
El balanç dels 5 anys d’Ateneus Coopeartius mostra un impacte
positiu tant econòmicament com socialment als territoris

Ahir va tenir lloc la presentació del balanç de 5 anys d’Ateneus i Projectes Singulars, amb uns
resultats positius d’impacte socioeconòmic.

Amb un total de 214 nous llocs de treball i 38 empreses cooperatives creades al Vallès
Occidental, Josep Vidal, director General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les
Cooperatives va obrir la presentació del balanç.

Aquestes dades van anar seguides de la valoració de la resilència de les empreses i entitats que
treballen sota el model de l’economia social i solidària. Una resiliència no només donada des
del punt de vista econòmic, sinó de les persones que tiren endavant aquests projectes com
l’impacte positiu a la comunitat del territori on treballen.

Un model d’empresa que es construeix des de les mateixes persones treballadores i on, des de
reflexions i presa de decisions col·lectives, tant a nivell econòmic com d’organització, crean un
projecte que no només satisfà les seves necessitats, sinó també treballa al seu barri, districte o
munipici, per satisfer necessitats vitals de les persones que l’habiten.

Així, concretament, el treball d’aquests 5 anys de  l’Ateneu del Vallès Occidental al territori ha
estat:

● Una participació de 6.600 persones entre acompanyaments, activitats formatives, de
sensibilització i altres esdeveniments on hem participat com fires i altres actes públics.
Si bé d’aquesta participació i apropament de les persones que volen tirar endavant un
projecte cooperatiu, la major part d’aquesta participació ha estat ciutadania interessada
sobre el com i el perquè dels productes i serveis que les cooperatives i associacions de
l’Economia Social i Solidària realitzen. Podent saber així també que hi ha un gruix molt
important de persones que consumeixen ESS.

● S’han creat 115 llocs nous de treball entre els 219 projectes acompanyats. Entre els quals
s’han creat 29 cooperatives, així com s’ha reforçat la consolidació de més d’una  60 de
projectes ja existents.

● L’Ateneu Cooperatiu s’ha desplegat per tot el Vallès Occidental a través d’activitats de
visibilització i referència, articulació, estratègia conjunta suport a iniciatives en xarxa,
interlocució amb els agents institucionals municipals, comarcals i nacionals.

● Si bé a l’inici i, sense deixar aquesta línia territorial, s’ha desenvolupat l’impuls de sectors
estratègics i proclius fins arribar actualment als d’Habitatge, de Sobirania Alimentària i
Energètica, de Mobilitat, de  Consum Conscient, de Cultura Cooperativa, i un eix
d’Interseccionalitats on treballem les cures, les vulnerabilitats, el jovent i migracions.

Segons la valoració d’Ana Belén Mesa, de la cooperativa La Natural Coopmunicació, projecte
integrant de l’Ateneu, tot això ha estat possible per diferents factors:



● El primer, la pròpia evolució de la inversió de la línia del Programa d’Economia Social i
Solidària de la Generalitat,, que si bé ha permès començar i tirar endavant el projecte, el
fet que ara sigui trianual(abans era anual), ha permès, a més, poder fer una estratègia més
completa i aterrada a les necessitats del territori.

● Un segon factor és l'esforç de les persones i les entitats promotores. Així com la
complicitat d'aquestes amb el teixit cooperatiu i de l'Economia Solidària existents.

● L’entrada de més entitats, aportant el seu coneixement i alhora la diversitat que necessita
un projecte d’aquestes característiques. Així, si bé van començar 4 entitats inicials, ara en
són 25 entre promotores i participants, volent incrementar durant els propers tres anys.
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L’EIXIDA SCCL AJUNTAMENT RIPOLLET ALTERNATIVA 3 SCCL

SPRINTCOOP SCCL AJUNTAMENT TERRASSA CAL TEMERARI

ARQBAG SCCL AJUNTAMENT SANT CUGAT CHAPTER 2 SL

EL RODAL SCCL AJUNTAMENT PALAU
SOLITÀ

EL CORRALITO

LA NATURAL 
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SCCL

AJUNTAMENT SANT
QUIRZE

L’ORTIGA SCCL

POL.LEN EDICIONS
SCCL

  L’EGARENCA SCCL

FILIGRANA PROD. SCCL   LA TERRASSENCA
SCCL

ATENEU CANDELA   SOSTRE CÍVIC
SCCL-Projecte CLAU
MESTRA

LA PRODUCTORA SCCL   SOM MOBILITAT

LA SÀRRIA SCCL    



TELER COOPERATIU    

● Un altre factor ha estat la especialització en els acompanyaments a projectes
socioeconòmics, amb itineraris col·lectius i individuals segons necessitats i estat dels
projectes. L’experiència ha fet valorar per un costat com de desenvolupada està la idea de
projecte, així com propiciar sectors estratègics, que ha fet que aquesta convocatòria 22-24
ja hi hagi 41 projectes creats i 11 nous llocs de treball.

● La formació en el món educatiu, com a eix de treball estratègic,  que si bé abans estava
més enfocat cap a les cooperatives d’alumnes a secundària, ara es dirigeix a l’FP, en especial
la dual i el món universitari, mostrant i acompanyant a les properes generacions que
entraran al mercat laboral.

● Per últim, la intercooperació i la voluntat de crear una xarxa de Pols Cooperatius i un
desenvolupament del mercat social al territori està propiciant l’enxarxament, l’intercanvi de
coneixements, el suport mutu; creant un model econòmic més amable que cobreixi les
necessitats de les persones vallesanes i  tenint present el medi ambient i la diversitat.

Tot i així l’Ateneu Cooperatiu té una sèrie de reptes pel davant que han de treballar.
Transversalment a tot el projecte:

● Escalabilitat dels projectes des d’una perspectiva nacional i comarcal
● Agent de referència comarcal pel desplegaments dels plans estratègics industrials i

sectorials
● Consolidar i ser eina de referència pel tercer sector social
● Consolidar espai de relació i treball amb els Ateneus limítrofs: Catalunya Central, V.

Oriental, Barcelona i Baix Llobregat

Específicament, cada eix de treball també té els seus reptes pròpiament que treballen
conjuntament amb altres entitats del territori, intercooperant per tal de trobar sortides
d’impacte positiu i resiliència.

L’Eudald Griera, de l’Eixida, SCCL, entitat participant del Singulars La Naucoop, exposa que els
singulars són una línia de finançat de la Direcció General d'Economia Social, Tercer Sector i
Cooperatives per desenvolupar projectes concrets amb gran impacte al territori. En el cas de
La Naucoop ha estat promogut per les cooperatives sabadellenques L’Eixida, La Productora, La
Sàrria, el Teler Cooperatiu, el Rodal i la terrassenca Communia. El projecte està impulsant la
creació de Cent deu, una cooperativa de segon nivell de caràcter multisectorial, que té per
objectiu reforçar l’activitat de les cooperatives que la conformen i la creació de tres
Laboratoris enfocats a la incubació de projectes, la comunicació alternativa i la intercooperació
per l’impuls de la transició ecològica.

Cent deu, en el marc d’aquests laboratoris està impulsant per una banda, la creació d’una Aula
virtual per l’acompanyament a projectes econòmics cooperatius, l’edició d’un llibre vers
l’Emergència Climàtica sorgit de l’experiència del Festival Regadora, i una proposta de model
de distribució agroecològica que enllaci productors agroecològics i consumidores de la



comarca. I per altra banda, la pròxima obertura d’un espai de pensament crític,
intercooperació i incubació de projectes al centre de Sabadell, sota el nom de Mala peça.

L’acte va tenir lloc a la Tus, cooperativa que gestiona el parc municipal d’autobusos de Sabadell,
que enguany fa el 40è aniversari de la seva creació.

La visita del Josep Vidal a la Comarca no va finalitzar aquí, i es va visitar diferents projectes de
l’ESS del territori.

Al migdia es va visitar l’Amanidor, servei de restauració de CIPO. El Xavier Martínez, Director
de CIPO, va explicar el projecte ubicat al Casal Cívic de La Creu de Barbera, a Sabadell.
L’Amanidor és una cafeteria-restaurant que ofereix un espai de pràctiques per a nou estudiants
del PFI d’Auxiliar d’Hoteleria de l’Escola d’Educació Especial Xaloc, acompanyats del cap de
cuina, Joan Colomé, i de la cap de sala, Pepi Castaño. Gràcies a la col·laboració d’ambdues
entitats i d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya, és un espai per crear oportunitats laborals per a persones amb diversitat funcional.
Així mateix, com un agent més de dinamització del barri i de l’acció comunitària.

Visita a un dels espais del pol cooperatiu de Sant Cugat, La Politja, una aliança
entre l’ESS, la formació i la recerca
La parada a Sant Cugat ha comptat amb la vista a l’espai CRITT, Centre de Recerca i
Transferència de Tecnologia de l’ETSAV-UPC, Escola Tecnica Superior d’Arquitectura del Vallès
de Sant Cugat. El CRITT acull la seu empresarial de la Politja Ecosistema Cooperatiu i 4 de les
seves entitats membres, Arqbag i Cíclica, cooperatives d’arquitectura, Pol·len Edicions, editorial
especialitzada en l’ecoedició, i La Sembra, agència de comunicació. Les 4 cooperatives,
conjuntament amb les entitats d’El Cugatenc i de Cal Temerari -que també són membres de La
Politja-i, es van poder presentar i explicar el treball que estan fent al municipi per consolidar
l’ecosistema cooperatiu de Sant Cugat. Amb aquest projecte d’intercooperació es pretén
multiplicar l’impacte socioeconòmic local a partir de generar projectes empresarials, i
paral·lelament, apropar iniciatives d’ESS a la ciutadania.

La visita es va obrir amb la benvinguda a Josep Vidal de Joan Puigdomènech, secretari acadèmic
i membre de l’equip directiu de l’ETSAV-UPC, que va destacar la importància d’introduir el
valors de l’ESS i el cooperativisme al mon acadèmic universitari.

Diverses membres de La Politja van poder explicar alguns dels projectes d’intercooperació que
tenen entre mans i també iniciatives promogudes per generar un retorn a l’escola i la seva
comunitat educativa. A tall d’exemple, la organització de la nova assignatura optativa
Organització Cooperativa i Món Professional, amb el suport de la línia 3 del programa 2
l'economia social i solidària en el món educatiu i universitari, promoguda per Arqbag,
cooperativa d’arquitectura i Pol·len Edicions.

Per últim, es va fer una reunió amb la nova línia de Comunalitats Urbanes del programa amb
finalitat socioeconòmica i comunitària . A Terrassa, a l’Ateneu Candela, espai autogestionat i



socioeconòmic de la ciutat, els tres projectes vallessans, Populus Labora de Ripollet, Barri
Futur de Terrassa i Sant Cugat van explicar els seus projectes, intercanviar dubtes i parers, així
com els objectius i intercooperació comarcal i nacional volen engegar.

Amb tot, es mostra el desplegament i l’impacte que el model de l’Economia Social i Solidària
desplega a la comarca.


