
                                     

 

 

 

 La trobada de la xarxa d’ateneus cooperatius que s’ha fet aquest dimarts ha posat en 

comú 56 iniciatives de 14 territoris. 

 

Els catorze ateneus cooperatius d’arreu de Catalunya s’han reunit aquest dimarts 17 d’abril al teatre 

del Casinet d’Hostafrancs en una trobada destinada a identificar els reptes del present i oportunitats 

de col·laboració futures així com també, compartir bones pràctiques i iniciatives realitzades per 

part d’aquestes entitats dedicades a l’economia social i solidària. Ponent Coopera, l’ateneu 

cooperatiu de les terres de Lleida, ha estat present amb la participació dels membres de l’equip 

tècnic: Anna Maria Capdevila, Josep Manel Busqueta i Andreu Camprubí. 

 

Roser Hernández, subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives, ha donat 

la benvinguda posant en valor que el principi bàsic dels ateneus és la intercooperació i la 

col·laboració per a créixer més forts i ha destacat que « cal fer créixer la xarxa d’economia social 

com una altra manera de generar riquesa al nostre país ». 

 

En la reunió s’han posat en comú 56 iniciatives presentades com a ‘projectes singulars’ i s’han 

explorat les possibilitats d’estendre en el territori alguns d’aquests exemples. Un dels aspectes que 

s’han abordat en la jornada ha estat el de la sostenibilitat, la minimització dels residus i l’economia 

circular. Així, una de les conclusions és que la qüestió dels residus i la gestió del malbaratament 

ha de ser present en tots els projectes. 

 

Els Projectes Singulars 

 

Els Projectes Singulars, treballen en paral·lel i complementàriament als Ateneus Cooperatius, 

tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves 

línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i 

aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

 

 



                                     

Els Ateneus Cooperatius 

 

Els Ateneus Cooperatius neixen com un espai de trobada, coordinació, aprenentatge, 

cooperació i transformació social, i com a projectes estratègics per impulsar l’economia social i 

cooperativa a cada territori. La implicació i col·laboració de les administracions i el sector 

cooperatiu del territori és clau en el funcionament dels ateneus per oferir els recursos i serveis 

necessaris per fer aflorar les potencialitats de l’economia social i cooperativa i crear ocupació 

estable i de qualitat.  

 

Els ateneus cooperatius funcionen a partir de sis grans eixos de treball : 

 

1. Diagnosi i visibilització de l’economia social i cooperativa al territori.  

2. Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives i 

societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa. 

3. Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions i 

SCP. 

4. Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per al continuïtat d’empreses o 

entitats properes al tancament d’activitat. 

5. Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a joves 

estudiants i professorat de cicles formatius de formació professional de grau superior o 

universitaris.  

6. Facilitar eines. recursos i suport necessari per a la creació i transformació en cooperatives 

i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les assessories i 

gestories. 

 

Els 14 Ateneus Cooperatius s’han establert a Barcelona Ciutat; Barcelonès Nord: Vallès 

Occidental; Vallès Oriental; Baix Llobregat; Catalunya Central; Girona; Camp de Tarragona; 

Terres de l’Ebre; l’Hospitalet; Maresme; Penedès; Terres de Lleida, i Alt Pirineu i Aran. 

 

  


