
CATÀLEG DE 
BONES 
PRÀCTIQUES 
DE L’ECONOMIA 
SOCIAL I 
COOPERATIVA ﾺ

G146NCTC-225-00



Associació Cal Graells Equinoteràpia

Treballadores:

Facturació 2017: 30000€

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: calgraellsequino

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2009

Salut

G65310708

30 3

 Calaf

08280

http://www.equinoterapia.cal
graells.com

Salvador Llorens

Anoia

Barcelona

606950921

Associació de teràpies assistides amb cavalls, dirigit a persones amb diversitat funcional i/o transtorns mentals

LocalSector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

equinoterapia@calgra
ells.com

Tercer Sector Social: Si

G146NCTC-225-00

Cal Graells té bones pràctiques en l’àmbit de la innovació ja que incorpora la teràpia sistèmica, 
fent partícip tota la família així com la coordinació amb tots els agents terapèutics i/o 
pedagògics que envolten l’usuari o usuària. En l’àmbit del desenvolupament territorial han 
trobat persones amb malalties mentals, en pobles propers on no tenen un espai per ells, des de 
l’associació han proposat crear un sistema de voluntariat a la hípica per aquest tipus de 
persones. En l’àmbit de la col·laboració tenen relacions amb l’associació Alba de Tàrrega i amb 
Ampans de Manresa. Tant hi col·laboren amb fins comercials com col.laboratius depenent de les 
iniciatives. En l’àmbit de la cohesió social tenen voluntaris/es amb diferents trastorns mentals, 
així com joves en risc d’exclusió social. Per altra banda tota la hípica està adaptada per 
persones amb mobilitat reduïda, així com rampes per facilitar poder muntar el cavall. També 
tenen un professional (integrador social) que domina la llengua de signes, i periòdicament fan 
trobades amb persones sord-mudes.

L’ASSOCIACIÓ HA CREAT UN 
PROGRAMA DE VOLUNTARIAT A 
L’HÍPICA PER TAL D’IMPLICAR LES 
PERSONES AMB TRASTORNS 
MENTALS



Associació Obrint Portes per l’habitatge social

Treballadores:

Facturació 2017: 

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: Associacioobrintportes

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2018

Altres activitats

G67204842

3 0

 Igualada

08700

Èric Morros Ariza

Anoia

Barcelona

644367527

LocalSector d’activitat: Serveis a les persones 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

associacioobrintporte
s@gmail.com

Tercer Sector Social: No

G146NCTC-225-00

L’associació Obrint Portes per l’habitatge social té bones pràctiques en l’àmbit de la 
participació ja que totes les decisions es prenen de forma assembleària. Pel que fa a la 
innovació, la mateixa activitat de l’associació és innovadora i, de fet, és l’única 
associació d’aquest tipus de la comarca. En l’àmbit del desenvolupament territorial, 
l’associació busca estendre el seu projecte i per això han realitzant xerrades entorn 
l’habitatge a la ciutat, i intenten iniciar contactes amb l’Ajuntament. En l’àmbit de la 
col·laboració han realitzat actes amb la cooperativa Coopdecap i la Cooperativa 
Integral de l’Anoia, alhora han tingut contactes amb Càritas. A banda el projecte 
respon a la voluntat de treballar la cohesió social ja que està orientat a persones en 
risc d’exclusió social.

L’associació pretén promoure projectes de masoveria urbana a Igualada com a forma d'accés a 
l'habitatge alternatiu al model de compra o lloguer convencional per a persones en risc d'exclusió social

L’ASSOCIACIÓ BUSCA ESTENDRE
L’HABITATGE SOCIAL A IGUALADA I
HO FA EN COL·LABORACIÓ
AMB ALTRES AGENTS LOCALS



Dispiera Associació de famílies amb fills amb 
discapacitat intel·lectual

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitatL’any 2004, l’associació Dispiera (llavors un grup de 6 famílies del municipi de Piera) va començar a treballar amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat psíquica i/o intel·lectual i de les seves famílies. Des de Dispiera es va treballar des del començament per la doble 
missió d’acompanyar en en aquest procés a les famílies afectades a la vegada que s’intentava millorar els serveis i recursos que disposaven pels seus familiars afectats 
en el municipi de Piera .

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:             @dispiera

Facebook: Dispiera Associació

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

2004

Salut

G63553887

45 0

 Piera

08784

Montse Comas

Anoia

Barcelona

686721155

LocalSector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

dispiera@gmail.com

Tercer Sector Social: No

G146NCTC-225-00

Dispiera treballa pel desenvolupament territorial, per aquest motiu treballen en xarxa 
localment, des del 2014 van cofundar al municipi la Taula Social de Piera, amb l'administració 
local (regidories serveis socials, educació i esports) i amb el PEE (pla educatiu entorn). A nivell 
comarcal han presentat al Consell Comarcal de l'Anoia (2017) unes conclusions sobre les 
necessitats de l'Anoia Sud en matèria de recursos i serveis per al col·lectiu de persones amb 
DID. En l’àmbit de la col·laboració estan federats a DINCAT i participen en la xarxa de lleure del 
territori per coordinar-se i sumar recursos amb les entitats properes afins. En l’àmbit de la 
cohesió social treballen amb els serveis socials locals i altres entitats d'acció social per 
integrar en els seus serveis de lleure a infants i joves que d’altra manera no tindrien 
oportunitat de conèixer i gaudir dels serveis que ofereixen. Alhora totes les activitats que 
ofereixen són inclusives ja que atenen a persones amb diferents necessitats de mobilitat, 
comunicació i suport.

DISPIERA BUSCA FOMENTAR EL 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 
PER AIXÒ VA COFUNDAR LA TAULA 
SOCIAL DE PIERA



Associació 9 món, acompanyant migjorn

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: http://9mon.org/ Twitter:

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 699300814

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G-67118174

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2017

Educació

15 0

 Sant Vicenç de Castellet

08295

Esther Prim

Bages

Barcelona

Des de l’associació 9 Món volem afegir un gra de sorra en aquesta platja tan gran, volem reunir esforços per
ajudar a formar un imaginari col·lectiu al voltant de la vida,
responen a un sentit de com cuidar-la, com respectar-la, com posar-hi tota la confiança, perquè sabem que en el seu bategar hi 
ha la font de tot el que som, de tot el volem ser.

Catalunya i Espanya 

ÇAssociació 9 món, acompanyant migjorn es caracteritza per la innovació en els 
mecanismes de gestió emocional del grup, sent una de les prioritats de la iniciativa. En 
l'àmbit de la col·laboració, hi ha una forta col·laboració amb la cooperativa Migjorn, de fet 
l'Associació neix per assumir moltes de les tasques formatives i divulgatives que realitzava 
aquesta cooperativa. La intercooperació amb altres cooperatives en l'edició de llibres i 
publicacions també és un dels eixos de treball de la iniciativa. Per altra banda a nivell 
laboral, existeix una absoluta adaptació a les necessitats de les persones que formen part de 
l'associació, tan a nivell de conciliació com de condicions laborals. Volem reunir esforços per 

ajudar a formar un imaginari 
col·lectiu al voltant de la vida

Sector d’activitat:Educació i formació

Internacionalització Altres

Correu electrònic info@9mon.org

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00



Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords de 
Manresa (Arans-Manresa)

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat: Serveis en el camp de l'audició, el llenguatge i la veu. Es treballa amb problemes d'audició mitjançant reeducació auditiva, 
rehabilitació d'implants coclears i llavi-lectura. També es tracten alteracions del llenguatge (retard, dislàlies, dislèxies, disgrafies, afàsies i 
deglucions atípiques), així com també dificultats d'aprenentatge (lectoescriptura, reforç escolar, dèficit d'atenció) i trastorns de la veu.

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G-08350175

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

1968

Activitats sanitàries i de serveis socials

50 2

 Manresa

08241

Victòria Jové

Bages

Barcelona

938729760 / 
686501699

Bages

Arans és una entitat amb bones pràctiques principalment en els àmbits de la cohesió social i 
la col·laboració.  L’entitat té una ferma voluntat de treballar per la cohesió social, per aquest 
motiu les activitats i el local estan adaptats perquè hi pugui accedir qualsevol persona amb 
dificultats de mobilitat, alhora també la comunicació es fa segons les necessitats de cada un 
dels usuaris del servei. Per altra banda han aconseguit que persones amb problemes 
auditius treballin a l'associació, aconseguint així que la inserció laboral sigui efectiva. Pel 
que fa l'àmbit de la col·laboració tenen acords de formació amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona, uns acords que permeten que estudiants en pràctiques treballin a l'associació i 
participin també de les activitats.

ARANS HA ACONSEGUIT QUE 
PERSONES AMB NECESSITATS 
AUDITIVES ESPECIALS TREBALLIN A 
L’ASSOCIACIÓ

Sector d’activitat:Serveis a les persones

Internacionalització Altres

Correu electrònic:  
centre.arans@gmail.com

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00



Associació Ateneu Cultural del Barri de la Sagrada 
Família

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:           Activitats culturals pel barri de la Sagrada Família de Manresa. L'activitat destacable és el teatre infantil i per gent gran.

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:             @ateneulavinyeta  

Facebook: Ateneu.lavinyeta

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

2000

Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment

G65864266

77 0

 Manresa

08241

Fina Sallés

Bages

Barcelona

673916118

LocalSector d’activitat: Serveis Culturals 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

lavinyeta.ateneu@gmail.com

Tercer Sector Social: No

G146NCTC-225-00

L’Ateneu la Vinyeta treballa pel desenvolupament del seu entorn més proper, en 
aquest sentit ha detectat necessitats d'espais de treball i espais per menjar per pares, 
mares i famílies de l’escola Ítaca durant horari escolar, i s’hi està treballant per donar-
hi una solució. En l’àmbit de la col·laboració tenen relació amb la plataforma veïnal 
Sagrada Família i la Residència de la Sagrada Família, amb aquestes col·laboren 
cedint espais de reunions i amb l’organització d’activitats culturals. En l’àmbit de la 
cohesió social treballen principalment amb les persones grans del barri, alhora han 
estat proactius en l’adaptació dels lavabos per a persones amb mobilitat reduïda.

L’ATENEU LA VINYETA COL·LABORA
AMB DIFERENTS ENTITATS DEL
TEIXIT ASSOCIATIU LOCAL I 
AFAVOREIX AL SEU 
DESENVOLUPAMENT 



Associació Montserrat Claret Arimany pel Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat: El CDIAP  es dedica a l’atenció precoç, entenent aquesta com el conjunt d’intervencions preventives i assistencials adreçades als infants de 0 
a 6 anys amb trastorns en el desenvolupament o amb risc de patir-los i les seves famílies, per tal de donar resposta a les seves necessitats transitòries o permanents. I 
així facilitar una maduració adequada en totes les dimensions de la seva evolució i aconseguir el nivell màxim de desenvolupament personal i d’integració a l’entorn. Té 
caràcter universal i gratuït.

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: www.cdiapbages.org Twitter:

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 938747104

Forma jurídica:

Data de constitució: 1986

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal: Serveis sanitaris i serveis socials

CIF:

Persona de contacte: Anna Freixenet

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

G58265927

35 24

 Manresa

08241

Bages

Barcelona

Bages

EL CDIAP TREBALLA PEL 
DESENVOLUPAMENT PERSONAL I 
LA INTEGRACIÓ DELS INFANTS DE 0 
A 6  ANYS AMB TRANSTORNS DE 
DESENVOLUPAMENT

Sector d’activitat:   Salut

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

cdiapbages@cdiapb
ages.org

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

El CDIAP presenta un conjunt de bones pràctiques en diferents àmbits, en l’àmbit de la 
participació es tracta d’una associació on les treballadores tenen un fort pes en la presa de 
decisions. En aquest sentit la direcció de l’entitat i els càrrecs són rotatoris. En l’àmbit de la 
cohesió social es tracta d’un entitat que té molt en compte que l’espai sigui accessible a les 
necessitats de les persones amb mobilitat reduïda. Alhora quan s’ha necessitat s’han editat 
materials específics llengües com el romanès o l'àrab. En l’àmbit del desenvolupament 
territorial l'associació col·labora en l’organització de les festes del barri de Valldaura amb 
l’associació de veïns. En l'àmbit de la innovació, l'entitat té una política de respecte dels drets 
laborals, per aquest motiu hi ha un espai de revisió de les condicions laborals cada 
quatrimestre. També es tracta d'una entitat que cuida la formació contínua, en aquest sentit es 
procura organitzar formacions adaptades a les necessitats de les persones que integren la 
iniciativa.



Coral Escriny

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:                      @coralescriny               

Facebook: coralescriny

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 1968

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G59348870

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment

551 1

 Santpedor

08251

www.coralescriny.cat

Francesc Vila

Bages

Barcelona

Es tracta d’una coral mixta formada per 55 cantaires

LocalSector d’activitat:Serveis culturals

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: coralescriny@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

La Coral Escriny destaca per les seves bones pràctiques en la col·laboració i en la 
innovació. En  l’àmbit de la col·laboració l’entitat cedeix el seu local a altres 
entitats culturals que el necessitin. En l’àmbit de la innovació la mateixa coral té 
un programa propi de formació músico-vocal per als cantaires.

La Coral Escriny té un 
programa propi de  formació 
músico-vocal per als 
cantaires 



Associació Centre de Recursos en Trastorns de l’espectre 
autista de la Catalunya Central

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:                       @recursostea 

Facebook: teamanresa

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:                       938744903

Forma jurídica:

Data de constitució: 2012

Nre. de persones sòcies: 37

CNAE principal:

CIF: G-65890287

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

Serveis sanitaris i serveis socials
 3

  Manresa

08243

www.tea.cat

Rosa Serrano

Bages

Barcelona

 L’associació busca promoure el benestar i la qualitat de vida de les persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i les 
seves famílies.

Catalunya Central

Una de  les principals bones pràctiques de l’associació és el treball per la inclusió, per fer-
ho treballa per incloure  persones amb autisme com a voluntàries de l’entitat. En l’àmbit de 
la innovació l’entitat destina part del finançament a la formació de les voluntàries i 
treballadores, alhora fa una tasca de divulgació de l’autisme amb tallers educatius a 
escoles i instituts. En l’àmbit de la cohesió social les educadores coneixen certs signes del 
llenguatge de signes per tal de comunicar-se amb les usuàries del servei que ho necessiten. 
També hi ha mecanismes de col·laboració amb altres entitats del territori com AMPANS 
amb l’objectiu de millorar els serveis i l’organització.

L’ASSOCIACIÓ BUSCA LA 
INCLUSIÓ DE LES PERSONES 
AMB AUTISME COM A 
VOLUNTÀRIES DE L’ENTITAT

Sector d’activitat:   Salut

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: info@tea.cat

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00



Associació de familiars de malalts d’Alzheimer i altres 
demències

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:
Facebook: 
www.facebook.com/afabbs

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2000

Serveis sanitaris i serveis socials

G62310123

395 8

 Manesa

08241

www.afabbs.com

Esther Espluga

Bages

Barcelona

@akzheimerafabbs

938772650

L’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències pretén reunir les persones afectades per aquesta situació amb 
l’objectiu de: Millorar la qualitat de vida de les famílies i els malalts amb l’Alzheimer o augmentar la informació sobre la malaltia, 
entre d’altres.

XXXXCatalunya Central

L'Associació de familiars de malalts d'Alzheimer i altres demències es caracteritza per tenir una 
política de preus que permet l’accés universal al servei. En l'àmbit de la col·laboració té acords de 
col·laboració amb empreses per tal de subministrar serveis a l’associació de forma gratuïta. Pel que 
fa a la innovació ha estat reconeguda i guardonada per la seva tasca de difusió de l’Alzheimer entre 
els més petits. En general totes les activitats de l’associació van encarades a la inclusió social de les 
persones amb alzheimer i altres demències amb l'organització de tallers i tot tipus d'activitats. En 
l'àmbit del desenvolupament territorial l'associació ha treballat amb diferents escoles i associacions 
de veïns per difondre l'Alzheimer. 

L’ASSOCIACIÓ TREBALLA PER 
SENSIBILITZAR  A LA POBLACIÓ 
SOBRE L’ALZHEIMER I LES 
SEVES PROBLEMÀTIQUES

Sector d’activitat:Salut

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: info@afabbs.com

Tercer Sector Social: Si

G146NCTC-225-00



 Associació Cohabitatge Barri Bell – Espai de vida

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 600736943

Forma jurídica:

Data de constitució: 2018

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal: Altres serveis

CIF:

Persona de 
contacte: Toni Cusó

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

F67224659

15 0

 Manresa

08241

Bages

Barcelona

Cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús

Manresa

L’Associació Cohabitatge Barri 
Bell aposta per la idea de 
conviure en comunitat amb 
alguns espais compartits

Sector d’activitat:  Serveis a les persones

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

cohabitatgemanresa
@gmail.com

Tercer Sector Social: SI/NO

G146NCTC-225-00

L’associació Cohabitatge Barri Bell – Espai de Vida destaca per les seves bones pràctiques en 
diferents àmbits. En l’àmbit de la participació tenen com a política prendre totes les 
decisions per consens, quan una decisió no genera consens la posposen per abordar-la en 
una trobada en profunditat. En l’àmbit de la innovació la pròpia naturalesa de l’habitatge en 
cessió d’ús, ja es tracta d’una innovació. Per altra banda com la idea de conviure en 
comunitat amb alguns espais comuns també es tracta d’un element innovador. En l’àmbit del 
desenvolupament territorial busquen involucrar l’administració pública en un nou model 
d’accés a l’habitatge fora del clàssic lloguer o compra. En l’àmbit de la transformació en 
cooperativa l’associació s’ha convertit recentment en una cooperativa d’habitatge.



Associació Ecoartés

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter: 
                 

Facebook: Ecoartes ecofartus

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 2015

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G-65947160

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

Altres activitats
15 0

 Artés

08271

www.ecofartus.cat

Òscar Vilarasau

Bages

Barcelona

686740446

Ecoartés és una cooperativa de consum de productes ecològics. Els seus objectius principals són: Compra comunitària i repartiment de 
productes ecològics als socis. Repartiment de les tasques necessàries pel funcionament de l'entitat/associació. Actes de sensibilització / 
informació al poble i jornades de formació, cursos...Interrelació amb altres entitats de consum ecològic

Local

Ecoartés aposta per potenciar 
el consum i la producció local. 
Alhora  treballen en la 
conscienciació amb 
l’organització d’actes.

Sector d’activitat:Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

ecoartes@ecofartus.
cat

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

Ecoartés es caracteritza per les seves bones pràctiques en el desenvolupament 
local. En aquest sentit es potencien les iniciatives del territori, prioritzant les 
compres als proveïdors que es troben més aprop d’Artés, intentant reduir la 
petjada ecològica. Aquesta col·laboració es manifesta amb l’aposta per potenciar 
aquests productors locals a través del consum o amb projectes, per augmentar el 
número de productors locals. També es treballa en la conscienciació organitzant 
actes.



Associació Filigrana per la diversitat afectiva, sexual i 
de gènere

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:                      

Facebook: filigrana.lgtbi

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:                       722111251        
         

Forma jurídica:

Data de constitució: 2017

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G67041798

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

Educació

0 2

 Santpedor

08251

www.filigranacc.cat

Francesc Vila

Bages

Barcelona

Filigrana ofereix formació sobre temes relacionats amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, entenent la formació com a eina bàsica de 
canvi i transformació social. D’aquesta manera, pretén sensibilitzar a les persones que conformen el sistema educatiu, administratiu, 
sanitari, empresarial i a la societat en general per tal de prevenir i combatre la LGTBIfòbia. 

LocalSector d’activitat:  Educació i formació

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: info@filigranacc.cat

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

Filigrana es caracteritza per prendre les decisions en processos assemblearis, promovent 
els consensos.  En l’àmbit de la innovació ho fan en la seva la perspectiva del gènere i la 
perspectiva de interseccionalitat (gènere, classe social, raça...) i el treball de processos. 
Pel que fa al desenvolupament territorial  treballen donant resposta a necessitats molt 
urgents del territori, ja que cada dia hi ha violències de gènere a persones ODLGTBI a la 
Catalunya Central i Filigrana pot aportar eines i processos que les administracions 
públiques no disposen. En l’àmbit de la cohesió social a l’associació hi treballa una 
persona trans i una persona lesbiana. Per altra banda també demanen a l’administració 
que en els espais on realitzen les seves activitats les instal·lacions estiguin adaptades

FILIGRANA ENTÉN LA FORMACIÓ 
EN LA DIVERSITAT AFECTIVA, 
SEXUAL I DE GÈNERE COM A  EINA 
BÀSICA PER LA TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL



Associació Josep M.ª Cunill i Solà pel comerç just i el consum 
responsable del Bages

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2018

Comerç majorista i minorista

G-63920912

19 0

 Manresa

08241

Montserrat Mira

Bages

Barcelona

938721567

La botiga del comerç just es dedica a vendre productes manufacturats artesanalment en països del sud. El seu 
objectiu principal és fomentar les relacions comercials justes envers els productors.

ManresaSector d’activitat:   Comerç

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

justsolidari@movim
ens.net

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

Associació Josep M.ª Cunill  i Solà pel comerç just i el consum responsable del Bages  té 
com a principal objectiu afavorir relacions comercials més justes i com a tal la cohesió 
social, a escala global, és un dels principals objectius. En l’àmbit de la col·laboració té 
acords i mecanismes de col·laboració amb altres entitats per realitzar les compres dels 
productes. També col·labora amb entitats com Flors Sirera en l’organització de mercats i 
fires així com també amb  l’entitat Justícia i Pau. LA BOTIGA DEL COMERÇ JUST 

DE MANRESA FOMENTA LES 
RELACIONS COMERCIALS 
JUSTES ENVERS ELS 
PRODUCTORS

Facebook:



IREHOM- Institut de Recerca Holística de Montserrat

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: irehom

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 2009

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G65398687

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

Educació

  Sant Salvador de 
Guardiola

08223

www.irehom.org

Oriol Tarragó

Bages

Barcelona

646138029

Irehom és una organització sense ànim de lucre constituïda per persones que juntes estudiem, experimentem, validem i practiquem noves 
maneres d’entendre la vida que ens permeten desenvolupar-nos amb més plenitud i coherència, així com donar respostes als reptes dels 
nostres temps. Pretenem fer-ho amb una mirada conscient i holística, considerant la vida com un tot més enllà de suma de les parts, per 
desplegar-nos en totes les dimensions possibles de l’ésser humà.

Local

IREHOM es caracteritza per la innovació en la seva forma de treball, es tracta d’un 
treball holístic, tenint en compte totes les dimencions de l'ésser humà inclosa 
l'espiritual.  En l’àmbit de la col·laboració tenen sinergies i col·laboracions 
establertes entre diferents entitats tant locals com l'Era; com comarcals i de país 
com Les Vinyes, Cal Cases; com internacionals com Echotecnics d'EEUU, Fundació 
Matutu de Brasil.

IREHOM TREBALLA DES 
D’UNA PERSPECTIVA 
HOLÍSTICA, INCLOSA 
L’ESPIRITUAL

Sector d’activitat:   Educació

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: irehom@gmail.com

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00



Les Refardes

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 2005

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G-63962625

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
0 4

 Mura

08278

http://llavors.lesrefardes.com/ca/

Ester Casas

Bages

Barcelona

650257814 - 
937141276

L'equip de "Les Refardes" està format per 18 finques productores de llavors repartides per tot el territori català. Els responsables de la organització dels 
cultius, neteja i tria de llavors, control germinació, venta, i manteniment web som Núria, Patrice, Ernest i Ester. L’objectiu principal des de Les Refardes 
és implicar a pagesos, aficionats a l’horta i consumidors per tal que entre tots sigui possible un relleu cultural i agronòmic que s’ha anat generant durant 
els darrers 10.000 anys

Catalunya, Espanya i Europa

Les Refardes destaca en diversos àmbits de bones pràctiques. En l’àmbit de la col·laboració tenen 
relacions amb Esporus, Escola Agrària de Manresa, Institut de Castellà, escola de Mura, Mengem 
Bages, alberg els caus de Mura o xarxa catalana de graners. Amb aquestes entitats es fan intercanvis 
de llavors, informació, pressió/presència política conjunta o formacions vàries. A Mengem bages i 
alberg dels caus o al restaurant les Olles hi porten verdura de varietats locals per tal de difondre la 
seva tasca... En l’àmbit de la cohesió social procuren, malgrat les dificultats, buscar formes perquè 
les persones amb mobilitat reduïda puguin fer visites a la finca. Alhora treballen amb Ampans. En 
l’àmbit de la innovació l’associació es dedica a produir llavors de varietats locals. En l’àmbit de la 
transformació en cooperatives, l’associació ha estat estudiant i valorant la possibilitat de 
transformar-se en cooperativa.

Les Refardes cultiva, neteja i 
tria llavors per tal de que hi 
hagi un relleu cultural i 
agronòmic

Sector d’activitat:Serveis

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

lesrefardes@lesrefar
des.com

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00



Associació Massís de Montserrat

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2011

Altres serveis

G-66734385

30 1

 Marganell

08298

www.montserrati.cat

Verónica Hirano

Bages

Barcelona

602697428

L’Associació Massís de Montserrat es va crear el 2011 per la voluntat d’ajudar al relleu generacional de la pagesia i 
d’oferir un espai de suport mutu a pagesos i pageses del territori Montserratí  

ComarcalSector d’activitat:Serveis a organitzacions

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: pagesia@montserrati.cat

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

L’associació Massís de Montserrat té com a objectiu principal el desenvolupament 
territorial de la comarca del Montserratí. Per aquest motiu treballa en la 
dinamització econòmica del món agrícola a la zona. En l’àmbit de la col·laboració 
es col·labora  a nivell local amb l’organització de fires i es promociona que les 
iniciatives locals d’agricultura puguin promocionar els seus productes. A la 
vegada participen de trobades agroecològiques. Hi ha una forta voluntat i treball 
per donar eines als productors del territori per tal de potenciar i millorar la seva 
activitat. 

L’ASSOCIACIÓ MASSÍS DE 
MONTSERRAT TREBALLA PEL 
RELLEU GENERACIONAL DE LA 
PAGESIA AL MONTSERRATÍ

@montserraticat



Associació Mèliés

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: www.facebook.com/associaciomelies

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2011

Educació

G-65462343

4 1

 Marganell

08298

https://associaciomelies.wordpress.com

Iaco Subirats

Bages

Barcelona

607347425

Es tracta d’una associació que treballa amb joves d’instituts, esplais o altres tipus de centres i que es dedica a 
potenciar i acompanyar la creació de continguts audiovisuals per part dels joves. Sempre es prioritza que les 
produccions toquin temes amb un alt contingut social.

Catalunya

L’associació Mèliés destaca per les seves bones pràctiques en diferents àmbits, en l’àmbit 
de la cohesió social té una política de preus per tal d’afavorir que puguin accedir als serveis 
aquelles entitats i col·lectius més vulnerables. En l’àmbit de la col·laboració es col·labora i 
es comparteixen recursos, amb entitats que treballen en l’àmbit de l’educació audiovisual, 
realitzant diverses trobades  anuals.  A la vegada sempre s’intenta que en les produccions hi 
hagi col·laboració amb entitats del territori com les associacions de veïns i veïnes. Pel que fa 
la innovació l’entitat procura introduir sempre una perspectiva de gènere en tots els seus 
tallers i cursos amb joves, alhora s’intenta que en les activitat organitzades hi hagi una 
visibilització de les dones.

L’associació Mèliés sempre 
prioritza que les produccions 
toquin temes amb un alt 
contingut social

Sector d’activitat:   Educació

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:Associaciomelies@gmail.com

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00



Associació Rostoll Verd

Treballadores: 1

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 2013

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G62908835

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

Comerç minorista i majorista

Manresa

08241

www.rostollverd.blogspot.com

Bages

Barcelona

610972254

L’Associació Rostoll Verd forma part d’un moviment que pren consciència de la significació i les implicacions presents i futures que tenen 
els actes de consum. El nostre consum crític i responsable parteix de la qualitat biològica, utilitzant productes no tractats amb químics de 
síntesi i lliures de manipulació genètica, i també es projecta més enllà, ja que lluita per tal que tots els processos socioeconòmics, des del 
camp a la taula, estiguin basats en la fraternitat i la justícia entre les persones, i el respecte als cicles naturals de la vida.

Manresa

L’associació Rostoll Verd  treballa en l’àmbit del desenvolupament territorial 
prioritzant el consum i distribució de béns i serveis locals. Té com a objectiu l’oferta 
de béns i serveis de proximitat i de comercialització justa. Un element innovador és 
la introducció d’un espai per infants a l’associació per tal de compatibilitzar les 
tasques a l’associació i la vida familiar. En l’àmbit de la col·laboració en algunes 
ocasions s’ha cedit l’espai a entitats o iniciatives per dur a termes xerrades o 
activitats diverses. 

ROSTOLL VERD TREBALLA EN 
EL DESENVOLUPAMENT 
TERRITORIAL PRIORITZANT EL 
CONSUM I DISTRIBUCIÓ DE 
BÉNS I SERVEIS LOCALS

Sector d’activitat:   Comerç

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: rostollverd@gmail.com

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00



Associació l’Era, Espai de Recursos Agroecològics

Treballadores:

Facturació 2017: 140000€

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web:       www.associaciolera.org
Twitter:@associaciolera                       

Facebook: associaciolera

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

1998

Agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura

G61850277

315 4

   Manresa

08241

Xènia Torras

Bages

Barcelona

   938787035

L'Era és una entitat sense ànim de lucre l'objectiu principal de la qual és la difusió i el treball en el territori en 
producció agroecològica i desenvolupament rural.

BagesSector d’activitat: Agricultura, ramaderia i pesca 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: info@associaciolera.org

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

En l’associació l’Era trobem bones pràctiques en l’àmbit del desenvolupament territorial ja que realitzen una 
tasca de formació i assessorament de projectes adaptant-se a les seves necessitat. Alhora en el seu moment 
el banc de llavors va néixer d'una necessitat del sector de conèixer les varietats locals.
En l’àmbit de la col·laboració participen en la Xarxa Catalana de Graners, amb Red de Semillas, amb 
Caritas, amb el projecte "Terra cuina i tradició", amb les administracions o amb la Xarxa Custòdia 
Territori. 
En l’àmbit de la cohesió social treballen amb Càritas indirectament, a la vegada disposen de beques 
socials per ajudar a tenir accés a la formació agroecològica a les persones que no hi tenen accés. 

L’ASSOCIACIÓ L’ERA 
PROPORCIONA
FORMACIÓ I ASSESSORAMENT
A PROJECTES AGROECOLÒGICS



Associació Juga-la, Projecte de Creixement 
Familiar

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: Jugalaespaisdejoc

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 2014

Nre. de persones sòcies: 3

CNAE principal:

CIF: G-66301102

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

Educació
0

  Cardona

08261

www.juga-la.com

Anna Baró

Bages

Barcelona

938692141

Juga-la! és una associació que vetlla per la cura i l’acompanyament respectuós de la infància a través de l’oferiment d’espais 
de joc per a infants i famílies i assessoraments a centres educatius.

Catalunya 

Juga-la és una associació que incorpora la innovació educativa en el seu dia a dia. En primer 
lloc perquè es tracta d’una iniciativa puntera en el treball de gènere amb els infants.  
Aquesta perspectiva travessa totes les activitats de que realitzen des de l’associació.  
Aquest treball també es reflexa en una visió innovadora sobre el desenvolupament 
sentimental dels grups amb qui treballen. Pel que fa als models de col·laboració, es tracta 
d’una associació que treballa amb altres entitats de Cardona en l’organització d’una 
important fira del municipi, des de l’associació s’aporta els seus coneixement en matèria 
educativa per complementar els continguts d'una important fira que se celebra al poble.

JUGA-LA INCORPORA LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 
D’UNA FORMA TRANSVERSAL 
EN TOTES LES SEVES 
ACTIVITATS

Sector d’activitat:   Educació

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: Jugala.jugala@gmail.com

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00



Associació Sociocultural de Circ Capicua

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web:       www.capicuacirc.com Twitter:                       
Facebook:   compania.capicua

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 2009

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G66546664

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment

6 6

Manresa

08242

Rebeca

Bages

Barcelona

620867220

Companyia de circ aeri i teatre

ManresaSector d’activitat:Serveis culturals

Internacionalització Altres

Correu electrònic:  capicua333@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

L’associació sociocultural de Circ Capicua té bones pràctiques en l’àmbit de 
la cohesió social ja que la companyia fa tallers de circ amb persones amb 
discapacitat i amb persones en risc d’exclusió social. Per altra banda en 
l’àmbit de la col·laboració l’associació treballa amb altres companyies de 
circ i organitzen tallers i trobades de forma conjunta.

L’ASSOCIACIÓ CAP I CUA FA 
TALLERS DE CIRC AMB 
PERSONES AMB DISCAPACITAT
I AMB PERSONES EN RISC 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL



Associació Siena

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: sienacoop

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2012

Activitats  professionals, científiques i 
técniques

G65726788

3 7

 Manresa

08241

www.sienacoop.com

Sònia Díaz

Bages

Barcelona

@sienacoop

647708804

Entitat sense ànim de lucre amb ànima de cooperativa situada a Manresa, té com a objectiu fomentar l'envelliment 
actiu i l'autonomia de les persones, mitjançant la sensibilització i la gestió de projectes.

Catalunya i Espanya

SIENA FOMENTA L’ENVELLIMENT ACTIU I 
L’AUTONOMIA DE LES PERSONES

Sector d’activitat:    Serveis a les organitzacions

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: hola@sienacoop.com

Tercer Sector Social:

G146NCTC-225-00

L’Associació Siena té bones pràctiques en l’àmbit de la col·laboració, ja que tenen 
convenis i acords de col·laboració amb diferents associacions i cooperatives per tal  de 
treballar conjuntament. En l’àmbit de la cohesió social, es té en compte que totes les 
activitats siguin inclusives per a totes les persones, ja sigui per persones amb mobilitat 
reduïda, en el llenguatge o altres diversitats. Per altra banda des de l’associació fomenten 
que les pròpies persones grans participin com a voluntàries en l’activitat. Pel que fa al 
desenvolupament territorial participen de diferents òrgans com el consell de la gent gran 
del Bages i de Manresa. Siena té en consideració la no utilització d’un llenguatge sexista 
en els seus projectes i activitats.



Associació Trastorn de l’espectre autista[Asperger] Catalunya Central

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: aspergercatalunyacentral

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2008

Salut

G-65064735

68 4

 Manresa

08242

www.teasperger-catcentral.com

Josep Candàliga

Bages

Barcelona

692170935

L’associació té per objectiu, promoure accions que millorin la qualitat de vida de les persones amb Síndrome 
d’Asperger (SA) i altres Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) i les seves famílies, així com desenvolupar iniciatives 
que millorin la inclusió social, educativa i laboral de les persones amb aquesta síndrome.

Catalunya Central

L’associació Trastorn de l’espectre autista[asperger] busca millorar la qualitat de vida 
d’aquest col·lectiu, per aquest motiu destaquen les seves bones pràctiques en l’àmbit de la 
innovació, per això presenten un pla de formació per pares i mestres d’escoles que permet 
millorar la detecció i tractament dels infants amb aquesta síndrome. A nivell de cohesió 
social, tenen la política d’incloure persones amb Asperger dins el grup de voluntaris de la 
iniciativa per tal de fer-los partícips de la iniciativa. Aquesta inclusió facilita 
l’acompanyament dels usuaris i usuàries del servei i a la vegada permet la implicació 
d’antics usuaris.

L’associació TEA-Asperger 
inclou persones d’aquest 
col·lectiu en el seu grup de 
voluntaris

Sector d’activitat:  Salut

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

Sac.catalunyacentral
@gmail.con

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00



CAE, formació i serveis socioculturals

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: caemanresa

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

1984

Educació

G58452210

29 23

 Manresa

08241

www.cae.cat

Nasi Muncunill

Bages

Barcelona

@caemanresa

938725789

El CAE és una associació sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública que promou i gestiona formació, projectes i activitats 
de dinamització juvenil, de joc i de dinamització comunitària i sociocultural i que dóna suport a les persones i entitats que 
treballen en aquests àmbits a la Catalunya Central. 

Bages

El CAE impulsa projectes per a joves amb 
dificultats i també per la dinamització 
comunitària

Sector d’activitat:Educació

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: cae@cae.cat

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

El CAE destaca per tenir bones pràctiques en diferents àmbits de la seva activitat, en 
l'àmbit de la participació el CAE té diferents nivells de participació, des d'espais on només 
participen els socis fins a espais tècnics on participen els treballadors i treballadores. 
Alhora també hi ha espais conjunts de decisió amb la participació de socis, sòcies, 
treballadors i treballadores. En l'àmbit de la innovació es caracteritzen per fer un treball 
interdisciplinar(formació, activitats, programes...) a través dels jocs. En l'àmbit del 
desenvolupament territorial, el CAE impulsa cursos de monitors i directors, formació de 
voluntariat, formació per persones en situació d'atur o treballadores. També treballen en 
projecte amb joves amb dificultats o en la dinamització comunitària. En l'àmbit de la 
col·laboració, treballen de manera estable en diferents espais com la Confederació, el 
Consell Assessor de la Formació dels Educadors en el Lleure de la Direcció General de 
Joventut...) i, alhora, col·laboren de forma en l'organització d'activitats amb Ampans o amb 
centre d'ensenyament de Manresa. En l'àmbit de la cohesió social, han incorporat joves en 
situacions vulnerables en equips per l'organització d'activitats.



Xarxa Terra Viva

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2018

Agricultura, ramaderia, silvicultura i 
pesca

G-67227959

19 0

 Manresa

08241

Www.terraviva.cat

Marta Serra

Bages

Barcelona

600726573

Associació que impulsa i dinamitza una xarxa vinculada al territori, difonent i preservant coneixements entorn la natura i 
l'agricultura local i ecològica, per recuperar la consciència dels valors dels boscos i correus.  

BagesSector d’activitat:Agricultura, ramaderia i pesca

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: info@terraviva.cat

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

L’associació Xarxa Terra Viva destaca per les seves bones pràctiques en la participació ja 
que totes les decisions es prenen per consens, tenint en comte així totes les opinions i 
punts de vista. En l’àmbit del desenvolupament territorial l’associació està posant en 
evidència l'abandonament de terres i cultius per la seva baixa rendibilitat, i intentant fer 
xarxa, unir esforços per revertir la situació i evitar que passi més. Pel que fa a la 
transformació en cooperativa, és una opció a plantejar-se en un futur. L’ASSOCIACIÓ XARXA TERRA 

VIVA TREBALLA PER REVERTIR 
L’ABANDONAMENT DE TERRES 
I CULTIUS



Fundació AMPANS

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Fundació

1965

Serveis sanitaris i serveis socials/ 
Educació

G08444671

788 0

 Manresa

08241

Ampans.cat

Rosa Maria Bonet

Bages

Barcelona

938272300

La missió d’Ampans es acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat 
en el desenvolupament del seu projecte de vida, garantint els seus drets i la sostenibilitat , amb una clara voluntat de 
transformació social. 

Catalunya CentralSector d’activitat:Salut / Educació

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: ampans@ampans.cat

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

Ampans és una fundació que es caracteritza per tenir un conjunt de bones pràctiques en 
l'àmbit de la innovació, com ara el programa "Funciona" d'assessorament als estudiants 
sense certificats d'estudis, "l'escola d'EE" com a centre de suport de les escoles 
ordinàries (CEEPSIR), l'ampliació de serveis comercials com la formatgeria, el Centre de 
noves oportunitats (CNO) o Universi+. Per altra banda han creat un premi d'innovació i 
investigació per persones amb discapacitat intel·lectual
En l'àmbit del desenvolupament territorial la Fundació respon a la necessitat d'inserció i 
creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat o risc d'exclusió. En l'àmbit de 
la cohesió social treballen per integrar persones amb discapacitat i risc d'exclusió social, 
especialment com a treballadors i usuaris de serveis.
Alhora participa de desenes d'agrupacions i té aliances amb un gran ventall 
d'associacions, fundacions i empreses

AMPANS DÓNA SUPORT EN EL 
SEU PROJECTE DE VIDA A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL O EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT 



Fundació Privada Antònia Soler

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Fundació

1965

Educació

G58455379

0 2

 Cabrianes (Sallent)

08650

Benjamí Oller Riera

Bages

Barcelona

938370720

La senyora Antònia Soler, a la seva mort, va deixar tota la seva herència a aquesta fundació per tal que es fes una guarderia, 
gratuïta per la gent del poble de Cabrianes

CabrianesSector d’activitat:  Educació

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

fundacioasoler@hotm
ail.com

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

La principal bona pràctica d’aquesta iniciativa és en l’àmbit de la 
participació ja que quan s’ha hagut de prendre alguna decisió important 
s’han fet assemblees de tot el poble de Cabrianes. Una altra bona pràctica 
de la fundació dins l’àmbit de la cohesió social és la seva pròpia finalitat, 
que no és altra que el poble de Cabrianes pugui disposar d’una guarderia 
gratuïta.

LA FUNDACIÓ CONVOCA 
ASSEMBLEES OBERTES AMB 
TOT EL POBLE DE CABRIANES 
PER PRENDRE LES DECISIONS 
IMPORTANTS



Fundació La Xarranca

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:                       

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 2007

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G-09815530

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Fundació

Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment

0 189

Manresa

08241

www.cae.cat/nivells/submenu/titular/fundacio-
la-xarranca

Nasi Muncunill

Bages

Barcelona

938725789

La Xarranca ofereix serveis de lleure -casals de vacances, tallers i activitats infantils, etc.-; serveis educatius en l'entorn escolar 
-monitors/es de menjador, activitats extraescolars, servei d'acollida, etc- i altres serveis i activitats de caire socioeducatiu i cultural.

Bages

LA XARRANCA HA ENGEGAT 
DIFERENTS PROGRAMES PER 
INCORPORAR JOVES EN 
SITUACIONS DE 
VULNERABILITAT

Sector d’activitat:  Educació i formació

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: xarranca@cae.cat

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

La Xarranca es caracteritza per tenir bones pràctiques en l’àmbit de la 
cohesió social, un exemple d’aquesta tasca serien els diferents programes  
que han engegat per incoporar joves en situacions de vulnerabilitat. En 
l’àmbit de la innovació plantegen un treball interdisciplinar (formació, 
activitats, programes...) a partir del joc.



Fundació privada Institució Benèfica Assistencial 
manresana

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: 
Twitter:                       @resimontblanc            
      

Facebook: resimontblanc 

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 1984

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G-09815530

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Fundació

Activitats sanitàries i de serveis socials
14 68

Manresa

08271

http://residenciamontblanc.org/

Joan M. Estany

Bages

Barcelona

938772848

Fundació dedicada a la gent gran amb residència assistida, llar residència, centre de dia, servei d'atenció domiciliària i en 
tràmit per un menjador social. Aquests serveis es donen com a Residència Mont Blanc que és el nom amb que se'ns coneix.

Local

La fundació treballa amb un 
model d’organigrama 
horitzontal per involucrar a 
les treballadores en la presa 
de decisions

Sector d’activitat:  Salut

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@residenciamo
ntblanc.org

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

La fundació es caracteritza per tenir bones pràctiques en diferents àmbits, en l’àmbit de la 
participació el tret més distintiu és que hi ha un organigrama horitzontal. És a dir, una estructura 
organitzativa, amb cap nivell d'intervenció de gestió entre el personal i la direcció. La idea és que 
els treballadors fan millor la seva feina si estan més directament involucrats en la presa de 
decisions, i no supervisats d'aprop per moltes capes de la gestió. En l’àmbit de la innovació és el 
primer geriàtric d'Espanya amb el segell europeu EFQM (European Foundation for Quality 
Management) de qualitat en la gestió, alhora estan implementant el model d'atenció ACP (Atenció 
Centrada en la Persona).Per altra banda s’està implementant la UTAC (Unitat Tècnica d'Atenció 
Continuada) que és un servei personalitzat per les persones que tenen cert grau de deficiència, que 
no els permet ser autònoms, però aquesta deficiència no és prou greu com per estar a la Unitat de 
Psicogeriatria. En l’àmbit del desenvolupament territorial han detectat que els serveis públics 
d’atenció a les persones depenents és deficient i per això han començat un Servei d'Atenció 
Domiciliària privat En l’àmbit de la col·laboració tenen 9 convenis i vàries col·laboracions fixes amb 
amb centres de formació o entitats del barri. 



Fundació privada Residència Assistencial de Manresa

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:                       

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució: 1859

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF: G08383531

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Fundació

Activitats sanitàries i de serveis socials
0 61

Manresa

08241
Juan Manuel 
Bendala

Bages

Barcelona

938772848

Atenció residencial i educativa d'infants i adolescents en desemparament.

LocalSector d’activitat:  Educació i formació

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:llarsmanresa@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

La fundació  privada Residència Assistencial de Manresa té bones pràctiques en  
l’àmbit de la cohesió social ja que la fundació té com a política la contractació de 
personal de col·lectius vulnerables, principalment pel que fa als serveis.
En l’àmbit de la innovació la proposta de la fundació incorpora pràctiques 
innovadores en les diferents dimensions dels serveis que proporciona i també en 
el nombre de persones ateses. En l’àmbit del desenvolupament territorial fan 
propostes a l’administració pertinent per tal d’incorporar millores, malgrat 
moltes d’elles no s’han pogut implementar per motius econòmics.

LA FUNDACIÓ TÉ COM A 
POLÍTICA LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL DE 
COL·LECTIUS,PRINCIPALMENT 
PEL QUE FA ALS SERVEIS



Fundació privada residència de la 3ª edat Sant 
Jaume

Treballadores:   39

Facturació 2017: 1325000€

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:                       

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

  Fundació

1988

Activitats sanitàries i de serveis socials

G08884843

0

 Cardona

08261

Núria Giné Esparbé

Bages

Barcelona

938691186

És una fundació privada sense ànim de lucre que ofereix el servei de residencia assistida i centre de dia per 
persones majors de 65 anys.

BagesSector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

info@residenciastjaume.ca
t

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

Trobem bones pràctiques en diferents àmbits, en l’àmbit de la innovació el centre està començant 
a funcionar amb el nou sistema de gestió de centres ACP (atenció centrada a la persona). En l’àmbit 
del desenvolupament territorial es va detectar que Cardona és una població molt envellida per 
aquest motiu s’ha realitzat un protocol des de SSAP i el CAP de derivar a la residència els casos 
urgents del municipi que necessiten ingressar en urgència, és convoca una reunió i es pren la 
desició del pla de treball. En l’àmbit de la col·laboració la residència acull actuacions d’escoles, 
persones de centres cívics, músics de Cardona, voluntaris anònims, entre d’altres. A nivell de 
cohesió social treballen amb voluntaris de Càritas, Creu Roja i tenen convenis amb persones que 
estan cumplint mesures penals. Per altra banda totes les seves instal·lacions estan adaptades a les 
persones amb mobilitat reduïda.

LA RESIDÈNCIA ESTÀ 
COMENÇANTA TREBALLAR EN EL 
NOU SISTEMA DE GESTIÓ  
INNOVADOR ACP (ATENCIÓ 
CENTRADA A LA PERSONA)



Asociación Española de Equinoterapia

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: aedeq

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

1996

Activitats sanitàries i de serveis socials

G62699228

25 0

 Berga

08600

http://www.aedeq.org

Lorenzo Lucarelli

Berguedà

Barcelona

@aedeq

686331750

L’associació es dedica a protegir els animals i la natura i a oferir teràpies a persones amb necessitats especials a 
través de l’equinoteràpia. Treballa en l’àmbit de la formació per difondre técniques, mitjans i materials per la 
realització de l’equinoteràpia

Catalunya, Espanya i Europa

L’ASSOCIACIÓ COL·LABORA AMB 
DIFERENTS ENTITATS SOCIALS DEL 
BERGUEDÀ QUE TREBALLEN AMB 
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Sector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: secretaria@aedeq.org

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

Les bones pràctiques de l’associació es centren en àmbits com el desenvolupament 
territorial on han establert vincles amb proveïdors locals principalment d’aliments. A la 
vegada estan oferint les seves teràpies i col·laboració a diferents entitats socials que 
treballen amb persones amb diversitat funcional del Berguedà. En l’àmbit de la 
col·laboració col·laboren periòdicament amb diferents associacions socials, educatives i 
de gent gran del berguedà així com amb el banc del temps. En l’àmbit de la cohesió social 
són una associació molt activa ja que la mateixa idiosincràcia de les seves teràpies, 
encarades a persones amb autismes o diversitat funcional, els porta a tenir-ho presents. 
També entre els voluntaris de l’associació han incorporat en ocasions persones en risc 
d’exclusió social. 



Associació de Defensa de la Flora i Fauna 

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: adeffa.adeffa.3

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2006

Altres activitats

G64330673

55 1

 Manresa

08241

http://www.adeffa.cat

Núria Valls

Bages

Barcelona

@camadoca_adeffa

616363261

ADEFFA vetlla per la defensa i conservació de la fauna i la flora autòctona del territori, amb especial incidència en la 
fauna i flora dels rius. Treballa per la preservació delmedi ambient com a bé social i general, tant a nivell d’hàbitats 
com a nivell de flora, fauna, gestió de recursos i residus i gestió de bioinvasor

Berguedà

ADEFFA TREBALLA PER LA RECUPERACIÓ 
DEL TERRITORI NATURAL PROMOVENT 
JORNADES DE VOLUNTARIAT PER 
MILLORAR L’ENTORN

Sector d’activitat:  

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: a.adeffa@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

L’associació ADEFFA treballa en l’àmbit de la cohesió social a través d’un programa específic 
per treballar amb disminuïts psíquics. Per altra banda les instal·lacions estan adaptades per 
persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a les persones contractades procuren comptar amb 
persones aturades de llarga durada o amb persones de més de 50 anys. Pel que fa al 
desenvolupament territorial procuren contractar persones del territori, alhora treballen per 
millorar l’entorn natural malmès, com per exemple la riera del Merlès. Excepte els productes 
específics que no es poden adquirir en l’àmbit local procuren comprar-ho tot al territori. En 
aquest àmbit també treballen en la difusió del patrimoni natural del territori. Per tal millorar 
l’entorn organitzen les jornades de voluntariat per recuperar i netejar l’entorn natural. Pel que 
fa als models de col·laboració tenen acords o convenis amb Habitat, EDM, ajuntaments i 
escoles. També participen de la Xarxa de Custòdia del Territori així com de la Xarxa de 
Voluntariat de Catalunya.



Associació Pi3b Produccions

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: www.pi3b.cat Twitter:                    @estanitafoix

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2011

Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment

G65524704

7 0

 Berga

08600

Janina Vilana

Berguedà

Barcelona

L’associació Pi3b produccions és una entitat sense ànim de lucre que realitza, col·labora i gestiona projectes 
culturals, audiovisuals i d’arts escèniques

Berguedà

L’ASSOCIACIÓ Pi3B FOMENTA LA 
CULTURA AUDIOVISUAL ENTRE JOVES I 
INFANTS DEL TERRITORI A TRAVÉS DE 
TALLERS I ALTRES ACTIVITATS 

Sector d’activitat: Serveis culturals 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:pi3bproduccions@gmail.com

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

L’Associació Pi3b treballa pel  desenvolupament territorial, han 
treballat amb infants i joves del territori per fomentar els seus 
coneixements en el món audiovisual a través de tallers, sobre el 
cinema i la cultura audiovisual. 
També han col·laborat amb associacions com l’ANC, Òmnium, casals 
d’estiu o d’hivern i diversos ajuntaments del territori en la producció 
de diferents materials del seu àmbit. 



Associació Pro disminuïts psíquics del Berguedà

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web:  www.apdpb.org Twitter:

Facebook: lleure.apdpb

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

1972

Activitats sanitàries  i de serveis socials

G58176363

350 125

Berga

08600

Fina Canal

Berguedà

Barcelona

938211257

Atenció global a les persones amb discapacitat intel·lectual  

BerguedàSector d’activitat:  Salut 

Internacionalització Altres

Correu electrònic:  
fina.associacio@apdb.org

Tercer Sector Social: Si

G146NCTC-225-00

L’associació pro disminuïts psíquics del Berguedà té bones pràctiques en  
l’àmbit de la cohesió social, ja que  la seva feina va principalment encarada 
a les persones amb discapacitat intel·lectual., entre d’altres tasques 
treballen per la integració laboral d’aquest col·lectiu, també treballen per 
l’autonomia d’aquestes persones en la seva pròpia llar o en l’organització 
d’activitats de lleure. Per altra banda les les activitats que organitzen 
estan adaptades per les persones amb mobilitat reduïda o altres 
diversitats en el llenguatge i la comunicació.

L’ASSOCIACIÓ TREBALLA PER
LA INTEGRACIÓ LABORAL I 
L’AUTONOMIA DE
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL



 Fundació Privada Casal d'Assistència Benèfica de Puig-reig 
- Residència de Vells 

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Fundació

1980

Activitats sanitàries  i de serveis social

G08272288

0 75

Puig-reig

08692

Gemma Pellicer

Bages

Barcelona

938380045

La residència consta de places publiques, privades i sociosanitaries. Es una fundació benèfica regida per un 
patronat municipal. La seva filosofia es donar resposta a les necessitats de les persones del poble i la comarca

Puig-reig

LA FUNDACIÓ INCORPORA DIFERENTS 
TREBALLADORES QUE FORMEN PART DE 
COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Sector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

cassbenefica@logiccontro
l.es

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

La fundació té bones pràctiques en l’àmbit de la cohesió social, ja que han 
incorporat diferents persones treballadores que formen part de col·lectius 
en risc d’exclusió social. Alhora totes les activitats que es realitzen al 
centre estan adaptades a les persones amb diferents dificultats de 
moviment.



Fundació Privada Horitzó del Berguedà

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: www.gruphoritzoberga.org Twitter:

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Fundació

1982

Activitats sanitàries  i de serveis socials

G58138785

13  8

Berga

08600

Eva Sánchez Tabios

Berguedà

Barcelona

938212072

Entitat que treballa per a la inclusió laboral i social de persones amb trastorns mentals i/o risc d'exclusió 
social

BerguedàSector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: gruphberga@gmail.com

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

La fundació destaca en les bones pràctiques en l’àmbit de la participació  
són els treballadors i treballadores els que prenen les decisions i fan 
propostes a la Junta de Patrons. En l’àmbit del desenvolupament 
territorial, darrerament l’entitat està treballant per la promoció de les 
festes locals i ho està fent coordinadament amb altres agents del territori. 
Alhora responen a la mancança d’espais a la comarca per treballar la salut 
mental. En l’àmbit de la col·laboració, treballen amb altres entitats del 
territori i també del mateix sector. En l’àmbit de la cohesió social el seu 
objectiu principal és treballar per la inclusió laboral i social dels col·lectius 
vulnerables.

L’ENTITAT RESPON A LA 
NECESSITAT DE LA 
MANCANÇA D’ESPAIS A LA 
COMARCA PER TREBALLAR LA 
SALUT MENTAL



Associació Artística Desperta Espurnes

Treballadores:

Facturació 2017: 35000€

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: www.despertaespurnes.org Twitter:                       

Facebook: 
associacioartisticadesperta.espurnes

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

2007

Serveis Culturals

G64218795

64  4

Collsuspina

08178

Xavier Vinuesa

Moianès

Barcelona

690837287

Associació artistica i social amb un clar esperit transformador de les incoherències de la nostra societat

LocalSector d’activitat: Serveis culturals 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:despertaespurnes@yahoo.es

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

A l’associació Desperta Espurnes podem trobar bones pràctiques en 
l’àmbit de la participació ja que les decisions es prenen de forma 
assembleària entre totes les membres de la iniciativa. En l’àmbit de la 
col·laboració treballen amb altres associacions com ara AMPES, Units 
per la Fam o Giracirc. Pel que fa la cohesió social treballen per integrar 
persones amb diversitat funcional de la Llar dels avets, alhora vetllen 
per potenciar la llengua de signes en algunes activitats.

L’ASSOCIACIÓ TREBALLA PER LA
INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL AMB LA 
COL·LABORACIÓ DE LA 
COMUNITAT ELS AVETS 



Associació Beques JOV

Treballadores:

Facturació 2017: 70.000€

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web:       www.bequesjov.cat Twitter:                       

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

2013

Educació

G66195942

8 4

 Moià

08180
Mireia Balcells 
Valerio

Moianès

Barcelona

625058791

Beques JOV és un projecte educatiu i social ubicat a la zona del Moianès, que dóna suport i complementa la 
formació dels joves dins l'educació reglada, amb la finalitat d’orientar els joves a trobar la seva vocació 
professional des de l’orientació personal, individualment i l’orientació a l’aula, en grup. 

MoianèsSector d’activitat: Educació i formació 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: hola@bequesjov.cat

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

Trobem bones pràctiques en diferents àmbits, en l’àmbit de la innovació la pràctica de l’associació parteix 
d’una visió holística de l’educació en els joves. Beques JOV dins del programa “Autoconeixement i creativitat 
per a la projecció de vida” va ser innovadora en els seus inicis. També és innovadora la forma de mirar a 
l’alumne com a persona per ajudar-lo a trobar la seva vocació, a través d’una metodologia pròpia i temaris 
propis. En l’àmbit del desenvolupament territorial des de fa anys, han detectat una necessitat molt evident 
en el territori, tenint en compte que el Moianès és una zona rural, i l’oferta d’estudis és molt limitada van 
veure la necessitat de començar per l’autoconeixement i la creativitat per trobar el camí professional. En 
l’àmbit de la cohesió social Beques JOV treballa des d’una besant inclusiva, tenint en compte la diversitat tot 
desenvolupant el seu programa en centres amb realitats molt diferents. El programa “Autoconeixement i 
creativitat per a la projecció de vida” vol donar l’oportunitat a tots els joves. Tenen present en tot moment 
garantir el principi d’igualtat d’oportunitats, evitar possibles desequilibris indirectes en les activitats 
realitzades, afavorir la presència equitativa de nois i noies en les diverses pràctiques i activitats i crear 
cultura de de sensibilització envers qualsevol situació discriminatòria. Treballen atenent a la diversitat, 
treballant de forma adaptada, flexible i individualitzada, per donar resposta al col·lectiu al que s’adrecen. 

L’ASSOCIACIÓ BEQUES JOV 
TREBALLA  PER ORIENTAR I 
AJUDAR ALS JOVES  A TROBAR 
LA SEVA VOCACIÓ 
PROFESSIONAL



Associació Mestall

Treballadores:

Facturació 2017:   
      6000€

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat:              Espai de creació i natura. Combinem les feines al camp per consum propi, i vendre alguns excedents, amb la música, 
l'artesania i la tracció animal moderna. Oferim alguns tallers mostrant el que fem i relacionats amb la música i l'artesania. 

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: 
http://leroldelafranquesa.wixsite.com/l
eroldelafranquesa/

Twitter:                       

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2013

Agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura

G66041377

2  6

Moià

08180

Bernat Torras

Moianès

Barcelona

686823543

LocalSector d’activitat: Agricultura, ramaderia i pesca 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

leroldelafranquesa@g
mail.com

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

L’associació Mestall té bones pràctiques en l’àmbit de la participació, ja que tot es 
decideix en assemblees i per consens. En l’àmbit de la innovació trobem la utilització 
de la tracció animal moderna per a la gestió de la finca.  Actualment s’utilitza per a la 
gestió de vinyes. En l’àmbit de la col·laboració participen de  la plataforma woofer i 
acullen persones voluntàries, alhora també estan engegant un projecte amb persones 
amb síndrome de down. L’ASSOCIACIÓ MESTALL UTILITZA 

LA TRACCIÓ ANIMAL MODERNA 
PER LA GESTIÓ DE LA FINCA

http://leroldelafranquesa.wixsite.com/leroldelafranquesa/
http://leroldelafranquesa.wixsite.com/leroldelafranquesa/


Associació Ecoconsum La Meuca

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:                       

Facebook: consumcritic

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

2011

Altres activitats

G66178758

27

Monistrol de Calders

08275

Ramon Vancells

Moianès

Barcelona

627319288

Entitat sense ànim de lucre que fomenta el consum crític i conscient

LocalSector d’activitat: Distribució i comerç 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

lameuca@googlegroups.co
m

Tercer Sector Social: No

G146NCTC-225-00

A l’associació, La Meuca, podem trobar bones pràctiques en molts àmbits, com ara en la 
participació ja que en l’associació es prenen totes les decisions de forma assembleària. En 
l’àmbit de la innovació la pròpia concepció de consum que té l’entitat, molt lligada al 
consum de productes del territori i al desenvolpament del mateix ja suposa una innovació. 
Pel que fa al desenvolupament territorial han organitzat activitats  per fomentar la 
reconversió i redefinició de les zones rurals. També col·laboren amb altres grups de consum 
del territori i amb les diverses entitats del municipi, com per exemple l’associació cultural el 
Barral.

L’Associació La Meuca practica
I difón una concepció del consum
Lligada al territori i al seu desenvolupament



Associació pel desenvolupament humà sostenible La 
Datzira K.F

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2007

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

G64889009

30  1

 Castellcir

08183

Paloma Fuentes 

Moianès

Barcelona

649543104

Associació per promoure sistemes de vida agroecològics i comunitaris.

MoianèsSector d’activitat: Agricultura, ramaderia i pesca 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

cooperativaladatzira
@yahoo.es

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

L’associació pel desenvolupament humà sostenible La Datzira K.F treballa 
peldesenvolupament territorial per això col·laboren amb altres grups la 
defensa del territori, per exemple en la defensa de la riera de la Golarda 
davant els interessos empresarials. En aquest àmbit també cal destacar 
que han participat en diferents taules rodones, caminades i vídeos per 
dinamitzar i defensar el territori. L’ASSOCIACIÓ DATZIRA 

TREBALLA EN LA DEFENSA DEL 
TERRITORI  CONJUNTAMENT  
AMB ALTRES ENTITATS



ATAP – Associació Treballs Atenció a les Persones

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: www.atap.cat Twitter:                       @atapcalders

Facebook: atapcalders

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2014

Activitats sanitàries i de serveis socials

G64889009

65  5

 Calders

08275

Marcel Esquerré

Moianès

Barcelona

938308030

L’ATAP és una organització no governamental de caràcter humanitari i altruista per donar servei voluntari i/o tasca laboral a 
persones en situació d’atur, precari i/o que no perceben ingressos suficients. La finalitat principal és la d’abastir les necessitats 
de servei a les persones en general i amb prioritat a les més necessitades, tant social com economica i/o laboral. Ofereix 
diferents serveis als socis i genera 5 llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social

Calders, MoianèsSector d’activitat: Serveis a les  persones 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: info@atap.cat

Tercer Sector Social: NO

G146NCTC-225-00

Les bones pràctiques es  centren en l’àmbit de la cohesió social, l’entitat dedica la 
totalitat dels seus ingressos a projectes socials, a més totes les persones que estan 
contractades són persones que estan en risc d’exclusió social. Els seus proveïdors són 
generalment de l’ESS. En l’àmbit del desenvolupament territorial es tracta d’una 
associació que neix l’any 2012 en un context de forta crisi econòmica i on les necessitats 
bàsiques d’una part de la població no estaven cobertes, davant d’aquesta necessitat 
decideixen crear l’associació per tal de garantir unes condicions de vida dignes a les 
persones del territori. Actualment segueixen amb aquesta tasca i han ampliat els 
serveis a, per exemple, cursos de català per les persones migrants o refugiades que 
viuen al territoi. En l’àmbit de la col·laboració tenen convenis amb diferents 
cooperatives, associacions, fundacions i institucions públiques, com la fundació l’Avet 
de Moià que treballa amb persones amb diversitat funcional o amb Solidansa per la 
recollida de roba del Bages i Moianès. 

TOTES LES PERSONES 
CONTRACTADES PER ATAP SÓN 
PERSONES DE COL·LECTIUS EN 
RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL



Fundació Els Avets

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: 
www.comunitatelsavets.blogspot.com 

Twitter:                       

Facebook: comunitat els avets

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Fundació

2014

Activitats sanitàries i de serveis socials

G66088006

0  21

 Moià

08180

Ramón Ribas

Moianès

Barcelona

938301362

La comunitat els Avets és una entitat sense afany de lucre dedicada a l’atenció integral de persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual.  Ofereix a les persones amb discapacitat intel·lectual un lloc de vida i de treball digne on puguin viure amb una 
bona qualitat de vida. Per tal d’oferir aquest servei, disposen d’un equip humà capacitat i professional en els diferents àmbits 
d’actuació i d’acompanyament de la persona. 

MoianèsSector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: avets@avets.cat

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

Les bones pràctiques  de la fundació Els Avets giren en primer lloc entorn l’àmbit de la 
innovació, per això treballen amb un sistema de “planificació centrada en la persona”. 
En l’àmbit de la col·laboració treballen amb Ampans, amb el casal de la gent gran, amb 
l’hospital residència, amb associació de discapacitats de Catalunya, amb l’associació 
ARCA, amb l’escola pública de Moià, amb l’escola Pia o amb la residència de la tercera 
edat. En l’àmbit de la cohesió social adapten les seves activitat al llenguatge adaptat 
que requereixen les persones usuàries, alhora tenen un programa de col·laboració amb 
serveis penitenciaris per tal que les persones que han de realitzar treballs a la 
comunitat o puguin fer a la fundació. El  desenvolupament territorial es tracta d’un dels 
objectius principals de la fundació ja que treballen responent a una necessitat del 
territori, que és el treball amb persones amb diversitat funcional.

LA FUNDACIÓ ELS AVETS 
DÓNA RESPOSTA A LA NECESSITAT
D’ENTITATS QUE TREBALLIN AMB 
PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL AL TERRITORI



Fundació Privada La Plana

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: www.fundaciolaplana.org Twitter:                       

Facebook: fundaciolaplana

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Fundació

2003

Educació

G63050447

0  10

 Santa Maria d’Oló

08273

Imma Vives

Moianès

Barcelona

938385203/686700148

La Plana és un espai d'acollida i hostalatge, (Facillitem espais de trobada i de treball a persones, entitats i grups que actuen en 
benefici de l'ésser humà) de cultura i formació (Organitzem jornades, debats i tallers de salut, de pensament. Fem també 
residències artístiques) i d'acompanyament i assistència a persones que per diferents motius estàn visquent una situació difícil. 
(immigrats, joves, persones amb crisis de salut....) 

CatalunyaSector d’activitat: Educació i formació 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: funlaplana@gmail.com

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

La fundació La Plana té bones pràctiques en l’àmbit de la participació ja que 
totes les decisions es prenen per consens. En l’àmbit de la innovació posen en 
valor la creació d’una relació específica per cada una de les persones que 
s’acosten a la fundació i s’adapten a les seves necessitats i situació. En l’àmbit 
de la col·laboració, ho fan en diferents formats, com ara l’organització 
d’activitats i esdeveniments amb entitats socials i culturals com la fundació 
Justícia i Pau, l’associació Irídia, la cooperativa La Fàbrica, l’Ecoxarxa del Bages 
o altres entitats artístiques. En l’àmbit de la cohesió social, des de fa anys, 
conjuntament amb la Fundació Casc Antic van començar a cooperar amb 
persones migrants. Gairebé sempre hi ha una persona migrant que viu  a la 
fundació durant un temps i se li ensenya la llengua, aprèn algun ofici i es creen 
vincles perquè pugui reestablir la seva vida.

LA FUNDACIÓ LA PLANA 
CREA RELACIONS ESPECÍFIQUES 
AMB TOTES LES PERSONES QUE 
S’ACOSTEN AL PROJECTE PER 
TAL DE DONAR RESPOSTA A LES 
SEVES NECESSITATS



Fundació Privada Residència Vila de Moià

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:                       

Facebook: 
hospitalresidenciavilademoià

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Fundació

1995

Activitats sanitàries i de serveis socials

G63050447

0  48

Moià

08180
Miriam Gálvez San 
Miguel

Moianès

Barcelona

938300269

Fundació que proporciona servei de residència assistida, llar residència, centre de dia i menjador. Compta amb 73 
llits. Places concertades amb el Dep. de Benestar, Afers Socials i Família. 

MoianèsSector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

cassistencial@residenciavi
lademoia.cat

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

La Residència Vila de Moià destaca per les seves bones pràctiques en l'àmbit de la 
participació, en aquest sentit dels 13 patrons, 10 són escollits en Assemblea oberta al poble 
de Moià. Aquesta Junta pren decisions de caràcter econòmic, d'infraestructura... També 
s'està treballant des d'un grup interdisciplinar que compta amb gran proporció de personal 
gericultor.En l'àmbit del desenvolupament territorial s'ha detectat la necessitat de crear 
grups d'acompanyament a familiars de persones amb demència, grups d'acompanyament 
en el dol per pèrdua de persones estimades. En l'àmbit de la col·laboració es col·labora amb 
l'institut per la formació en relació al CFGM d'Atenció a persones amb dependència, també 
s'organitzen activitats de caràcter lúdic o formatiu amb entitats com FEATE, ACRA, Consell 
Comarcal i diverses entitats locals com La Comunitat Els Avets, els centres educatius del 
municipi, l'Esplai de Gent Gran... En l'àmbit de la cohesió social a causa de les 
característiques dels usuaris del centre les instal·lacions estan adaptades a persones amb 
mobilitat reduïda i s'adapta la comunicació a les necessitats de cada usuari.

LA FUNDACIÓ DISPOSA D’UN
CONSELL PARTICIPATIU 
AMB FAMILIARS,USUARIS, 
TREBALLADORS I PATRONAT



Associació Amisol

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: Associació Amisol

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

1976

Activitats sanitàries i de serveis socials

G25021338

0 132

 Solsona

08812

http://www.amisolsolsona.org

Carla Vendrell

Solsonès

Lleida

@AmisolSolsona

973482304

L’Associació Pro Minusvàlids de Solsona i Comarca (Amisol) és una entitat privada, sense ànim de lucre, que va néixer l’any 
1976 per la iniciativa d’un grup de solsonins membres de Càritas i de famílies afectades, que veieren la necessitat de crear 
recursos per al col·lectiu de persones amb discapacitat residents a la comarca, que fins aleshores s’havien de traslladar 
fora  per ser ateses.  

SolsonèsSector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: amisol@amisol.cat

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

L’associació Amisol té bones pràctiques en l’àmbit de la col·laboració ja que treballen 
amb DINCAT (Federació d'Entitats de Discapacitat Intel·lectual de 
Catalunya),Federació ALLEM, Gremi d'Hostaleria del Solsonès i Empresaris per al 
Solsonès. En l’àmbit de la cohesió social treballen per la integració social i laboral de 
persones amb diversitat funcional, amb l’obertura d’un espai per la dinamització 
cultural del territori. Alhora gestionen un menjador per donar servei a les persones 
grans que necessiten suport.
En l’àmbit del desenvolupament territorial treballen per la promoció del producte 
local coorganitzant tastos d’aquests productes.

L’ASSOCICIÓ AMISOL TREBALLA PER 
LA INTEGRACIÓ SOCIAL I LABORAL I 
PER AIXÒ HA OBERT UN ESPAI PER LA 
DINAMITZACIÓ CULTURAL DEL 
TERRITORI



Associació Fènix d’ajuda i suport contra el 
càncer

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: Associació Fenix

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

  Associació

2009

Activitats sanitàries i de serveis socials

G25701681

110  0

 Solsona

25280

 www.fenix.solsonae.cat

Assumpta Blanch

Solsonès

Lleida

@associaciofenix

619684762

L’objectiu és ajudar a les persones que pateixen càncer i als seus familiars. Ofereixen un ventall de serveis: psicooncòleg, 
fisioterapia, estètica oncològica, suport econòmic als desplaçaments, trobades per compartir, ajuda a buscar feina, 
màquina Flowave....

SolsonèsSector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: fenixsolsones@gmail.,com

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

L’associació Fènix té bones pràctiques en l’àmbit de la participació, en aquest 
sentit les persones voluntàries que gestionen l’entitat es troben cada setmana 
per prendre les decisions  que afecten a l’entitat de forma col·lectiva. En 
l’àmbit de la cohesió social donen suport econòmic a les persones malaltes i 
als seus familiars que s’han de desplaçar lluny de Solsona per rebre el seu 
tractament, alhora ajuden a aquestes persones a buscar feina i organitzen 
trobades per compartir els sentiments i les problemàtiques associades a la 
malaltia. En l’àmbit de la col·laboració participen i reben formació de la 
Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer

L’ASSOCIACIÓ FÈNIX DÓNA 
SUPORT ECONÒMIC I 
EMOCIONAL
A LES PERSONES AMB CÀNCER



Associació l’Afrau de serveis educatius, culturals, 
sociolaborals i lleure

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: uec.lafrau

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

  Associació

2002

Educació 

G25647595

12  4

 Solsona

25280

 

Jordi Corbera

Solsonès

Lleida

606010222

L'associació l’Afrau és l'entitat encarregada de gestionar la UEC del Solsonès; centre educatiu que treballa per garantir 
l'atenció educativa de l'alumnat amb Necesitats Educatives Especials derivades de no adaptació al medi escolar. 
Actualment, és l'únic que gestiona.

SolsonèsSector d’activitat: Educació i formació 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

associaciolafrau@gmail.co
m

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

L'associació l'Afrau potencia el desenvolupament territorial amb l'aposta d'introduir 
assignatures pràctiques que habiliten als joves a treballar en àmbits on el Solsonès hi 
ha necessitat de personal amb formació específica, aquestes assignatures són 
jardineria, horticultura i cuina, per tal de millorar la inserció laboral dels alumnes en 
un futur. En l'àmbit de la col·laboració es col·labora habitualment amb Riuverd, ja 
que utilitzen el seu hort i eines per realitzar l'assignatura d'horticultura. 
Esporàdicament també es col·labora amb les diferents escoles de la zona treballant 
algun projecte col·laboratiu, com per exemple la lectura de contes als infants per 
treballar valors com la igualtat de gènere. Anualment es col·labora amb els Serveis 
Educatius del Solsonès fent un projecte per presentar la Fira de les Ciències i també 
en altres activitats com el Dia de l'Arbre.

L’ASSOCIACIÓ L’AFRAU 
OFEREIX FORMACIÓ ALS 
JOVES EN ÀMBITS ON HI HA 
NECESSITATS DE PERSONAL 
AL SOLSONÈS



Sol del Solsonès. Associació de Familiars de Malalts 
Mentals i Drogodependents

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: soldelsolsones.solsones

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Associació

2009

Activitats sanitàries i de serveis socials

G25511205

126  11

 Solsona

25280

http://www.soldelsolsones.org

Paloma Hernández

Solsonès

Lleida

973483683

Acompanyar, acollir i millorar la qualitat de vida de persones que pateixen malaltia mental i la dels seus 
familiars

SolsonèsSector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic: soldelsolsones@yahoo.es

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

Sol del Solsonès desenvolupa bones pràctiques en àmbits com la cohesió social, en 
aquest sentit totes les activitats que s'organitzen són inclusives: es treballa en espais 
amb accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda -el local ja està adequat. Es 
vetlla per tal de defensar els drets de les persones amb malalties mentals i 
drogodependències, així com visibilitzar la seva situació i donar resposta a les seves 
necessitats. En l’àmbit de la participació, disposen d'un consell participatiu de 
centre, amb el qual intenten consensuar totes les decisions que es prenen. En aquest 
consell hi ha representants de la junta, treballadores i usuàries. En l'àmbit del 
desenvolupament territorial  l'entitat treballa per la integració laboral d’un col·lectiu 
al qual fins llavors a Solsona no s'hi havia parat atenció.

SOL DEL SOLSONÈS VETLLA
PER LA DEFENSA DELS DRETS DE 
LES PERSONES AMB MALALTIES 
MENTALS I DROGODEPENDÈNCIA



Associació Territori de Masies

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: territoridemasies

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:
CNAE principal: Activitats atístiques, recreatives i 
d’entreteniment

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

Associació

2013

G25768250

71  0 

 Riner

25287

http://www.territoridemasies.c
at

Marcel Espinalt

Solsonès

Lleida

@territorimasies

672491223

Territori de Masies és una associació formada per veïns, associacions i empreses dels pobles del baix Solsonès que 
s’engresca i treballa per promoure, reivindicar i protegir les maneres de fer, els paisatges, i la vida als pobles del baix 
Solsonès. Des d’ella, a través de diferents activitats i publicacions, es recorda i s’explica com som, què fem i com volem ser.

Baix SolsonèsSector d’activitat: Serveis a persones i organitzacions 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

informacio@territoridema
sies.cat

Tercer Sector Social: No

G146NCTC-225-00

Territori de Masies es caracteritza en l'àmbit de la innovació pel fet d'agrupar una gran 
varietat d'agents socials des de persones individuals fins establiments i productors. Alhora el 
foment del turisme responsable i l'agricultura respectuosa amb l'entorn també suposen una 
innovació. L'entitat té com a principal objectiu el desenvolupament territorial, Territori de 
Masies sorgeix a través del PAI del Solsonès i va néixer de la necessitat de intercooperar entre 
les diferents entitats i associacions per treballar sobretot en dues direccions la cultura i la 
memòria popular i la dinamització econòmica a partir d'un turisme responsable i sostenible i 
d'una agricultura respectuosa amb l'entorn. En l'àmbit de la col·laboració l'entitat està 
formada i té vincles amb les associacions veïnals del territori, a més a més col·labora amb 
iniciatives de l'ESS del territori i amb COOP57. En l'àmbit de la cohesió social treballen i 
col·laboren amb diverses empreses d'inserció.

TERRITORI DE MASIES AGRUPA
PERSONES INDIVIDUALS, ESTABLIMENTS
I PRODUCTORS PER TREBALLAR PER LA
CULTURA, LA MEMÒRIA I LA DINAMITZACIÓ 
ECONÒMICA DEL BAIX SOLSONÈS



Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de l’activitat: La Fundació té com a missió oferir serveis d'atenció a les persones grans de la ciutat de Solsona i comarca cercant la millora de la qualitat de 
vida de les persones grans en tres grans àrees: l’emocional i psicològica, la social i relacional i l’existencial.

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:             

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Fundació

1984

Salut

G25023813

0 74

 Solsona

25280

Imma Viladrich

Solsonès

Lleida

973480084

LocalSector d’activitat: Salut 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:

fundacio@fphpmc.org

Tercer Sector Social: No

G146NCTC-225-00

En l’àmbit del desenvolupament territorial van detectar la necessitat d'augmentar la 
diversitat de serveis d'atenció a la gent gran amb diferent intensitat d'atenció per tal de 
facilitar que cada persona trobi el recurs/el servei que més s'adapti al seu moment de vida i a 
les seves necessitats de suport.  Pel què fa les col.laboracions es coordinen amb Serveis 
Socials Bàsics de l'Ajuntament de Solsona i Consell Comarcal així com els serveis socials de 
salut. A la vegada col.laboren amb altres entitats com Creu Roja o el Departament 
d'Ensenyament cedint espais d'estimulació multisensorial a alumnes de les diferents escoles 
de Solsona amb necessitats educatives específiques i a les persones usuàries de l'AMISOL. 
Col.laboren també amb les escoles de secundària de Solsona dins el projecte de treball amb la 
comunitat i amb l'IES Francesc Ribalta acollint alumnes de pràctiques del Cicle Formatiu de 
Grau Mig en atenció socisanitària i auxiliars de cures d'infermeria. Pel tipus de persones a qui 
atenen les instal.lacions estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda

LA FUNDACIÓ VA ADAPTAR 
ELS SEUS SERVEIS  PER ATENDRE 
LES DIVERSES NECESSITATS QUE 
PRESENTEN ELS SEUS USUARIS EN 
CADA MOMENT DE LA SEVA VIDA



Fundació Volem Feina

Treballadores:

Facturació 2017:

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:

Facebook: Fundacio Volem Feina

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Fundació

2000

Activitats sanitàries i de serveis socials

G25468711

0  22

 Solsona

25280

http://www.volemfeina.org

Carles Viladrich

Solsonès

Lleida

973481162/628557960

Fundació té com a objectiu l’ajuda al col.lectiu de persones transeünts, immigrants, aturats, disminuïts, i en 
general, tot el col.lectiu de persones desestructurades i sense hàbits laborals, d'acord amb el programa social 
de Càritas. 

SolsonèsSector d’activitat: Serveis a les persones 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:volemfeina@volemfeina.org

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

Volem feina té bones pràctiques en l’àmbit de la cohesió social ja que treballen per la inserció 
sociolaboral de les persones en risc d'exclusió econòmica i social per mitjà d'una activitat 
mediambiental (gestió de residus, reciclatge).  En l’àmbit de la col·laboració treballen amb la 
xarxa d'entitats socials del Solsonès i tenen vincle orgànic i de cooperació amb entitats que 
treballen amb col·lectius desafavorits. 
En l’àmbit de la innovació treballen en la millora constant de maquinària i serveis per 
actualitzar-los a la demanda actual en gestió de residus. Aquest fet és dóna perquè sovint, per 
aconseguir gestió de serveis, han de concursar amb empreses de gran envergadura i major 
estructura que no tenen en compte l'impacte social ni territorial. 

VOLEM FEINA TREBALLA PER
LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE
PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL A TRAVÉS D’UNA ACTIVITAT
MEDIOAMBIENTAL



Fundació Privada Àuria

Treballadores:

Facturació 2017: 
4342912,46€

Dades bàsiques

Àmbit 
geogràfic:

Descripció de 
l’activitat:

Municipi: Comarca:
Provincia
:Codi Postal:

Web: Twitter:           @auria_grup

Facebook: Fundacio Privada Àuria

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon:

Forma jurídica:

Data de constitució:

Nre. de persones sòcies:

CNAE principal:

CIF:

Persona de 
contacte:

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial
Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació
Impacte 
Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

 Fundació

1992

Activitats sanitàries  i de serveis socials

G60136637

0  167

 Igualada

08700

https://auriagrup.ca

Fina Nuñez

Anoia

Barcelona

938017732

La Fundació Privada Àuria (FAP) és una entitat sense ànim de lucre d’iniciativa social al servei de les persones amb 
discapacitat o risc d’exclusió social. Des de l’any 2006, desenvolupa les seves accions de suport, serveis i inserció social a la 
comarca de l’Anoia i l’àrea nord del Baix Llobregat.

AnoiaSector d’activitat: Serveis a les persones 

Internacionalització Altres

Correu 
electrònic:fundacio@auriagrup.cat

Tercer Sector Social: SI

G146NCTC-225-00

La Fundació Privada Àuria té bones pràctiques en l’àmbit de la innovació la ja que treballa 
amb una metodología de  suport a les persones, mitjançant la creació d'itineraris adaptats a 
les necessitats i desitjos segons les etapes vitals. També tenim un perfil que cerca nous 
elements de suport tecnològic perquè les persones siguin més autònomes a tots els nivells. En 
l’àmbit del desenvolupament territorial van detectar la necessitat de crear un Servei d’Atenció 
domiciliària. En l’àmbit de la cohesió social la seva missió contempla a les persones en risc 
d'exclusió social i als col·lectius vulnerables, son la seva raó de ser i els serveis i suports estan 
adreçats a la seva millora de qualitat de vida. Per altra banda disposen de tècnics experts en 
els sistemes de comunicació augmentativa i alternativa i també disposen d’instal·lacions 
adaptades a nivell d'accessibilitat espaial i d'accessibilitat per facilitar la comprensió. 

LA FUNDACIÓ PRIVADA ÀURIA DISPOSA
DE TÈCNICS EXPERTS EN ELS SISTEMES
DE COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA I 
ALTERNATIVA



Associació Casal Claret

Treballadores: 5

Facturació 2016: 193.013€

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: El CASAL CLARET de Vic és una entitat sense ànim de lucre que acull i acompanya persones i col·lectius especialment vulnerables i 
en risc d’exclusió social. Es treballa en l'acollida, atenció i acompanyament a diversos nivells de persones i col·lectius de procedències diverses, 

Municipi: Vic
Comarca: Osona

Provincia: Barcelona
Codi Postal: 08500

Web: casalclaret@casalclaret.org Twitter: twitter.com/casalclaret
Facebook: 
www.facebook.com/associacio.casalclar
et

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 938856924

Forma jurídica: Associació

Data de constitució: 
1998

Nre. de persones sòcies: 200

CNAE principal: Activitats sanitàries i de serveis socials

CIF: G61747069

Persona de contacte: Laura Verdaguer

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa
x

 

Sector d’activitat: Serveis a les persones

Internacionalització Altres

Correu electrònic: www.casalclaret.org

El Casal Claret de Vic, en bones pràctiques, destaca per la cohesió social. Ofereix un espai per a 
infants, adolescents i dones en situacions difícils i en risc d’exclusió social. En aquesta direcció, es 
dóna a conèixer la llengua catalana o l’entorn de la ciutat per facilitar la integració i la cohesió 
entre els ciutadans. Per als infants i adolescents, es pretén vincular-los a diferents projectes o 
activitats que ofereix la ciutat i poder dur a terme tasques comunes amb qualsevol altre ciutadà 
aliè al casal. 
El Casal Claret forma part del grup de diàleg interreligiós de la ciutat per a garantir la convivència 
entre les diferents realitats religioses que hi ha. També es treballa conjuntament amb el barri per a 
preparar celebracions com el Nadal o les festes del barri i l’espai es cedeix a diferents entitats i 
moviments socials i polítics de la ciutat. 

EL CASAL CLARET OFEREIX L’ESPAI 
PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
RISC, EN FACILITA LA INTEGRACIÓ, 
ES VINCULA A DIFERENTS 
PROJECTESDE LA CIUTAT, FORMA 
PART DEL GRUP DE DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS I CEDEIX L’ESPAI A 
ENTITATS I MOVIMENTS SOCIALS



Associació Cultural, de Circ i Arts Escèniques Si lo sé no me cuelgo

Treballadores: 3

Facturació 2016: 9.000€

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Osona

Descripció de l’activitat: Associació destinada a fer difusió de circ a través de tallers i espectacles

Municipi: Sant Quirze de Besora Comarca: Osona

Provincia: BarcelonaCodi Postal: 08580

Web: www.silosenomecuelgo.com Twitter:

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 685591685

Forma jurídica: Associació

Data de constitució: 
2008

Nre. de persones sòcies: 3

CNAE principal: Activitats artístiques, recreatives i 
d'entreteniment

CIF: G64876105

Persona de contacte: Marta Erra

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

x

 

Sector d’activitat: Esports

Internacionalització Altres

Correu electrònic: 
silosenomecuelgo@gmail.com

L’associació cultural, de circ i arts escèniques Si lo sé no me cuelgo treballa en l’àmbit de la 
col·laboració i intercooperació amb la gent del seu entorn.
Actualment, col·labora amb ajuntaments propers a la zona, com Les Masies de Voltregà o Sant 
Hipòlit de Voltregà per apropar el circ al carrer.

A més a més, per fomentar el circ i les arts escèniques entre els joves de la zona, col·labora 
mensualment amb El Ganxo, un espai jove de Sant Hipòlit de Voltregà que, cada tres setmanes, 
apropa a les instal·lacions de Si lo sé no me cuelgo totes aquelles persones en edat juvenil que 
volen iniciar-se o bé tenen ganes de practicar o bé circ o bé qualsevol de les arts escèniques 
que es treballen

COL·LABORA AMB 
AJUNTAMENTS I ESPAIS DE 
JOVES PER APROPAR EL CIRC 
I LES ARTS ESCÈNIQUES AL 
CARRER



Associació Festival Protesta

Treballadores: 0

Facturació 2016: 27.300€

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Catalunya / 
Internacional

Descripció de l’activitat: El Protesta és un festival internacional de cinema de crítica social que pretén posar el seu granet de sorra per tal d’ajudar a 
transformar la societat a través del cinema, i ho vol fer en sentit constructiu, en positiu i de forma creativa, fent del festival una festa del cinema de 
denúncia. 

Municipi: Vic Comarca: Osona

Provincia: BarcelonaCodi Postal: 08500

Web: www.festivalprotesta.cat Twitter: twitter.com/fprotesta
Facebook: 
www.facebook.com/festivalprotesta

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 627836624

Forma jurídica: Associació

Data de constitució: 
2013

Nre. de persones sòcies: 7

CNAE principal: Activitats artístiques, recreatives i 
d'entreteniment

CIF: G65958043

Persona de contacte: Marta Vilanova

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

x

 

Sector d’activitat: Serveis culturals

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@festivalprotesta.cat

El Festival Protesta de cinema de crítica social destaca en les bones practiques en l’àmbit de la 
col·laboració i la intercooperació. Durant els més de deu dies de festival, les activitats les acullen 
diversos espais de Vic, però també de Tona, Manresa i Barcelona. D’aquesta manera s’acosten el 
cinema i les activitats de reflexió a públics molt diferents i es fomenta el moviment del públic pels 
diferents espais amb els quals es col·labora. 

Per organitzar la programació del festival, el Protesta col·labora amb diverses entitats, que 
s’encarreguen de coorganitzar les activitats, fer ús de la veu com a entitats especialistes en 
temàtiques concretes o presentant les pel·lícules. 

EL PROTESTA COL·LABORA 
AMB DIFERENTS ESPAIS I 
ENTITATS PER DUR A TERME 
LA SEVA PROGRAMACIÓ



Associació La Fàbrica de Somnis

Treballadores: 0

Facturació 2016: 12.000€

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Espai polivalent destinat a l'activitat física, artística, creativa i cultural

Municipi: Vic
Comarca: Osona

Provincia: Barcelona
Codi Postal: 08500

Web: lafabridesomnis.wixsite.com/cansomnis Twitter:

Facebook: 
www.facebook.com/lafabrica.desomnis

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 

Forma jurídica: Associació

Data de constitució: 
2011

Nre. de persones sòcies: 300

CNAE principal: Activitats artístiques, recreatives i 
d'entreteniment

CIF: G65566234

Persona de contacte: Roger Cumeras

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa
x

 

Sector d’activitat: Esports i serveis culturals

Internacionalització Altres

Correu electrònic: 
lafabridesomnis@gmail.com

La Fàbrica de somnis, treballa en l’àmbit de la cohesió social perquè és un espai que, a banda 
d’estar obert a tot el públic (l’únic requeriment és fer-se soci i és gratuït), sempre es cedeix a 
qualsevol entitat que ho hagi demanat. Aquestes entitats varien des d’escoltes, grups de joves, 
craes, llars d’infants, universitat, etc. S’entén que La Fàbrica és un espai de i per a la comarca i que 
qualsevol persona el pot utilitzar per conèixer alternatives en l’àmbit de l’esport.
A part d’això, qualsevol projecte ideat per qualsevol persona que necessita un espai on dur-lo a 
terme, pot anar a l’assemblea de La Fàbrica a presentar-lo i, si es pot dur a terme dins l’espai, 
sempre es cedeix. És una manera de crear cohesió social entre diferents sectors i persones de la 
ciutat. En aquesta direcció, la cohesió social també es genera en el dia a dia, entre tota la gent que 
forma part de La Fàbrica de Somnis o que la visita per primera vegada, ja sigui intercanviant 
experiències, fent assemblees conjuntes o compartint aficions i esports.

ÉS UN ESPAI OBERT A LA 
COMARCA PERQUÈ TOTHOM 
PUGUI CONÈIXER 
ALTERNATIVES EN L’ÀMBIT DE 
L’ESPORT



Associació Pinkmama, Gorros con Superpoder

Treballadores: 0

Facturació 2016:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Estatal

Descripció de l’activitat: Associació sense ànim de lucre que regala gorros a les dones que estan rebent tractament de quimioterapia 
en el territori 

Municipi: Manlleu
Comarca: Osona

Provincia: Barcelona
Codi Postal: 08560

Web: www.pinkmama.org Twitter: twitter.com/hashtag/Pinkmama

Facebook:www.facebook.com/pinkmama
gorrosconsuperpoder

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 636859539

Forma jurídica: Associació

Data de constitució: 
2017

Nre. de persones sòcies: 3

CNAE principal: Activitats sanitàries i de serveis socials

CIF: G67079657

Persona de contacte: Marta Vilar

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa
X

 

Sector d’activitat: Serveis a les persones

Internacionalització Altres

Correu electrònic: hola@pinkmama.org

L’Associació Pinkmama, Gorros con Superpoder té bones pràctiques en l’àmbit de la cohesió 
social perquè dins l’associació s’intenta normalitzar una situació per la que passen avui dia 
moltes dones molt diverses com és el càncer de mama. L’associació pretén crear unes sinergies 
i unes xarxes perquè durant el procés de teràpia se sentin més acompanyades. A més, al fer-ho 
visible, es pretén que les dones afectades tinguin menys pressions i passin aquest procés d’una 
manera més natural i relaxada 

PINKMAMA PRETÉN CREAR 
SINERGIES I XARXES PERQUÈ 
LES DONES SE SENTIN MÉS 
ACOMPANYADES DURANT EL 
PROCÉS DE TERÀPIA 



Associació Educativa Quiràlia

Treballadores: 64

Facturació 2016: 685.000€

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Osona

Descripció de l’activitat: Empresa de serveis per a l'educació en el lleure, basada en el joc i la formació

Municipi: Manlleu Comarca: Osona

Provincia: BarcelonaCodi Postal: 08560

Web: www.quiralia.cat Twitter: twitter.com/quiralia
Facebook: www.facebook.com/Escola-
Educadors-Quiràlia

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 663940542

Forma jurídica: Associació

Data de constitució: 
2008

Nre. de persones sòcies: 2

CNAE principal: Educació

CIF: B64958838

Persona de contacte: Ivan Generó

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

X

 

Sector d’activitat: Educació i formació

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@quiralia.cat

En l’àmbit de les bones pràctiques, l’Associació Educativa Quiràlia destaca en la innovació en 
l’activitat. Això es deu principalment gràcies a l’àrea de la companyia de jocs, que dóna valor al 
joc tradicional que es fa en places, fires i carrers però innovant en la gestió, la creació, el 
disseny i tot el procés de producció dels jocs. S’introdueixen les noves tecnologies però donant 
importància al joc tradicional, fomentant la participació al carrer o a les places i no només per 
infants i joves sinó per a persones de qualsevol edat.

QUIRÀLIA DÓNA VALOR AL JOC 
TRADICIONAL PERÒ INNOVANT 
EN LA GESTIÓ I EN EL PROCÉS DE 
PRODUCCIÓ DELS JOCS AMB LA 
INTRODUCCIO DE LES NOVES 
TECNOLOGIES



Associació Mares Món

Treballadores: 0

Facturació 2016: 15.000€

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Local

Descripció de l’activitat: Entitat sense finalitat de lucre que treballa en favor de les dones i en tres eixos diferents: 
acollida, formació i inserció laboral.

Municipi: Manlleu Comarca: Osona

Provincia: BarcelonaCodi Postal: 08560

Web: www.maresmon.org Twitter:

Facebook: www.facebook.com/mares.mon

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 618 26 83 52

Forma jurídica: Associació

Data de constitució: 
2009

Nre. de persones sòcies: 15

CNAE principal: Activitats sanitàries i de serveis socials

CIF: G65089179

Persona de contacte: Aurora Colom

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa
x

 

Sector d’activitat: Serveis a les persones

Internacionalització Altres

Correu electrònic: mm.maresmon@gmail.com

L’entiat solidària Maresmon treballa la cohesió social a partir de dos grups de treball. Un primer 
grup que té com a objectiu l’empoderament de dones de diferents origens i un segon grup de 
treball format també per dones de diferents procedències que es troben amb l’objectiu de 
preparar-se per al món laboral, a través del treball manual en l’elaboració de teixits.

En aquesta mateixa línia, també es treballa en un programa anomenat “coneixement de la 
societat catalana i de l’entorn” per tal que les persones nouvingudes aprenguin a utilitzar els 
serveis i descobreixin els llocs d’interès del seu entorn. Aquestes persones, comparteixen les 
seves experiències i tenen un espai per transmetre els seus sentiments lluny dels seus llocs 
d’origen.

UN DELS PRINCIPALS 
OBJECTIUS DE MARESMON 
ÉS L’EMPODERAMENT DE 
DONES DE DIFERENTS 
ORIGENS



Associació de Productors i Consumidors Mengem Osona

Treballadores: 2

Facturació 2016:

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Osona

Descripció de l’activitat: L’associació de productors i consumidors Mengem Osona és un projecte sense ànim de lucre amb seu a Vic. Les persones que en 
formem part tenim ganes de treballar per promoure un món rural viu i sostenible, una alimentació saludable i un sistema alimentari acord amb els principis 
de la Sobirania Alimentaria. 

Municipi: Vic Comarca: Osona

Provincia: BarcelonaCodi Postal: 08500

Web: www.mengemosona.cat Twitter:
Facebook: 
www.facebook.com/mengemosona

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 935210868

Forma jurídica: Associació

Data de constitució: 
2018

Nre. de persones sòcies: 27

CNAE principal: Comerç al major i al menor

CIF: G67165787

Persona de contacte: Aina Roca

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa
X

 

Sector d’activitat: Comerç

Internacionalització Altres

Correu electrònic: info@mengemosona.cat

Mengem Osona té bones pràctiques en impacte social i mediambiental. A nivell mediambiental, 
des de Mengem Osona únicament se serveix producte ecològic elaborat amb unes pràctiques 
respectuoses amb el medi ambient i afavorint la biodiversitat de la comarca. A més a més i en 
aquesta mateixa direcció, només es treballa amb productes locals i en projectes a petita escala, 
accions que generen menys emissions contaminants i que tenen un impacte i una petjada 
ecològica menor.

Pel que fa l’impacte social, és una iniciativa oberta a tothom que té com a un dels seus objectius 
involucrar la societat en nous models de producció i consum, no només més respectuosos amb el 
medi ambient sinó també amb les persones. És per això que serveixen productes agroecològics 
que tenen en compte l’impacte social de la producció

MENGEM OSONA SERVEIX 
PRODUCTE ECOLÒGIC 
ELABORAT AMB UNES 
PRÀCTIQUES RESPECTUOSES 
AMB EL MEDI AMBIENT AMB 
LES PERSONES



Associació Aurora – Gestió de Projectes Socials

Treballadores: 2

Facturació 2016: 105.000€

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Osona

Descripció de l’activitat: Projecte AURORA és una empresa social que té com a objectiu implementar projectes socials innovadors que fomentin la 
cohesió social a Catalunya

Municipi: Vic Comarca: Osona

Provincia: BarcelonaCodi Postal: 08500

Web: www.projecteaurora.com Twitter: twitter.com/projecteaurora
Facebook: 
www.facebook.com/YouthMoveManlleu

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 633163341

Forma jurídica: Associació

Data de constitució: 
2012

Nre. de persones sòcies: 3

CNAE principal: Educació

CIF: G65862260

Persona de contacte: Ramon Furriols

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

X

 

Sector d’activitat: Educació i formació

Internacionalització Altres

Correu electrònic: 
projecteaurora@gmail.com

L’Associació Aurora – Gestió de Projectes Socials treballa en l’àmbit de la innovació en l’activitat. 
Una de les darreres innovacions que han dut a terme, ha sigut la incorporació del programa 
Erasmus de la Unió Europea dintre dels itineraris d’inserció i dintre els serveis bàsics de serveis 
socials. Així, tenen un recurs més a l’hora de treballar diferents temàtiques amb famílies i amb els 
joves i adolescents en especial.

A més a més, es fa formació de diferents idiomes a joves de la comarca d’Osona amb l’objectiu 
que puguin realitzar intercanvis amb altres joves residents a la Unió Europea. A banda dels 
idiomes, també es treballaven els problemes que afecten més directament a aquests joves, com 
podria ser l’atur juvenil o el diàleg interreligiós. 

S’HA INCORPORAT EL 
PROGRAMA ERASMUS DE LA UE 
DINS DELS ITINERARIS 
D’INSERCIÓ I DINS DELS SERVEIS 
BÀSICS DELS SERVEIS SOCIALS



Associació Tapís

Treballadores: 10

Facturació 2016: 260.000€

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Osona

Descripció de l’activitat: Som una entitat sense ànim de lucre que es dedica prioritàriament a facilitar la inserció sociolaboral de persones en 
risc d'exclusió social

Municipi: Vic Comarca: Osona

Provincia: BarcelonaCodi Postal: 08500

Web: www.tapis.cat Twitter:
Facebook: 
www.facebook.com/associacio.tapis

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 938861834

Forma jurídica: Associació

Data de constitució: 
1985

Nre. de persones sòcies: 20

CNAE principal: Activitats sanitaries i de serveis socials

CIF: G08974917

Persona de contacte: Pep Freixa 

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa
x

 

Sector d’activitat: Serveis a les persones

Internacionalització Altres

Correu electrònic: tapis@tapis.cat

L’associació Tapís destaca en l’àmbit de la cohesió social. Ara mateix estan duent a terme un 
projecte d’intervenció comunitària intercultural a la comarca d’Osona. Aquest projecte, fomenta 
la cohesió social i està enfocat a generar relacions de convivència entre persones de diferents 
orígens. 

És un projecte metodològic de treball comunitari basat principalment en tres eixos: Eix de 
convivència entre persones de diferents procedències per afavorir les relacions entre les 
persones, eix de salut comunitària per reduir les desigualtats socials en matèria de salut, i un 
eix d’educació enfocat a reduir les desigualtats existents en oportunitats d’educació i d’estudis

ES DUU A TERME UN 
PROJETE D’INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA 
INTERCULTURAL



Fundació Areté

Treballadores: 25

Facturació 2016: 363.000€

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Osona

Descripció de l’activitat: ARETÉ és una empresa d’economia social que promou la inserció sociolaboral de persones amb problemes de salut 
mental i dificultats per incorporar-se al món laboral. 

Municipi: Vic Comarca: Osona

Provincia: BarcelonaCodi Postal: 08500

Web: www.fundacioarete.cat Twitter: twitter.com/arete_asoc

Facebook:

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 938895059

Forma jurídica: Fundació

Data de constitució: 
2006

Nre. de persones sòcies: 0

CNAE principal: Activitats sanitaries i de serveis socials

CIF: G64302904

Persona de contacte: Mercè Generó

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativa

X

 

Sector d’activitat: Serveis a les persones

Internacionalització Altres

Correu electrònic: arete@fundacioarete.cat

La Fundació Areté destaca en l’àmbit de bones pràctiques en innovació en l’activitat. Com a 
empresa d’economia social, es dediquen a la inserció laboral de persones amb malaltia mental. 
Per aconseguir-ho, cal innovar en les activitats i els serveis que ofereixen, que van des de la 
fabricació d’articles exclusius de fusta destinats a l’horticultura i la jardineria, fins al servei de 
repartiment de material publicitari o la venda d’articles a la botiga de segona mà. A més, Areté 
forma part de la xarxa de recursos sociolaborals de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic 
d’Osona. Les activitats i serveis que realitzen pretenen diferenciar-se de les activitats tradicionals 
dels Centres Especials de Treball i a més, es realitzen de manera

ARETÉ INNOVA EN LES 
ACTIVTATS I ELS SERVEIS PER 
A LA INSERCIÓ LABORAL DE 
PERSONES AMB MALALTIA 
MENTAL



Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net

Treballadores: 9

Facturació 2016: 4.745.242€

Dades bàsiques

Àmbit geogràfic: Catalunya 
Internacional

Descripció de l’activitat: La Fundació guifi.net és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 2008 amb la volutat d'impulsar i promoure una xarxa de 
telecomunicacions mancomunada, oberta, lliure i neutral basada en un model de comuns de guifi.net. Som un equip que treballem per construir una 
alternativa solidària, sostenible i de proximitat; amb solucions tecnològiques innovadores que afavoreixen l'accés a Internet sense discriminacions.

Municipi: Gurb Comarca: Osona

Provincia: BarcelonaCodi Postal: 08503

Web: www.guifi.net Twitter: twitter.com/guifinet

Facebook: www.facebook.com/guifinet

  

Contacte i Xarxes

Activitat econòmica

Telèfon: 621201884

Forma jurídica: Fundació

Data de constitució: 
2008

Nre. de persones sòcies: 0

CNAE principal: Informació i comunicacions

CIF: G64918212

Persona de contacte: Clara Cusó

Àmbits de bones pràctiques

Innovació en l’activitat

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Transformació en cooperativax

 

Sector d’activitat: Comunicacions 

Internacionalització Altres

Correu electrònic: fundacio@guifi.net

Guifi.net té bones pràctiques en desenvolupament territorial perquè una de les principals 
accions i objectius de guifi.net és arribar a tot el territori portantla fibra a les cases (FTTH) i 
eliminant l’ecletxa digital que hi ha entre les zones rurals i les zones urbanes. Un exemple d’això 
és la instal·lació de fibra òptica en algunes granges de Gurb.

A més, el model de guifi.net incentiva a que no hi hagi una duplicitat en les infraestructures i 
que per tant els costos siguin més econòmics i més favorables a nivell mediambiental

GUIFI.NET VOL ELIMINAR 
L’ESCLETXA DIGITAL ENTRE LES 
ZONES RURALS I URBANES. 
A MÉS, APOSTA PER LA 
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I 
MEDIAMBIENTAL
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