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cooperatius
de catalunya



la xarxa d’ateneus
cooperatius
La Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya (XAC) és l’espai de 
treball compartit dels 14 ateneus cooperatius presents arreu del territori i 
està formada per més de 360 organitzacions de l’Economia Social i 
Solidària (ESS) i ens públics.

La XAC està impulsada pel Departament d’Empresa i Treball, dins del 
programa d’Economia Social de la Direcció General d’Economia Social, el 
Tercer Sector i les Cooperatives.



ateneus cooperatius
de catalunya
Els ateneus cooperatius intercooperem, donem visibilitat i promovem 
l’ESS segons principis i valors del cooperativisme. Ho fem des de la 
col·laboració pública, cooperativa i comunitària. Treballem per generar 
emprenedoria col·lectiva, nous projectes socioeconòmics i de 
transformació social, així com ocupació de qualitat.

Els ateneus cooperatius som espais de trobada, coordinació, aprenentatge, 
innovació i assessorament en l’àmbit de l’economia social i cooperativa, 
mitjançant un itinerari vinculat a serveis i accions.



on ens pots trobar?
1  Coopsetània Ateneu de 

l’Anoia, Penedès i Garraf  
www.coopsetania.cat

2 Ateneu Cooperatiu  
de l’Alt Pirineu i Aran  
www.acapa.cat

3  Ateneu Cooperatiu  
del Baix Llobregat  
www.ateneucoopbll.cat

4  Ateneu Cooperatiu  
del Barcelonès Nord  
www.ateneubnord.cat

5 Ateneu Cooperatiu  
de la Catalunya Central  
www.coopcatcentral.cat

6  Ateneu Cooperatiu 
CoopCamp -  
Camp de Tarragona  
www.coopcamp.cat

7 Ateneu Cooperatiu  
Coòpolis - Barcelona  
www.bcn.coop

8 Ateneu Cooperatiu 
L’Hospitalet de Llobregat - 
La Col·lectiva  
www.ateneulh.coop

9 Ateneu Cooperatiu  
Coop Maresme  
www.coopmaresme.cat

10  Ateneu Cooperatiu  
Ponent Coopera  
www.ponentcoopera.cat

11  Ateneu Cooperatiu  
de Terres Gironines  
www.ateneucoopgi.org

12  Ateneu Cooperatiu  
de les Terres de l’Ebre  
www.ateneucoopte.org

13  Ateneu Cooperatiu  
del Vallès Occidental  
www.ateneucooperatiuvalles.org

14  Ateneu Cooperatiu  
del Vallès Oriental  
www.ateneucoopvor.org
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dades d’impacte / 5 anys

123.963 
participants

731 
entitats 
creades

4.533 
acompanyaments 
a projectes i entitats 3.755 

insercions 
laborals



com prestem els serveis?
- Donem suport personalitzat i de qualitat a la creació, consolidació i creixement
   d’iniciatives de l’Economia Social i Solidària (ESS).
- Promovem la creació d’ocupació de qualitat en l’àmbit de l’ESS i el cooperativisme.
- Identifiquem les iniciatives de l’ESS del territori a través d’un procés de diagnosi i 
   elaborem un catàleg de bones pràctiques.
- Organitzem formacions, tallers i sessions d’acompanyament a mida.
- Oferim tallers d’ESS a centres de formació professionalitzadora.
- Promovem la visibilització i difusió de l’ESS a través de jornades, fires, i la presència 
  en mitjans i xarxes socials.
- Generem espais d’intercooperació i treball en xarxa dins el territori i a escala nacional.



serveis i
recursos que
oferim



mapatge i diagnosi
Què fem?
Conèixer la realitat de l’economia social i solidària i el cooperativisme en cada territori.

Com ho fem?
A través d’eines d’observació, diagnosi, recerca i identificació dels aspectes estratègics clau, per 
tal de fer un seguiment de la situació i plantejar noves propostes estratègiques en diferents 
àmbits. Compartim aquest coneixement amb la Xarxa d’Ateneus Cooperatius.

Amb quin objectiu?
Visibilitzar les entitats i els seus serveis de l’economia social i solidària i cooperativa de tots els 
territoris, destacar les seves bones pràctiques. 

A qui s’adreça?
A entitats del territori, a ens locals, a d’altres programes de Foment de l’ocupació i públic general



divulgació, sensibilització
i generació de coneixement
Què fem?
Donar a conèixer els valors i les pràctiques de l’ESS, fent-los arribar a cada cop més persones, 
àmbits i sectors. Des d’allò més general i inicial, fins allò més específic i especialitzat.

Com ho fem?
Realitzant campanyes de difusió, actes, jornades, debats, sessions de treball i formacions 
específiques, i elaborant-ne els materials necessaris.
Adreçant-nos a persones aturades, especialment dones, joves i majors de 55 anys; a estudiants 
de formació professionalitzadora, a persones empresàries properes a la jubilació o al tancament 
d'activitat, així com les persones treballadores per a la continuïtat de l'empresa mitjançant la 
constitució d'una cooperativa.



formació per la promoció,
creació i consolidació de
cooperatives i projectes de l'ess
Què fem?
Formació permanent i gratuïta multinivell, destinada a entitats que es vulguin transformar en cooperatives, empreses en tanca-
ment o relleu, centres educatius o altres entitats, persones i projectes vinculats a l'ESS.

Com ho fem?
Mitjançant formacions i assessoraments online i presencials que busquen garantir la inserció laboral i la creació, consolidació i 
creixement d'empreses de l'economia social i cooperativa.
Realitzem activitats formatives i informatives a mida segons les necessitats de les persones participants:
- Tallers de formació bàsica i de sensibilització destinats a emprenedores, teixit associatiu i empreses o grups de professionals.
- Assessoraments experts individuals i col·lectius per al disseny d'estratègies per aconseguir una bona gestió i sostenibilitat 
  dels projectes.
- Activitats destinades a fomentar la col·laboració entre empreses de l'economia social i cooperativa del territori.
- Elaboració i difusió de materials per donar a conèixer la fórmula cooperativa i altres formes d'ESS.



acompanyament per a la
creació i consolidació de
cooperatives i projectes de l'ESS
Què fem?
Acompanyem  la creació i consolidació de cooperatives, a la generació d’iniciatives d’economia 
social i a la  seva transformació en forma de cooperatives.

Com ho fem?
Donem suport personalitzat i de qualitat en totes les fases del procés, jurídic, econòmic i de 
governança així com en els plans de viabilitat de la nova cooperativa, amb l’objectiu de generar 
ocupació de qualitat i contribuir a la transformació social del territori. 

A qui s’adreça?
A persones interessades en l'emprenedoria col·lectiva i l’autoocupació i a entitats interessades en 
transformar-se en cooperatives



facilitació de la intercooperació,
treball en xarxa i dinamització territorial
Què fem?
Donem resposta a les demandes de les entitats i als projectes del territori, amb l’objectiu de generar 
espais i grups d’intercooperació i treball en xarxa per a la creació de nous models econòmics que 
permetin la creació de llocs de treball i la generació de noves cooperatives i iniciatives de l’ESS. 

Acompanyar grups d’intercooperació per a generar noves activitats, línies econòmiques o bé 
noves iniciatives empresarials.

Com ho fem?
Facilitant processos, oferint assessorament, realitzant jornades i formacions específiques, 
posant en contacte les entitats amb aliances clau, etc;
A persones interessades en l'emprenedoria col·lectiva i l’autoocupació i a entitats interessades en 
transformar-se en cooperatives



punt d'informació de l’ESS
Què fem?
Espais físics repartits pel territori des d’on es proporcionar informació sobre l’ESS a diferents 
públics objectius, participació en jornades, actes.

Són espais d’atenció que apropen l’Ateneu a tot el territori. 

Com ho fem?
Mitjançant la col·laboració amb els ens locals i les entitats de l’economia social i solidària i 
cooperativa del territori per tal de poder establir aquests espais. Adequant la informació als 
serveis oferts i a les necessitats de les persones i les iniciatives a les quals es dirigeixin.



com ens
organitzem
com a xarxa?



organització política
Assemblea:
Espai de debat i presa de decisions de la XAC.Hi participen 2 
representants d’entitats promotores de cada Ateneu i es reuneix mínim 
2 cops l’any. 

Grup Motor: 
Òrgan de governança que dóna continuïtat i seguiment a les decisions i 
vetlla per les línies polítiques de l’Assemblea.participa un representant de 
cada Ateneu, es reuneix mensualment. 



organització tècnica
Comissió de seguiment: 
Espai d’interlocució tècnica de la XAC amb la Direcció General i de seguiment 
polític. Rotativa d’un any, hi passen tots els Ateneus.

Grups de treball: 
Compartir recursos i metodologies entre ateneus de temes estratègics, poden ser 
per establir criteris comuns en els serveis o per eixos sectorials. Tenen pla de treball 
compartit i aprovat per l'assemblea. Cada grup de treball decideix la freqüència de 
trobada amb un mínim de 12h anuals.

Espais de transferència tècnica: 
Compartir recursos i metodologies entre ateneus per qüestions esporàdiques o 
d’interès efímer. No tenen pla de treball ni temps establert de durada i dedicació



moltes
gràcies


