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CATÀLEG
2020

COOPOBLET
Xarxa d’Economia Social i Solidària

xarxa@coopoblet.org

·

@coopoblet

“Recuperem l'esperit
d'abans, reapropiem-nos
dels nostres carrers
i treballem per enfortir
una xarxa de solidaritat”

2

ÍNDEX

CATÀLEG COOPOBLET

index
INTRODUCCIÓ
Qui som?
Què fem?

CATÀLEG
DE
SERVEIS

DIRECTORI
DE
PROJECTES

ENTITATS
QUE EN
FORMEN
PART

pàg. 6

pàg. 7

pàg. 23

Com ens organitzem?

pàg. 5

3

4

INTRODUCCIÓ

CATÀLEG COOPOBLET

COOPOBLET
Xarxa d’Economia Social i Solidària

Qui som?

Que fem?

Som un grup d’entitats, cooperatives i persones
amb ganes de generar canvis en el nostre territori.

Aquestes són les tres branques que treballem:

Vivim i treballem en els barris de la Sagrada Família,
Gràcia Nova-Camp del Grassot i Camp de l’Arpa,
tots ells amb tradició cooperativa i que han anat
perdent aquest llegat amb la massificació turística i
l’envelliment de la població, entre altres factors.
És per això que volem recuperar l’esperit d’abans,
reapropiar-nos dels nostres carrers i treballar per
enfortir una xarxa de solidaritat.

Com ens organitzem?
Algunes de les entitats formem part d’un grup motor
que porta a terme les tasques de les comissions i es
reuneix un cop al mes per posar en comú tot allò que
s’està fent.
El grup motor depèn de l’Assemblea Plenària
de la que formen part totes les entitats de la xarxa
i acorden el camí a emprendre en 3 trobades anuals.

1. Sobirania alimentària:
Treballem l’agroecologia i la sostenibilitat
mediambiental, articulem propostes entorn de
l’alimentació com a motor de transformació social.
Les nostres activitats van enfocades a la participació
veïnal per contribuir al reforç del teixit de barri.

2. Sobirania textil:
Fem accions de transformació social i de treball de
la comunitat des de la conscienciació i investigació,
entorn el reaprofitament de la roba per donar-li
una segona vida, aprenent entre totes a arreglar-la,
construir-la de nou, intercanviar-la i lluitar contra la
producció massiva i el consumisme compulsiu.

3. Cures i economia feminista:
Treballem la comunitat des de les xarxes de suport.
Diagnosticant la situació en què es troba el barri
i acompanyant a entitats, associacions i persones
cuidadores en el treball de cures des de la visió
de l’economia feminista.
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CATÀLEG DE SERVEIS
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DIRECTORI DE PROJECTES

CATÀLEG COOPOBLET

A GRANEL SCCL

ARQBAG

Cooperativa educativa i de venda de productes ecològics

Arqbag, cooperativa d’arquitectura, sense afany de lucre

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

Promoció directa e indirecta de l’economía social
i solidària

Acompanyar procesos de presa de la consciencia
col·lectiva a través de la transformació social

• Tallers per a petits, nens, adolescents, adults i
entitats

Arqbag representa la suma d’esforços i il·lusions
de sis persones, que amb la voluntat de donar
resposta a la nostra pròpia autoocupació,
comencem a treballar i a autorganizar-nos,
inicialment de manera més atomitzada, fins que
decidim apostar per a sumar també en l’entorn
cooperatiu i exercir l’activitat professional a través
dels principis de l’economia social i solidària.

Apostem per nous models de relació entre les
persones, l’habitabilitat i el territori mitjançant
la gestió transversal dels recursos energètics,
ambientals, econòmics i socials, integrant de manera
transversal la construcció, la participació i l’energia
i salut.

• CONSTRUCCIÓ: rehabilitació, obra nova,
habitatge cooperatiu, infraestructura i espai
públic.

• Productes de cosmética, higiene i neteja ecològics

Fa tres anys ens constituïm jurídicament com a
cooperativa de treball associat sense ànim de lucre, ja
que volíem un model empresarial basat en valors com
la gestió democràtica i col·lectiva, la intercooperació i
generar un retorn social amb la nostra activitat.
SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

• Formació
• Venda de productes
de cosmética, higiene i
neteja ecològics

• Formació
• Sostenibilitat
• Ecologia

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

• XES
• Federació de
Cooperatives
de Treball
• Coopolis
• Xarxa Nust
• Coopoblet
• Xarxa d’HortaGuinardó d’ESS

A QUI S’ADREÇA

Població de Catalunya

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

Casal d’Entitats del Mas
Guinardó

DADES DE CONTACTE

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

Leila Ghorbel
C. Sant Antoni Maria
Claret, 175-177
T. 634 628 656
info@agranel.coop
www.agranel.coop

• Habitatge
• Espai Públic

• Construcció
• Participació
• Eficiència
• Energètica i salut
• Formació

per l’acostament, la participació, l’intercanvi de
coneixement i l’apoderament de les usuàries,
construint eines per a la presa de decisions a través
de la Recerca-Acció

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

Ateneu Coop Vallés
Occidental, XES i
XES local STQ, FCTC,
BCN+Sostenible,
Sectorial Habitatge XES,
xarxa Arquitectura i
Infància

A QUI S’ADREÇA

Ciutadania,
col·lectius i entitats,
centres educatius,
administracions.

• PARTICIPACIÓ: dinamització comunitària,
urbanisme i disseny participatiu, processos
participatius, arquitectura col·lectiva a escoles.
• EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SALUT:
monitorització, simulacions energètiques, estudis
d’impacte ambiental, assessoria energètica.

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

Treballem des del
Campus de l’ETSAVUPC, a Sant Cugat,
fins ara hem treballat
majoritàriament a BCN i
AMB, Vallès Occidental,
Terres de Ponent.

DADES DE CONTACTE

Simona Cerri
T. 693 550 665
scerri@arqbag.coop
www.arqbag.coop
@arqbagcoop
@arqbag
@arqbag

9

10

DIRECTORI DE PROJECTES

CATÀLEG COOPOBLET

BANC DEL TEMPS SAGRADA FAMÍLIA

COOPERATIVA DIOMCOOP

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

Som persones i entitats del barri que ens hem
agrupat per ajudar-nos mútuament. Ajudar-nos amb
el que oferim i després demanem el que necessitem.

Fer xarxa social per el barri. I per tota Barcelona…

• Classes d’anglès de nivell bàsic, intermig.

És una cooperativa de venda i serveis, que té per
objectiu donar resposta a les necessitats d’inclusió
social i laboral de les persones migrades en situació
de vulnerabilitat i que abans realitzaven activitats
de venda ambulant a Barcelona. Som un projecte
pilot a la ciutat de Barcelona que busca una
alternativa a la realitat de la venda ambulant.

Donar resposta de forma integral a les necessitats
d’ocupació, formació, regularització i drets
bàsics de la comunitat subsahariana en situació
de vulnerabilitat per mitjà d’una empresa de
l’economia social i solidària. El projecte treballa
sobre el col·lectiu de ‘manters’ que exercien la
venda no autoritzada al carrer, amb aquest objectiu
la cooperativa desenvolupa de forma legal i
formalitzada la venda i comerç de productes en
mercats de venda sedentària i no sedentària.

• MODA: Disseny, producció i venda d’una
col·lecció de roba de moda: Diambaar
(www.diambaar.com).

DADES DE CONTACTE

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

Montserrat Garcia
Molins
C/ Aragó 441, 4r1a
T. 636 57 37 10
montserrat.66@gmail.
com
http://
bdtsagradafamilia.
blogspot.com/

• ESS

• Projecte cooperatiu
d’ocupació,

Xarxa d’ntercanvi de serveis remunerats amb hores

• Tertúlies del saber. A més del Renova la roba
i altres tallers o xerrades que fem amb la Xarxa
Dos Deu.

Els intercanvis son amb hores.

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

Persones amb totes les
seves diversitats

Intercanvis

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

Coopoblet, Poblet
Feminista, Comissió de
sobirania tèxtil, Comissió
de cures del Casal Espai
210, Coordinadora
d’Entitats, Ateneu,
Salud i Família, BDTs
Catalunya, BDTs.

A QUI S’ADREÇA

Persones amb totes les
seves diversitats

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

A les cases particulars o
en els espais del Casal,
etc...

@bdt.sagradafamillia

Empresa d’inserció, S.C.C.L.

• Tercer sector

• Atenció de drets i
necessitats socials,
• Participació en
la construcció de
comunitat

COOPOBLET

A QUI S’ADREÇA

A la societat en general

• ALIMENTACIÓ: Producció i venda d’oferta
gastronòmica amb identitat africana.
• SERVEIS: Oferta i execució de serveis logístics
i de muntatge d’esdeveniments.

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

Catalunya

DADES DE CONTACTE

Marie Faye
T./fax 93 004 27 91
administracio@
diomcoop.org
www.diomcoop.org
@diomcoop
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DIRECTORI DE PROJECTES

CATÀLEG COOPOBLET

ESPAI AMBIENTAL SCCL

COS COOPERACIÓ I SALUT, SCCL

Projectes socioambientals comunitaris

Medicina integrativa, autogestió de la salut i mutualisme

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

Espai Ambiental SCCL som una cooperativa de
treballadores sense ànim de lucre. Treballem
per a la transició ecològica, impulsant projectes
socioambientals i comunitaris i implementant serveis
i programes ambientals i d’economia socioambiental
i solidària.

Les accions realitzades s’enfoquen cap al consum
responsable, l’educació ambiental, la prevenció de
residus, el compostatge, l’aprofitament alimentari,
el foment del verd urbà i la millora de la qualitat de
l’aire.

• EQUIPAMENTS: Gestió d’equipaments d’educació
i lleure ambiental, i consum responsable
• PROGRAMES: Disseny i implementació de
programes pedagògics i lúdics ambientals
• ASSESSORAMENTS: Assessorament en campanyes
municipals i organitzacions per enfortir la vessant
ecològica
• FORMACIÓ: Formació per a la capacitació
professional en pedagogia ambiental / Acció
territorial i comunitària / Impuls i dinamització
d’iniciatives i accions socials i ambientals en xarxa
• ENXARXAMENT I INVESTIGACIÓ: Impuls de
Xarxes d’economia comunitària, social i solidària

Cos és una cooperativa sense ànim de lucre que
promou la medicina integrativa i l’autogestió de
la salut i que recupera els antics principis del
mutualisme, des de les premises de l’economia
social i solidària.

Contribuir a la transformació de l’ús i consum de la
salut, tant en l’àmbit personal, com en el comunitari,
com en els recursos que s’hi vinculen.

• Visites de medicina integrativa.
• Serveis per empreses
• Salut esportiva
• Cursos d’embaràs, part i criança
• Grups psicoterapèutics
• Tallers de salut infantil
• Pell amb Pell, grup de criança obert i gratuït

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

DADES DE CONTACTE

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

Grup ECOS (C/Casp, 43)
08010 Barcelona
T. 622 344 436
Info@espaiambiental.coop

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

• consum responsable
• educació ambiental
• prevenció de residus
• el compostatge
• l’aprofitament
alimentari
• el foment del verd urbà
• la millora de la qualitat
de l’aire
• canvi climàtic

• Cultura i educació per
la Sostenibilitat
• Consum Responsable
• Agroecologia Urbana
• Ciutats i comunitats
Sostenibles
• ESS i Transició
Ecosocial

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

• Cures

• Cura de la salut
• Projectes de salut i
cura comunitària
• Difusió d’eines per
l’autogestió de la salut

• XES - Comissio
ecologia
• Coopoblet
• Pam a pam
• Plataforma aprofitem
els aliments
• Pla clima
• Compromís 22
• Pacte del temps

A QUI S’ADREÇA

• Administracions
• Empreses privades
• Escoles
• Xarxes Comunitaries
• Entitats d’Economia
Social i Solidàroa
• Famílies

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

CATALUNYA

@espaiambiental

• Salut comunitària

• Coopoblet
• XES
• FCTC.

A QUI S’ADREÇA

Població en general

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

C/ Indústria, 93, baixos.

DADES DE CONTACTE

Laura Roda Leal
C/ Indústria 93, baixos
T. 93 165 07 70
correu@cos.coop
www.cos.coop
CosCooperativaDeSalut
@COS_Cooperativa
@coscoop
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DIRECTORI DE PROJECTES

CATÀLEG COOPOBLET

CUCHARA

FCVS

Associació d’Emancipació Alimentària

Federació Catalana de Voluntariat Social

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

Cuchara és una iniciativa que planteja l’alimentació
com a motor d’emancipació social i cultural des
de l’òptica tant individual com col·lectiva, tenint
en compte que la forma com ens relacionem amb
els aliments, incloent la seva elaboració, té una
significació política a més de constituir una font
d’aprenentatges, de gaudi i de relació social.

Cuchara proposa donar a la cuina un espai
central a les vides, espai que sovint cedim a la
indústria alimentària, per reapropiar-nos des
d’aquesta estança de les decisions sobre allò
que mengem, i més enllà, sobre el model de
consum i de societat en que vivim. Utilitzem la
fermentació, l’aprofitament alimentari, la recol·lecció
de plantes silvestres o el DIY com a palanques
transformadores.

• Aprenentatge, documentació i recerca

La FCVS fomenta el voluntariat social a Catalunya
promovent els valors de treball en xarxa, la justícia
social, la participació comunitària, l’acció gratuïta,
la complementarietat, actuant com una xarxa
transformadora on el voluntariat és agent actiu i
promotor de canvis en benefici de la comunitat.

Des del 18 de novembre de 1989, fa 30 anys, la
FCVS fomenta el voluntariat social a Catalunya,
desenvolupant tres eixos que guien les nostres
actuacions, recursos i programes:

Treballem amb 6 programes nuclears dins de l’Area
de Voluntariat, Economia Social i RS de la FCVS:

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

• Feminisme
• Cultura
• Comunitat
• Sostenibilitat
• Autogestió i
reciprocitat
• Salut

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

Coopoblet

A QUI S’ADREÇA

• Ciutadania,
Institucions que
treballin amb
l’alimentació com a
eina de transformació.
• Públic general.

• Processos participatius
• Accions i intervencions

L’Àrea de Voluntariat, Economia Social i RS de la
FCVS impulsa l’Economia Social i Solidària (ESS),
el Consum responsable i la RS entre les entitats,
institucions, empreses i ciutadania en general.

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

• Barcelona
• Catalunya
• Internacional

DADES DE CONTACTE

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

Marta Solans
c/ Padilla, 210
T. 646 242 754
hola@cuchara.cat
cuchara.cat

L’Area de Voluntariat ,
Economia Social i RS
de la FCVS engloba 6
programes vinculats a
l’ESS, l’economia circular,
el foment d’El Mercat
Social, els productes
i serveis de l’ESS ,el
consum responsable i la
promoció del voluntariat
en aquest àmbit

Com a FCVS treballem
per ser un referent
per a les nostres
entitats: un model que
reflecteixi una aposta
per nous hàbits de
consum responsable,
crític, transformador,
conscienciant i donantlos eines, recursos,
formació , visibilitat i
difusió.

@muchacuchara

• 1. Promoció comunitària del voluntariat
• 2. Acompanyament i treball en xarxa.
• 3. Impuls de la Responsabilitat Social-RS.

• El Mercat Social
• El Guanyem-hi tots!
• La Borsa Voluntariat Voluntariat en un clic
• El servei d’Assegurança ètica
• El Premi Lluís Martí al valor social
• El Volcor
Paral·lelament la tasca i el Servei de Comunicació
i sensibilització és cabdal i forma part també del
projecte de manera transversal.

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

Membres de: La Taula
d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya. Coop
57, Pam a Pam, Barcelona
més Sostenible, l’Acord
Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva, Respon.cat,
Plataforma Decidim /
Col·laboradors per conveni
amb la Xarxa d’Economia
Social-XES, DINCAT
/ Socis de: l’associació
Sinergia, Fiare, banca ètica
/ Xarxes FCVS

A QUI S’ADREÇA

• Ciutadania,
Institucions que
treballin amb
l’alimentació com a
eina de transformació..
• Públic general.

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

A tot Catalunya,
disposem de 4 seus
territorials a Barcelona,
Tarragona, Lleida i
Girona

DADES DE CONTACTE

Núria Monsalve
C/Grassot, 3 2n pis
08025 Barcelona
T. 93 314 19 00
gestiomercat@
voluntaris.cat
www.voluntaris.cat
www.elmercatsocial.cat
@voluntaris.cat
@voluntaris_cat
@webFCVS
El.mercat.social
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DIRECTORI DE PROJECTES

CATÀLEG COOPOBLET

FRASQUITA

FRONTERES INVISIBLES

Taller d’auto-moda i desacceleració tèxtil

Joc de conscienciació del fenòmen de la migracions

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

Roba atemporal a partir de tèxtils orgànics i peces
en desús

Combatre la moda ràpida, amb una proposta de
moda artesanal i durable.

• Aprenentatge, documentació i recerca

Sensibilització per mitjà de l’educació.

• joc de taula fronteres invisibles

Tallers de costura creativa a partir del que tenim
per casa

Creació de peces personalitzades i difusió de tallers
creatius.

Som un grup de persones que educa mentre entén
i comprèn el fenomen de les migracions i lluita per
acabar amb el racisme.

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

DADES DE CONTACTE

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

• Tèxtil i moda

• Combatre la moda
ràpida a través
d’accions enregistrades
en vídeo per la seva
difusión
• Proposta de creació
i tallers online

Eulalia Rodrigo
Carrer Xiprer, 47, 3er
T. 660 396 270
frasquitataller@gmail.com

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

• Tercer sector

• Educación
• Sensibilització
• Ocupació

• Comissió de sobirania
tèxtil de Coopoblet
• Casal de barri Espai
210

A QUI S’ADREÇA

A qualsevol persona que
estigui en transició cap
una manera de viure (i
de vestir) més ètica

• Processos participatius
• Accions e intervencions

• fronteres invisibles surt al carrer

• Manufacturar encàrrecs personalitzats

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

Principalment on-line
(tallers i venda de
productes)

@frasquita-taller
@frasquitabb

• PDC Sagrada Familia
• Coopoblet

A QUI S’ADREÇA

Ciutadania, Institucions
A tothom. Ciutadania,
educadors, professorat,
alumnes, a persones
migrants, a altres
entitats, fundacions,
cooperatives, espais.

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

Barcelona

DADES DE CONTACTE

Marta
T. 628 570 903
fronteresinvisibles@
gmail.com
https://
fronteresinvisible.
wixsite.com/frinvisibles
@frinvisibles
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DIRECTORI DE PROJECTES

CATÀLEG COOPOBLET

LA INVERSA COACHING

EL GUARET

Coaching per a entitats de l’ESS

Cooperativa de consum ecològic

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

A la Inversa treballem amb entitats de l’ESS i
persones individuals acompanyant-les en els seus
processos de millora. Ajudem a organitzar-se,
planificar-se i fer-se les preguntes pertinents per
arribar a assolir els objectius que els aproparan al
seu ideal.

Treballar amb projectes de l’ESS per enfortir-los
i així contribuir en la transformació cap a una
economia alternativa que posi a la persona en el
centre.

• Difussió de projectes alternatius per canals
audiovisuals
• Ús del teatre com a eina d’aprenentatge
en el treball d’equips o enfortiment comuntari
• Processos d’acompanyament individuals
o per equips

El Guaret som un grup de consum ecològic ubicat
al barri des de 2008 i format per 24 families.

El nostre objectiu és dur a terme un consum
responsable a través del contacte directe amb
productors d’aliments que no utilitzen cap tipus de
químic per a la seva elaboració, que ofereixen un
producte de proximitat i fresc, i que es caracteritzen
per ser empreses ètiques. Donar suport a aquest
tipus d’iniciatives per tal d’assegurar-ne la seva
supervivència i estendre aquest model de producció
i de consum és un altre dels nostres principals
objectius.

Fem repartiment de cistelles ecològiques per a les
nostres associades i altres activitats divulgatives
i de conscienciació.

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

DADES DE CONTACTE

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

• Tercer sector

• Cultura
• Consultoria
• Assessorament
• Formació

Mireia Piferrer
T. 676 886 747
www.lainversa.cat

• Sobirania alimentària

A més de la nostra
activitat regular
participem activament
com a entitat del barri
i dins el moviment
ecologista de la ciutat,
promovent els valors
de l’agroecologia i la
sostenibilitat.

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

• Coopoblet
• XES

A QUI S’ADREÇA

Persones o equips
que necessiten fer un
treball intern per assolir
objectius.

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

Catalunya

@lainversacoach

• PDC Sagrada Familia
• Coopoblet

A QUI S’ADREÇA

A les persones del
barri interessades en
participar a una xarxa de
consum de proximitat i
ecològic.

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

Ens trobem a l’Espai
210 (C. Padilla, 210.
Barcelona) cada
dimecres de 17.00
a 21.00 h, on ens
organitzem per preparar
i recollir les nostres
cistelles de productes
ecològics.

DADES DE CONTACTE

Marta Solans
c/ Padilla, 210
T. 646 242 754
cooperativa.elguaret@
gmail.com
https://elguaret.
wordpress.com/
@elguaret
@el_guaret
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DIRECTORI DE PROJECTES

CATÀLEG COOPOBLET

LLIBRERIA SENDAK

SEPRA,

Llibreria cooperativa especialitzada en literatura infantil i juvenil

Servei de Prevenció Integral SCC

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

Som una llibreria de proximitat especialitzada
en literatura infantil i juvenil. Oferim un fons
especialitzat, divers i de qualitat, per a infants i
joves.

Acompanyar procesos de presa de la consciencia
L’objectiu principal de la llibreria és posar en valor
els llibres com a objecte cultural i artístic, i la lectura
com a font de diversió, plaer i coneixement a
través de la recomanació, la mediació cultural i una
proposta d’activitats atractiva, variada i per a tots
els públics.

Junt amb la llibreria La Caníbal, hem fet dues edicions
de La Panxa del Bou. La festa dels contes populars,
tradicionals i no tant, d’aquí i d’allà al Centre Cívic de
La Sedeta.Oferim a centres educatius, biblioteques,
entitats i equipaments culturals:
• Seleccions de llibres i assessorament per
a la biblioteca escolar i la biblioteca d’aula.
• Sessions de tupperbooks orientades a acostar
la producció editorial per al públic infantil i juvenil
als educadors i a les famílies
• Xerrades i tallers de lectura per a infants i joves,
respectant l’experiència lectora i nivell
de maduració personal.
• Suport en l’organització d’activitats culturals
al voltant del llibre i la lectura.

Som Servei de Prevenció de Riscos Laborals
acreditat a Catalunya que desenvolupem la nostra
activitat constituïts com a cooperativa de treball
des de l’any 2003

Contribuir al benestar de les persones i de les
organitzacions a través de la millora de la salut
laboral.

• Cobertura de les 4 Especialitats preventives
• Reconeixements mèdics laborals
• Plans i programes de salut a les Organitzacionss
• Creadors del mètode ARIPSO, per a l’avaluació
de riscos psicosocials a persones amb problemes
de comprensió lectora
• Plans d’Emergència i PAUS
• Adequació de maquinaria 1215/97
• Avaluacions higièniques
• Estudis ergonòmics
• Avaluacions i intervencions Psicosocials
• Formació específica
• Mesures de suport COVID19

DADES DE CONTACTE

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

Núria Càrcamo
Aitor Martos
C/Còrsega, 461 –
Barcelona (08037)
T. 938 587 696
info@llibreriasendak.cat
www.llibreriasendak.cat

Tot tipus de sectors
on hi hagin relacions
laboral, amb especial
incidència i sensibilitat al
cooperativisme i l’ESS

Volem transformar
socio econòmicament
el nostre entorn
mitjançant aportacions
de caràcter social, amb
la fórmula cooperativa
com a model i amb
els seguents valors:
Comunitat, Cures,
Gestió Democràtica,
Intercooperació,
Innovació, Sostenibilitat

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

A més de llibres, també disposem d’una curosa
selecció de jocs i joguines que considerem úniques
i especials (puzles, jocs de taula, jocs tradicionals...).

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

• Sector cultural
• Sector del llibre

• Promoció i foment
de la lectura
• Serveis a la comunitat
i treball en xarxa
• Dinamització cultural
del barri

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

• XES, federació de
Coopoblet
• Cultura coop
• Membres i impulsors
de la campanya
Sempre és 23

A QUI S’ADREÇA

D’una banda, a les
famílies del barri i, de
l’altra, a les escoles i
equipaments culturals.

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

Principalment, a la
llibreria, però també en
escoles, biblioteques,
seus d’entitats, etc.

@LlibreriaSendak
@LlibreriaSendak
@llibreriasendak

• XES
• XES_Sant Andreu
• FCTC
• ASPRECAT
• Mercado Social de
Madrid
• REAS

A QUI S’ADREÇA

Entitats i empreses

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

A Catalunya,
Comunitat de Madrid,
i puntualment en altres
territoris de l’Estat
Espanyol

DADES DE CONTACTE

Jose Samos
Trinxant 100 Local
08026 Barcelona
T. 93 457 41 45
comunica@sepra.coop
www.sepra.coop
@sepra.formatecsccl
@Seprascc
@sepracoop
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ENTITATS

CATÀLEG COOPOBLET

XARXA DOS DEU
Casal de barri Espai 210

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

OBJECTIU GENERAL O MISSIÓ

ACCIONS, PROJECTES, PRODUCTES, SERVEIS

La Xarxa Dos Deu és l’entitat encarregada de
gestionar el Casal de Barri Espai 210. Aquest vol
ser un instrument de proximitat per impulsar la
transformació social de les persones i la comunitat,
promovent la ciutadania activa, la col·laboració,
el diàleg i la solidaritat. Els projectes del Casal
es construeixen a partir d’iniciatives i activitats
culturals, artístiques, educatives, solidàries,
saludables, d’interrelació entre les entitats i de
col·laboració entre el diferents equipaments, actors
socials i culturals.

El Casal de Barri té, per una banda, l’ànim d’afavorir
un lloc de creació, participació ciutadana activa,
formació, solidaritat, de diàleg (intergeneracional,
intercultural, etc.) i cohesió social per donar
resposta a les necessitats del veïnat i les entitats
del barri de Sagrada Família. Per altra, promoure
el civisme i la col·laboració amb el teixit associatiu
facilitant espais de participació i intercanvi de les
diverses xarxes veïnals.

Per tal de poder impulsar i donar suport als projectes
dels veïns i veïnes, entitats i col·lectius de barri, el
Casal posa a disposició els seus espais i recursos
per poder promoure l’activitat d’aquests projectes.
L’Espai 210 ofereix cessió de:
• Diverses sales per fer reunions d’equips i
programar tastets de les activitats per a poder
promocionar-se.
• Un espai d’exposició obert a tothom que vulgui
mostrar les seves creacions.
• Préstec de material divers (equips de so, carpes,
projector, gots, etc…)

SECTOR/S

LÍNIES D’ACCIÓ

Activitats socioculturals,
formatives i de lleure
per a la promoció del
benestar, participació,
informació i cohesió del
veïnat del barri.

Proximitat, sostenibilitat
(ecologia i sobirania
tèxtil), interculturalitat
(accions d’acollida i classes
de llengua catalana i
castellana), feminisme
(accions per a la prevenció
de la violència masclista
i l’economia feminista,
tallers per a l’autocura i
promoció de les cures
dignes en el treball),
democràcia interna,
cooperació i solidaritat i
transformació social.

XARXES EN LES QUE
PARTICIPA

Forma part de:
• Les comissions i
taules del Pla de
Desenvolupament
Comunitari i de
Coopoblet
• La Xarxa Coopoblet
• La Xarxa de Casals de
Barri de l’Ajuntament
de Barcelona

A QUI S’ADREÇA

A la ciutadania, entitats
i projectes del barri de
Sagrada Família

ON ES DONEN ELS
SERVEIS

Casal de Barri Espai 210
(c/Padilla 208-210)

DADES DE CONTACTE

Asun Lloret i Àurea
Oliveras
c/Padilla 208-210
T. 932 653 645
Información general:

espai210@gmail.com
www.barcelona.cat/
casalsdebarri/espai210
@espai.dosdeu
@espai210

Entitats que formen part de Coopoblet
A Granel

Cuchara Associació

Fronteres invisibles

Cooperativa educativa
i de venda de productes ecològics

Eines d’emancipació alimentària

Joc de conscienciació del fenòmen
de la migracions

Arqbag

La Inversa

Cooperativa d’arquitectura,
sense afany de lucre

Cooperativa per la inclusió social
i laboral de persones immigrants
en situació de vulnerabilitat

ATTAC Acordem

Espai Ambiental
Cooperativa

Cooperativa de serveis de comunicació

Moviment ciutadà
per la justícia econòmica global

Banc del Temps
Sagrada Família
Xarxa d’ntercanvi de serveis
remunerats amb hores

Cos Cooperativa de salut
Medicina integrativa, autogestió
de la salut i mutualisme

DIOMCOOP

Projectes socioambientals comunitaris

El Guaret

Coaching per a entitats de l’ESS

Megàfon

Pla Comunitari
de la Sagrada Família

Cooperativa de consum ecològic

SENDAK

FCVS

Llibreria cooperativa especialitzada
en literatura infantil i juvenil

Federació Catalana de Voluntariat
Social

Frasquita
Taller d’auto-moda i desacceleració
tèxtil

Sepra
Servei de Prevenció Integral SCC

Associació Xarxa 210
Casal de barri Espai 210
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CATÀLEG COOPOBLET

On ens pots trobar?
xarxa@coopoblet.org
@coopoblet

Som Xarxa
Local de la:

xes
Xarxa
d’economia
solidària
de Catalunya

som Xarxa
Territorial de:

