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https://pamapam.org/Pam a Pam

http://xes.cat/XES

https://ateneuengranatge.com/

https://bcn.coop/

Engranatge

Coòpolis

barcelona.cat/economiasocialAjuntament
de Barelona

Si vols contactar-nos 
envia un correu

electrònic a:
ateneupopularzonafranca@gmail.com

Fira d’Economia 
Social i Solidària de 
la Marina celebrada 
anualment durant la 

primavera.
T’esperem a la

propera!

DESCOBREIX MÉS INICIATIVES ADESCOBREIX MÉS INICIATIVES A



QUÈ ÉS L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA?
QUÈ ÉS L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA? COM PUC PARTICIPAR

O APROPAR-M’HI?
COM PUC PARTICIPAR
O APROPAR-M’HI?

L’Economia Social i Solidària (ESS) és el conjunt d’inicia-
tives socioeconòmiques, formals o informals, individuals 
o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les neces-
sitats de les persones per sobre del lucre. També es 
caracteritzen perquè són independents respecte als 
poders públics, actuen orientades per valors com 
l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la 
inclusió i el compromís amb la comunitat, i també, són 
promotores de canvi social.

Per tant, l’Economia Social i Solidària té com a mitjà — i 
no com a fi — el desenvolupament de les persones i les 
comunitats en les seves diferents facetes: producció, 
finançament, comerç, consum, etc. A l’economia tradi-
cional, la rendibilitat es mesura en beneficis; a l’ESS, en 
canvi, també és fonamental la millora de la qualitat de la 
vida de la comunitat. 

Les iniciatives que la conformen són molt diverses però 
totes comparteixen uns elements comuns que 
defineixen el caràcter transformador de l’Economia 
Social i Solidària:

La gestió democràtica i participativa.
En comptes del model organitzatiu jeràrquic 
en què unes quantes persones controlen, 
gestionen i decideixen sobre els recursos, el 

patrimoni, la informació i el futur de la majoria, l’Econo-
mia Social i Solidària introdueix la democràcia en 
l’economia i en l’empresa.

L’orientació a les necessitats humanes. 
L’Economia Social i Solidària tracta de 
recuperar la funció originària de l’economia 
posant-la al servei de les persones per 

gestionar els recursos equitativament i explotar-los de 
manera sostenible, així com crear un model de produc-
ció que converteixi el treball en un instrument de satis-
facció de les necessitats humanes.

El compromís amb la comunitat.
Les organitzacions de l’Economia Social i 
Solidària contribueixen a millorar la societat, 
creant ocupació, prestant serveis, vinculant-se 

al territori, donant suport a causes socials, finançant 
iniciatives de solidaritat amb els països empobrits i 
col·laborant amb moviments socials transformadors.

SANTS - MONTJUÏCSANTS - MONTJUÏC

Més que cures
Serveis de neteja, 
cangurs i cures 

https://coopnet.info/
coopnet@coopnet.info
693 55 56 58

Coopnet SCCL
Serveis de neteja, 
manteniment i cures

https://tatainti.coop/
tatainti@tatainti.coop
661 727 190

Tata inti
Espais de joc lliure 
(0-6 anys) i Tallers 

http://ladinamofundacio.org/
info@ladinamofundacio.org
693 596 174

La Dinamo
Habitatge cooperatiu 

https://carbonera.cat/
carbonera@carbonera.cat
938 32 20 17

La Carbonera
Llibreria 

https://directa.cat/
directa@directa.cat
935 27 09 82 - 661 493 117

La Directa
Mitjà de comunicació 

https://www.coop57.coop/
coop57@coop57.coop
93 268 29 49

Coop 57
Serveis financers 

https://auladidiomes.cat/
info@auladidiomes.cat

Aula d’idiomes
Ensenyament 
d’idiomes i traducció 

mesquecures@gmail.com
685 095 324

Carrer d'en Blanco, 69,
08028
Barcelona

La Comunal
Espai cooperatiu 

https://jamgo.coop/ca/
info@jamgo.coop
93 139 77 99

Jamgo
Cooperativa 
tecnològica 

http://quesoni.cat/
cooperativa@quesoni.cat
93 188 55 25

Quesoni
Cooperativa
Cultura So 

LA MARINALA MARINA
Carrer Alts Forns, 69, local 8
https://coopeduca.com/
coopeduca2014@gmail.com
655 049 941 – 677 381 508

Coopeduca
Classes de repàs i 
suport escolar

Punt de recollida (dijouss tarda): 
Carrer Alts Forns, 69, local 8
http://www.leconomat.cat/
economatcoop@gmail.com
679 508 060

Economat Social
Cooperativa
de consum

Punt de recollida (dimarts tarda): 
Carrer Alts Forns, 69, local 8
https://botiga.agranel.coop/
634 628 656

A Granel
Detergents
ecològics

Carrer Micaela Chalmeta 7-9
Marina del Prat Vermell
lamarinapratvermell@gmail.com
Twitter @lachalmetacoop

La Chalmeta
Llar Jove Marina del 
Prat Vermell SCCL
Habitatge cooperatiu

http://lafundicio.net/kerasbuti/
hola@lafundicio.net
687 878 781

Keras Buti
Cooperativa de 
consum agroecològic

NACIONALNACIONAL
https://www.somenergia.coop/ca/
barcelona@somenergia.coop
935 32 36 26

Som Energia
Energia renovable 
(electricitat)

https://somconnexio.coop/
info@somconnexio.coop
931 31 17 28

Som Connexió
Telefonia
i Internet

https://www.sommobilitat.coop/
info@sommobilitat.coop
930 185 137

Som Mobilitat
Mobilitat

https://www.coopdema.cat/
coopdema@coopdema.cat
932 64 03 56

Coop de Mà
Consultoria jurídica

https://arc.coop/ca/home/
arccoop@arc.coop
93 423 46 02

Arç
Assegurances

https://www.cronda.coop/
93 268 21 99

Colectiu Ronda
Assessoria jurídica, 
laboral, fiscal, 
econòmica i social

https://www.fiarebancaetica.coop/Fiare
Banca ètica


