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INTRODUCCIÓ 

El nostre objectiu: una República catalana independent. 

Perquè volem viure en un país on la democràcia i la justícia no siguin només idees en 

un llibre sinó valors que s’expressin en cada acció de les nostres institucions. I això no 

és possible en un estat que impedeix votacions per la força, que cessa governs escollits 

democràticament i s’inventa excuses per empresonar-los.  

Està clar que, ara mateix, la jove República catalana no compta amb prou força per fer 

efectiva la seva independència. Què podem fer per enfortir-la? En primer lloc, 

eixamplar el suport popular a la república, especialment entre la població catalana, 

però també internacionalment. En segon lloc, aconseguir més sobirania econòmica. És 

aquí on hem decidit centrar els nostres esforços. 

Les grans empreses de l’IBEX com Endesa, Iberdrola, Gas Natural, CaixaBank, BBVA, 

Sabadell, Santander i Telefónica donen suport a l’estat espanyol i s’oposen a la 

independència. 

En aquesta guia et proposem una acció molt senzilla a l’abast de tothom: canviar-te a 

empreses de subministrament catalanes i més ètiques per tal d’inclinar la balança de 

poder a favor de la República. 

Per això et proposem 14 empreses de subministraments i serveis del nostre país que 

considerem rellevants. Si ja has fet el canvi, també pots animar a amics i familiars a fer-

lo o demanar a empreses i organismes públics que canviïn els seus subministraments. 

Volem deixar clar que no pretenem fer boicot als productes espanyols. Aquesta és una 

campanya en positiu, a favor d’empreses catalanes que creiem que mereixen més 

visibilitat. Això és el que anomenem “Consum responsable amb la República”. 

Som dos milions i tenim poder de decisió. Si tots posem el nostre granet de sorra, la 

República s’anirà acostant, fins a estar al nostre abast. 

Endavant consumidors! 
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CATGAS ENERGIA 
 

Catgas Energia és una empresa de Santa Coloma de Gramenet que comercialitza gas 

natural, propà i electricitat a tot Catalunya. Es va crear el 1997 però el 2015 es refundà 

amb el nom actual. 

 
És patrocinadora de l’equip de futbol Sala Garcia, que porta el seu nom. 
 

La seva imatge de marca es centra en el patriotisme que mostra amb el seu eslògan 

“La nostra energia”, deixant clar que no traurà la seu social fora de Catalunya i 

utilitzant els castellers com a imatge del seu anunci. 

 
L’empresa destaca per la seva atenció al client propera i de qualitat. 
 

Les seves tarifes són competitives. Alguns consumidors que s’han passat a CatGas han 

aconseguit un estalvi en la seva factura. 
 

TARIFA BASIC (<5.000kWh/any) 
Preu fix:  4,38€/mes 
Preu del consum: 5,52241cèntims/kWh 

 
COM FER-TE CLIENT/A 
Només cal omplir el formulari web: https://www.catgas.cat/ 

 
MÉS INFORMACIÓ 

 
933 922 232 -  
catgas.cat -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catgas.cat/
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FACTOR ENERGIA 

 

Estalviar electricitat i gas no és una utopia, sinó la nostra filosofia d’empresa. El nostre 
objectiu és oferir-te un servei de qualitat, transparent i amb una atenció al client 
pròpia i des de les nostres oficines.  

Ens preocupem per tu i pel medi ambient, així que pregunta´ns per la nostra energia 
verda, punts de recàrrega per al cotxe elèctric, la instal·lació de les plaques solars o si 
vols donar d’alta un nou punt de subministrament (no tens comptador).  

A Factor Energia portem 19 anys subministrant electricitat a empreses i llars com la 
teva. Vam ser els primers a obtenir la llicència del Ministeri d’Indústria quan el mercat 
va liberalitzar-se i, des de llavors, hem gaudit i après molt més del que imaginàvem. A 
més a més, ara hem eliminat la permanència.  

Canviar de companyia elèctrica i de gas mai ha estat tan fàcil: 

Que la llum de casa teva funcioni no depèn de que estiguis amb “una de les grans”:  
t’ho garantim. 

En els més de 19 anys que portem, més de 50.000 clients com tu ja han confiat en 
nosaltres. Ara, si vols, t’hi pots sumar i començar a estalviar en la teva factura de la 
llum i del gas, amb energia verda certificada i un equip de persones que vetllaran pels 
teus interessos. 

Si tenies ganes de canviar, ara és el teu moment. Sense talls de llum ni de gas, sense 
paperassa i sense permanència. Ràpid i 100% segur.  

 

COM ACCEDIR-HI AL SERVEI: 

Donant-te d’alta al web https://www.factorenergia.com 

Trucant al telèfon gratuït  900 850 000 

 

 

 

 

https://www.factorenergia.com/
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SOM ENERGIA 

 

Som Energia és una cooperativa d’energia  renovable  sense  ànim  de  lucre creada el 

2010 a Girona, actualment compta amb més de 43.000 socis. 

Ofereix als socis la possibilitat de consumir energia 100% renovable a un preu similar a 

l’energia convencional, sense modificar la seva instal·lació elèctrica. 

Produeix energia elèctrica a partir de fonts renovables finançades amb aportacions 

voluntàries dels socis. 

 

TARIFA 2.0DHA SOM (<10KW) 

Terme de potència (fix) 
 

0,104229 €/kW dia 

Terme d’energia 
 

Període Punta - 0,150 €/kWh 
 

Període Vall - 0,072 €/kWh 

Es cobra cada mes. 

COM ACCEDIR-HI AL SERVEI: 

Associant-se: 
 

Per fer-te soci/a has d’omplir el formulari de la web (https://www.somenergia.coop/es/)  

i pagar els 100€ d’aportació inicial (que són retornats si et dones de baixa). 

Després d’associar-te hauràs d’escollir una tarifa i tramitar un contracte omplint un altre 

formulari web. El canvi pot trigar entre 2 i 8 setmanes en fer-se efectiu. 

Obtenint un contracte d’un soci: 
 

Els socis poden fer fins a 5 contractes a nom d’altres persones. 

Si coneixes un soci de Som energia, pots contractar sense haver d’associar-te ni pagar 

els 100€, a través d’un formulari web amb el seu nº de soci i DNI. 

MÉS INFORMACIÓ 
 

972 183 386 
 

somenergia.coop 

https://www.somenergia.coop/es/
http://somenergia.coop/
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COOPERATIVA CATALANA DE SERVEIS FINANCERS SCCL 

 

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, es va constituir l’any 2016, gràcies a 
la tasca desenvolupada inicialment per l'Associació per la nova CAIXA CATALANA, 
Cooperativa de Crèdit. 

La missió és aconseguir que a Catalunya hi operi, al més aviat possible, una cooperativa 
de crèdit, per tal de revertir la pèrdua de les nou caixes d'estalvi que teníem a 
Catalunya fins fa pocs anys. 

Visualitzant una nova Cooperativa de Crèdit que, en un escenari optimista, aixecaria la 
persiana l'any 2020, s'hauria de pensar més enllà de l'àmbit de Catalunya. Estem 
definint -encara de manera preliminar- una aliança internacional de cooperatives, en 
l'Europa del Euro per operar amb una Llicència Bancària modalitat internacional 
compartida i per altra banda, garantir-li als nostres socis la màxima estabilitat 
financera i política, difícil treballant sols a Catalunya. 

Per què Catalana de serveis financers?  

L'Associació per la Nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit treballa per arribar a 
bastir una nova entitat financera. El procés de recaptació de capital fundacional i 
sobretot aconseguir una llicència bancària al Banc Central Europeu és una tasca 
gegantina. 

És imprescindible fraccionar aquesta tasca en etapes: Ja hem aixecat la persiana amb la 
forma jurídica inicial de Cooperativa de Serveis Financers. 

Al seu moment, l'experiència i especialment, el capital acumulat en aquesta primera 
etapa serviran per convertir-se en la futura i definitiva Cooperativa de Crèdit que 
volem ser des del primer dia. 

Com fer-se soci?  

http://www.catalanasf.cat/alta-soci-cooperativa/index.php 

Aportació econòmica de 17.14 € trimestrals 

Per persones en situacions econòmiques difícils s’ha previst l’ingrés d’una quota única 

inicial de 100 € 

 

 

 

http://www.catalanasf.cat/alta-soci-cooperativa/index.php
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FIBRACAT (Alta Tecnologia en Comunicacions SL) 

 

És un marca comercial de l'empresa Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L (ALTECOM), 

creada a l’any 1999 a Manresa.  

Avalats per anys d´experiència en comunicacions arreu del món neix Fibracat com a 

solució a les noves tecnologies de fibra òptica fins la llar (FTTH) i dedicada a oferir 

servei de connexió a Internet de molt alta velocitat mitjançant fibra òptica d'última 

generació (NGN) per a particulars i empreses.  

Amb la serietat i el rigor d´una empresa experta en telecomunicacions, Fibracat ofereix 

el millor producte, el millor servei i el millor preu possible. 

SENSE SORPRESES. A Fibracat no tenim lletra petita, ni sorpreses d'última hora a la 

factura. Els preus són definitius. No intentem amagar a l'oferta quotes sorpresa ni 

preus únicament promocionals. 

EL MILLOR PREU POSSIBLE. Els nostres clients són preferents. Si millorem preus, 

actualitzem directament tarifes. Sempre procurem oferir el millor preu possible. No hi 

han avantatges per a nous clients, premiem abans la fidelitat dels nostres clients. 

SENSE PERMANÈNCIA. No hi ha compromís de permanència. Si vols marxar, ets lliure 

de fer-ho quan vulguis. 

CANVIS DE TARIFA. Els nostre clients poden canviar de tarifa i de producte si ho 
creuen convenient per les seves necessitats tantes vegades com vulguin, només hauràs 
de complir el mes natural per canviar de tarifa al mes següent. 
 
ATENCIÓ AL CLIENT. El nostre centre d´atenció al client és especialitzat. Assessorem de 
forma gratuïta del millor producte per cada tipus de client. També disposem 
d´assistència tècnica gratuïta per telèfon. 
 
CLIENTS SATISFETS 
La nostre màxima: Un client satisfet. És la millor promoció que tenim. 
 

https://www.fibracat.cat/ 
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PARLEM 

 

Parlem és una operadora mòbil virtual barcelonina fundada per un enginyer català el 

2014, a partir d’una idea sorgida durant la manifestació de l’11 de setembre del 2012. 

Ofereix telèfon mòbil, fix i internet i té gran varietat de tarifes perquè escullis la que més 

s’adapta a tu. Com altres OMVs, et millora la tarifa automàticament si el preu baixa. 

Dóna servei a tot Catalunya i actualment té més de 10.00 clients. 

Destaca per utilitzar exclusivament el català en les seves comunicacions. Disposa d’una 

aplicació per a iOS i Android per controlar el consum. 

El seu proveïdor de servei mòbil és MásMóvil, amb cobertura d’Orange. El proveïdor 

d’ADSL és Jazztel, i el de fibra varia segons la zona. 

 

EXEMPLES DE TARIFES 

ADSL 20Mb + MÒBIL trucades 0cènt/min i 1Gb per 28,95€/mes. 

FIBRA 50Mb + MÒBIL trucades il·limitades i 4Gb (fix inclòs) per 45,95€/mes. 

Els seus preus són molt competitius. L’alta no té cap cost afegit. La fibra té 12 mesos de 

permanència. 

COM DONAR-SE D’ALTA 

Només es pot contractar trucant al 900 131 002 i donant les teves dades: número de 

telèfon actual, direcció, número de compte i la tarifa que vols contractar. 

Parlem tramitarà el canvi des de la teva companyia actual. La portabilitat mòbil triga 3 

dies i no s’interromp el servei. L’alta d’internet pot trigar fins a 3 setmanes i es pot 

interrompre el servei en algun moment. En cas que vulguis fibra és possible que hagi de 

venir un tècnic a fer la instal·lació. 

MÉS INFORMACIÓ 
 

668 668 668 

parlem.com 
 

 

 

 

 

http://parlem.com/
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MUTUACAT 

 

Fem assegurances de salut i prestacions econòmiques per a persones i ajudem a la 

defensa i promoció́ del nostre territori. El nostre màxim objectiu és vetllar per la salut 

dels nostres mutualistes. Alhora també́ estem fermament compromesos amb el 

desenvolupament del país. Catalunya és i serà̀ sempre el nostre àmbit d’actuació́. Cap 

dubte d’ubicació́. 

Disposem de les millors assegurances de salut per a particulars i famílies, autònoms i 
empreses, així com una àmplia oferta de prestacions econòmiques personalitzades 
adaptades a totes les circumstàncies i necessitats, que es gestionen des d’aquí per 
persones que es cuiden de les persones, i de la millora de la salut i l’economia. 

Tenim plena implantació dels nostres serveis a tot Catalunya. La nostra seu és a 
Manresa i disposem de delegacions a Barcelona, Girona i Vic, i cobertura ampliada a 
tot l’Estat. Més de 20.000 assegurats avalen la nostra vocació de servei. Posem a la 
teva disposició una xarxa assistencial de 9.600 centres mèdics concertats i 22.000 
metges, perquè gaudeixis de l’atenció dels millors especialistes i de les últimes 
innovacions tecnològiques. 

Mútuacat és una entitat diferent. La nostra prioritat és oferir un servei de qualitat en 

tots i cadascun dels productes que oferim (assegurances de salut, subsidis, ajudes per 

intervencions quirúrgiques…), personalitzat i amb els millors professionals catalans de 

cada especialitat. 

Així, tens absoluta llibertat per escollir l’expert mèdic que més et convingui, pots 

incorporar l’assegurança dental als productes de què ja disposes i sol·licitar, entre 

altres, els serveis següents: pediatria; fisioteràpia; tractaments especials; proves 

diagnòstiques d’alta tecnologia; segona opinió mèdica internacional i orientació 

telefònica… Consulta el detall de cada producte a través dels seus reglaments. 

Tot això, sense tràmits costosos i llargs, amb la màxima eficiència dels nostres 

treballadors, altament qualificats… Nosaltres et fem totes les gestions perquè només 

et preocupis de la teva salut! 

https://www.mutuacat.cat/ 

 

 

 

 

https://www.mutuacat.cat/
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OPCIONS DE CONSUM RESPONSABLE SCCL 

 

A Opcions fem fàcil el consum conscient. Et donem informació i t’oferim avantatges 
per consumir menys i millor. 

Som una cooperativa sense ànim de lucre que treballem per fer fàcil el consum 
conscient. Volem que cada vegada més gent incorpori criteris de sostenibilitat i justícia 
en les seves decisions de consum. Per això, per una banda, oferim informació a través 
d’un portal web gratuït i publiquem dos quaderns l’any en format paper; per l’altra 
banda, oferim avantatges de consum i facilitem la gestió de canviar d’empreses de 
subministrament. 
 

Fes-te’n soci 

Aportació capital inicial 9 € 

Comunitat amiga 0€ 

Quota base 12 € 

Quota impuls 40 € 

MÉS INFORMACIÓ A: 

https://opcions.coop/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opcions.org/
https://opcions.coop/
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ARÇ COOPERATIVA 

 

Arç Cooperativa és una corredoria d’assegurances barcelonina creada el 1983 que 
s’especialitza en l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies 
renovables.  
 
És una organització socialment responsable que pretén recuperar el sentit original de 
l’assegurança com a experiència comunitària, vehicle de solidaritat i de cohesió social. 
 
Té actives més de 4.500 pòlisses que cobreixen a més de 190.000 persones. 
 
Ofereix assegurances ètiques de llar, cotxe, vida, accidents, plans de pensions i 
assistència en viatge. També disposa d’assegurances per a empreses i organitzacions, 
assegurances d’energies renovables i serveis de consultoria. 
 

No fa falta aportar capital social per contractar una assegurança. 

 

COM DONAR-SE D’ALTA 

A través de la web pots omplir un formulari per sol·licitar un pressupost que t’enviaran 

per e-mail. 

També pots trucar per telèfon o dirigir-te a la seva oficina al carrer Casp 43 de 
Barcelona. 

Si ja tens contractada una pòlissa amb una altra empresa, li hauràs de notificar que 

vols cancel·lar-la amb dos mesos d’antelació. 

MÉS INFORMACIÓ 

93 423 46 02 

arc.coop 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://arc.coop/
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SOM CONNEXIÓ 

Som connexió és una cooperativa creada el 2015 al Prat de Llobregat que ofereix 
telèfon mòbil, fix i internet. Els serveis de telèfon fix i internet estan en fase de proves. 
Dóna servei a tot Catalunya i actualment té més de 2.800 socis. 
 
Té com a objectiu tenir un impacte positiu en la societat i en el medi ambient en lloc 
d’obtenir beneficis econòmics. Destaca per la seva transparència. 
 
El seu proveïdor de servei mòbil és MásMóvil, amb cobertura d’Orange. L’ADSL és 
propi i utilitza la xarxa oberta de Guifinet. El proveïdor de fibra és Vodafone. 
 
Ser soci/a et dóna dret a vot a la presa de decisions de l’assemblea anual. També 
permet participar a través del fòrum online. 
 
EXEMPLES DE TARIFES 

ADSL 20Mb + MÒBIL trucades 0cènt/min i 1Gb per 38,50€/mes. 

FIBRA 60Mb + MÒBIL trucades il·limitades i 4Gb (fix inclòs) per 66€/mes. 

Hi ha un cost inicial afegit de 59€ d’alta i 10€ d’enviament del router. 

COM ACCEDIR-HI 

Associant-se: 
 

Per fer-te soci/a has d’omplir el formulari de la web amb les teves dades i escollir una 
tarifa. Hauràs de pagar 100€ d’aportació inicial al capital social (que són retornats si et 
dónes de baixa). 
 
Som connexió tramitarà el canvi des de la teva companyia actual. El canvi de 
companyia mòbil triga 3 dies i no s’interromp el servei. El canvi d’internet pot trigar 
fins a 3 setmanes i es pot interrompre el servei en algun moment. Si es contracta fibra 
és possible que hagi de venir un tècnic a fer la instal·lació. 
 

Obtenint un contracte d’un soci: 

Els socis poden fer fins a 5 contractes a noms d’altres persones. Si coneixes un soci, 
pots contractar sense haver d’associar-te ni pagar els 100€, a través del formulari web 
amb el número de DNI del soci. 
 

MÉS INFORMACIÓ 

931 311 728 

somconnexio.coop 
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SOM MOBILITAT 

 

 La cooperativa per a una mobilitat +sostenible 
 Fes el pas cap a la mobilitat elèctrica compartida 
 Estalvia diners fent el pas cap a una mobilitat elèctrica compartida. 
 Mou-te amb vehicle elèctric quan no puguis fer-ho a peu, en bici o en transport 
 públic. 
 Comencem compartint cotxes per sumar-hi furgonetes, bicicletes i motos elèctriques.       

 Mou-te amb un clic per 5€/h o 50€/dia 
 

COM ACCEDIR-HI 

 Fes-te soci de la cooperativa aquí 
 Registra’t al servei de mobilitat elèctrica compartida 
 Descarrega’t l’aplicació 
 Busca el vehicle que necessites i lloga’l amb un clic 
 Paga per ús (5€/h o 50€/dia) 
 Actualment tenim vehicles a Mataró, Rubí, Amposta, Olot i El Bruc i, ben aviat, a 

tot  Catalunya. 

https://www.sommobilitat.coop/formulari-fes-te-soci/ 

 

SER SOCI/A ET PERMETRÀ GAUDIR DE TOTS ELS SERVEIS DE SOM MOBILITAT 

i ens ajudarà a fer realitat la cooperativa 

Per què fer-me soci/a ara i no més endavant? La força de Som Mobilitat per impulsar 
projectes en el territori dependrà de quants siguem. Només enxarxant-nos 
aconseguirem tirar endavant serveis de mobilitat elèctrica compartida. 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

https://www.sommobilitat.coop/formulari-fes-te-soci/
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ARQBAG SCCL 

 

Cooperativa de professionals de l’arquitectura que dedica el seus esforços a promoure una 

arquitectura sostenible econòmicament i mediambiental. 

Construcció:  

Obra nova | rehabilitació energètica | reforma | materials de baix impacte ambiental | 
construcció amb fusta | prefabricació 
Participació 

Participació proactiva | reprogramar espais en desús | empoderament ciutadà | 
energia escolar  
Energia 

Arquitectura bioclimàtica | eficiència energètica | reducció dels consums | pobresa 
energètica | simulacions energètiques 

 

COM CONTACTAR? 

https://www.arqbag.coop/ 

 

arqbag  |  cooperativa d'arquitectura 

  

Sant Cugat del Vallès (08173) 

BARCELONA 

 

+34 620 57 80 98 

+34 934 05 42 80 

 

 

                                                                                                              
 
 

 

 

 

https://www.arqbag.coop/construccio
https://www.arqbag.coop/participacio
https://www.arqbag.coop/assessoria
https://www.arqbag.coop/participacio
https://www.arqbag.coop/participacio
https://www.arqbag.coop/
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MENSAKAS SCCL 

 

Cooperativa de missatgeria per un treball digne per les persones que reparteixen. 

El mes de maig de 2017 les repartidores i repartidors d’empreses com Deliveroo, Glovo 

o UberEats vam crear la plataforma RidersXDerechos per defensar els nostres drets. 

Des d’aleshores ens hem manifestat i hem fet vagues contra la situació dels falsos 

autònoms que ens han imposat i, com a represàlia, hem patit acomiadaments, que ja 

hem denunciat.  

Però res en aturarà i ara llencem la nostra pròpia app per a crear nous llocs de feina 

dignes i per seguir combatent la precarietat.  

En ajudes? 

Aviat tindrem llesta la nostra aplicació per demanar menjar i molt més. 

Col·labora amb el nostre projecte i amplia la teva llista de clients. 

 
MÉS INFORMACIÓ A: 

https://www.mensakas.com/ 

Via Laietana, 57, 4t 2a 

info@mensakas.com  

+34 618 04 27 78 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mensakas.com
tel:+34%20618%20042%20778
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PETROLIS INDEPENDENTS SL. 

 

Petrolis Independents es va crear l'any 2014. Un dels nostres pilars ha estat contribuir 
en projectes que treballin per l'assoliment d'un Estat propi, per esdevenir un dels 
països més pròspers d'Europa. D’aquesta voluntat de contribuir a fer país mitjançant 
projectes socials de caire independentista en diem "Responsabilitat social amb C de 
Catalunya". 

Nosaltres ens declarem com una empresa amb “consciència social catalana”. Què vol 
dir això? Que paguem els nostres impostos des del primer dia a l’Agència Tributària 
Catalana i que retornem a la societat una part d’allò que ens dóna, en la línia del que 
tradicionalment havia estat una característica de les empreses catalanes en segles 
passats, que dedicaven part del seu benefici en el mecenatge social. 

El total de l’aportació de Petrolis Independents a la societat catalana en menys de tres 
anys d’existència ha estat de més de 70.000€ euros, el que representa una xifra molt 
significativa dels beneficis obtinguts. Hem apostat per projectes viables i en alguns 
casos ens hem vist obligats a fer-ho de manera reactiva, per contribuir a pal·liar els 
efectes d’algunes de les agressions que hem patit des de l’Estat espanyol. És el cas, per 
citar-ne un, de la contribució que va fer la nostra companyia per pagar la multa que 
l’Estat va imposar a l’alcalde de Calldetenes (Osona) per haver-se negat a penjar la 
bandera espanyola a la façana de l’Ajuntament. 

Oferim als usuaris que són empresa o autònoms una targeta de fidelització que els 

permet gaudir de descomptes en el repostatge de combustible. Seleccioneu el servei 

que us interessi a través dels formularis que posem a la vostra disposició en aquesta 

pàgina, tan aviat com rebem les vostres dades el nostre personal tramitarà la vostra 

sol·licitud. 

 

MÉS INFORMACIÓ A: 

PETROLIS INDEPENDENTS 
Colom, 389 
08823 TERRASSA-CATALUNYA 
Telèfons: 93 736 96 96 · 616 79 68 44 
Correu: info@petrolisindependents.cat 

 

 

                                                                                                                    

  



18/20 
 

 
ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental és una iniciativa promoguda pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i sorgida a partir de l’aliança de 
diversos actors públics i privats de l’economia social del territori, amb l’objectiu de 
donar a conèixer i impulsar l’economia social, el tercer sector i les cooperatives, un 
model d’economia transformadora que dóna resposta a la necessitat del territori, 
genera riquesa i ocupació estable i de qualitat. 
 
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental forma part d’un projecte més global, la 
xarxa d’ateneus cooperatius, format per 14 ateneus i més de 130 entitats públiques i 
privades amb gran experiència que, de manera coordinada, actuen per fomentar i 
enfortir l’economia social i cooperativa arreu del territori. 
 
Ens adrecem a: 

 Persones interessades a conèixer un model d’economia transformadora, 

compromesa i generadora d’ocupació de qualitat. 

 Persones amb projectes econòmics col·lectius que vulguin impulsar una 

cooperativa. 

 A associacions i entitats. 

 Empreses (SCP, SL i SA) que vulguin transformar-se en cooperatives. 

 Autònomes, autònoms i professionals que vulguin impulsar una cooperativa. 

 Persones empresàries i/o treballadores en empreses properes al tancament, 

sindicats i organitzacions empresarials. 

 Estudiants i professorat de secundària, batxillerat, cicles formatius de grau mig i 

superior i universitat. 

 Professionals de l’àmbit de les assessories i gestories i prescriptores de 

l’administració pública. 

 Organitzacions o professionals del tercer sector. 

 
Horari acompanyaments i assessories: 
Durant la setmana fem acompanyaments i assessories concertades amb cita prèvia a 
totes les persones, entitats i empreses del Vallès Occidental. 
A Sant Cugat:  
Tel. 693 594 125                                                                               
Dilluns de 16.00 a 18.30 h 
Cal Temerari – Sincrocoop  
Carrer Plana de l’Hospital 26 / Carrer Sant Esteve, 8-12 (Sant Cugat del Vallès) 
http://www.ateneucooperatiuvalles.org/  

 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Sant+Esteve,+8,+08173+Sant+Cugat+del+Vall%C3%A8s,+Barcelona/@41.4746627,2.0807745,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a496c30613db27:0xdd28891b88525bb0!8m2!3d41.4746587!4d2.0829632
http://www.ateneucooperatiuvalles.org/
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XARXA D’ECONOMIA SOLIDARIA 

 

La XES comença a gestar-se a mitjans dels anys 90, en un procés iniciat entre 

cooperatives catalanes i brasileres durant el Fòrum Social Mundial de Porto Alegre. 

Després d’un llarg procés de debat i reflexió contínua, amb l’impuls de la Federació de 

Cooperatives de Treball de Catalunya, el naixement de la XES culmina amb la signatura 

del manifest de constitució, al novembre de 2002, i la posterior Assemblea Plenària de 

Constitució, al febrer de 2003. 

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per més de 300 

sòcies. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i 

els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, 

equitat i participació. 

L’economia solidària contempla una nova forma de produir, distribuir i consumir, i 

representa una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i 

globals. 

 

Com fer-se soci?  

http://xes.cat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xes.cat/
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ASSOCIACIÓ CAL TEMERARI 

 

Cal Temerari és un equipament cultural, social i cooperatiu ciutadà. Té l'objectiu de 

potenciar la participació i fomentar iniciatives socials i transformadores a Sant Cugat. 

El projecte de Cal Temerari pren el nom de l'espai físic que ocupa; Cal Temerari és una 
finca històrica situada al carrer Plana de l'Hospital 26, un dels primers carrers de Sant 
Cugat, ara zona cèntrica i de vianants. L’espai, de 360m2 i relacionat amb el món 
vinícola, va ser la casa i botiga de l'últim pagès de Sant Cugat, en Peret, figura 
emblemàtica del poble circulant amb el seu carro i matxo pels carrers de Sant Cugat. La 

finca conserva elements de valor arquitectònic, els quals formen part del catàleg 
patrimonial de Sant Cugat. 

Actualment ha estat reconvertida en equipament socio-cultural i consta de diverses 
estances: una gran sala polivalent amb equipament audiovisual, una sala polivalent 
més petita, dos despatxos, una sala de reunions, dos magatzems, diverses terrasses, 
una cuina domèstica i un espai de restaurant. 

VULL PARTICIPAR! 

Tota persona, entitat i col·lectiu està convidada a participar de Cal Temerari. Per fer-ho 
hi ha moltes maneres diferents en funció de la disponibilitat i capacitat de cada un.  

Troba la teva manera de participar! o contacte amb nosaltres per informar-te'n 

La base social que fa possible Cal Temerari és bàsicament els seus socis i sòcies. Una 
molt bona forma de contribuir a que Cal Temerari sigui possible és fent-ne soci/a, ja 
que Cal Temerari és una entitat sense suport econòmic de cap institució. 

 Aportació econòmica *  

 50 €/mes (Soci Protector)  

 20 €/mes (Soci Temerari)  

 10 €/mes (Soci amb quota per precaris i precàries)  

 [15 €/Trimestre (Simpatitzant)]  

 

  

 

http://caltemerari.cat/participa-amb-cal-temerari
http://caltemerari.cat/contactar
http://caltemerari.cat/

