
•18 i 19 de mayo (presencial) - Formación y tutoría

•Principios de junio (on-line) - Tutoria

•Pendiente agenda - Sessión intercooperación y assessoramiento 

2016...

50 dones

4 territoris

1 objectiu

Mòdul 5. 

Mapa de recursos per a noves 

idees socials



Mapa d’entitats catalanes 

de l’economia social i 

cooperativa



Representació i creixement

http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_am

bits_actuacio/_treb_economia_cooperativa/

http://cooperativestreball.coop/crea

http://www.cooperativescatalunya.coop/

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJa

va/organisme_fitxa.jsp?codi=17320

http://www.fccuc.coop/

http://www.cooperativesagraries.cat/

http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/_treb_economia_cooperativa/
http://cooperativestreball.coop/crea
http://www.cooperativescatalunya.coop/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=17320
http://www.fccuc.coop/
http://www.cooperativesagraries.cat/


Emprenedoria i creació d’empresa

http://catalunyaempren.

gencat.cat/inicia/cat/

http://aracoop.coop/

http://labcoop.coop/

http://bit.ly/1Weyz4i

http://calidoscoop.coop/

http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/
http://aracoop.coop/
http://www.calidoscoop.coop/
http://www.labcoop.coop/
http://labcoop.coop/
http://bit.ly/1Weyz4i
http://calidoscoop.coop/


Emprenedoria i creació d’empresa

http://www.aracoop.coop/GuiaCreacio/

http://www.aracoop.coop/crearcoop/web/

http://www.aracoop.coop/GuiaCreacio/
http://www.aracoop.coop/crearcoop/web/
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Emprenedoria i creació d’empresa

http://www.emprenedoriasocial.cat/actors/
http://www.emprenedoriasocial.cat/actors/
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Emprenedoria i creació d’empresa

http://www.emprenedoriasocial.cat/recull/


Formació

http://www.aposta.coop/
http://igop.uab.cat/formacio/postgrau/

http://www.estarter.cat/

http://cooperativestreball.coop/crea

http://www.aposta.coop/
http://igop.uab.cat/formacio/postgrau/
http://www.estarter.cat/
http://cooperativestreball.coop/crea


Finançament

Serveis parabancaris ètics i socials

Microfinances ètiques i socials

Banques ètiques i cooperatives

Títols participatius

Entitats 

promotores



Finançament

Ajuts i subvencions per al foment de l’economia social 

i cooperativa DGESCTA – DEO (http://bit.ly/1Dv1es8)

Línies principals:

• Subvenció per incorporació de socis

• Subvenció per capitalització (CapitalCoop)

• Subvencions per interessos de finançament:

– Finançament interessos préstecs per capitalització

– Avals financers, tècnics i econòmics

– Ajuts garantia empreses socials

http://bit.ly/1Dv1es8


Finançament

1

1

http://fets.org/

http://fundacioseira.coop/cont/

http://www.crowdacy.com/crowdfunding-es

pana/

http://fets.org/
http://fundacioseira.coop/cont/
http://www.crowdacy.com/crowdfunding-es


Finançament

Capitalització de la prestació per desocupació (creació 

o incorporació socis). Possibilitat capitalitzar 100%

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/guia/guia_fi

nancament/index43727.jsp?cami=tcm:124-

43973tcm:124-43969tcm:124-90508

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/guia/guia_financament/index43727.jsp?cami=tcm:124-43973tcm:124-43969tcm:124-90508


Fonts d’inspiració

13

http://www.emprenedoriasocial.cat/

http://aracoop.coop/category/experiencies/videos/

https://www.youtube.com/channel/UClm

_2gZmyjFiMip6RGsKipw/playlists

http://www.emprenedoriasocial.cat/
http://aracoop.coop/category/experiencies/videos/
https://www.youtube.com/channel/UClm_2gZmyjFiMip6RGsKipw/playlists
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http://www.upsocial.org/ca/actividades-innovacion-social-

sic/noticia/barcelona-impulsa-la-innovacio-social

http://www.slideshare.net/fullscreen/UpSocial/20-innovacions-socials-

exitoses-implantades-a-tot-el-mon-2012/1

Fonts d’inspiració

http://www.upsocial.org/ca/actividades-innovacion-social-sic/noticia/barcelona-impulsa-la-innovacio-social
http://www.slideshare.net/fullscreen/UpSocial/20-innovacions-socials-exitoses-implantades-a-tot-el-mon-2012/1
http://www.upsocial.org/ca/actividades-innovacion-social-sic/noticia/barcelona-impulsa-la-innovacio-social
http://www.slideshare.net/fullscreen/UpSocial/20-innovacions-socials-exitoses-implantades-a-tot-el-mon-2012/1


Fonts d’informació

http://butlletins.gencat.cat/pres_push/AppJava/init.do

http://butlletins.gencat.cat/pres_push/AppJava/init.do


Intercooperació

«Sisè principi: Cooperació entre cooperatives. Les 

cooperatives serveixen al seu teixit social de la manera 

més eficaç possible i enforteixen el moviment cooperatiu 

treballant conjuntament amb estructures locals, nacionals, 

regionals i internacionals.» Aliança Cooperativa 

Internacional (ACI, Manchester, 1995) 

• Intercooperació socioeconòmica

• Intercooperació sociopolítica o representativa



Intercooperació

Intercooperació socioeconòmica

• Cooperatives de segons grau i cooperatives de 

serveis, complementar, promoure, coordinar o reforçar 

l’activitat econòmica de les entitats membres

• Grups cooperatius, integració estratègica de diferents 

cooperatives per actuar de forma conjunta en el mercat

• Acords, convenis, pactes o contractes



Intercooperació

Intercooperació sociopolítica o representativa

• Federacions de cooperatives

• Confederació de cooperatives de Catalunya



Ecosistema cooperatiu

• Xarxes locals: Cooperasec, 9Barris Coopera, Barris 

Cooperatius... 

• Espais de treball compartits: Grup Ecos, Coopera 

Berguedà, UIKÚ Coworking El Prat...

• Fira d’Economia Solidària (FESC), una iniciativa 

impulsada per la Xarxa d’Economia Solidària (XES)

• Jornades cooperatives: Dia del Cooperativisme, 

Setmana de l’Economia Social del Berguedà, Setmana 

de l’economia social i cooperativa del Prat de 

Llobregat...



Ecosistema cooperatiu

• Finançament: avaladors mancomunats, títols 

participatius, campanya micromecenatge, 

microfinançament, GITS, ...

• Municipi cooperatiu: programa impulsat per la FCTC

• Financoop: plataforma d’entitats financeres 

cooperatives

• Associació Municipis per l’Economia Social i 

Solidària



Moltes gràcies

www.labcoop.coop

@Labcoop_


