinats a prescriptors i professionals 
d’assessories i gestories. @coopsetania

A qui ens adrecem?

 A persones emprenedores, treballadores 
o aturades del territori que tinguin una 
idea de negoci.

 A entitats de l’economia social.

 A empreses que vulguin transformar-se 
en cooperativa.

 A centres educatius i de formació.

 A prescriptores d’administracions públi-
ques, gestories, consultories i assessories.

 A qualsevol persona, col·lectiu o entitat 
interessat en l’economia social i solidària. 


