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Associacions i fundacions
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25/10/2018 – Resum de l’economia social i cooperativa



Criteris de la diagnosi

En base al document de la Diputació de Barcelona “Guia per mesurar 
l'economia social i solidària des dels ens locals”s’han analitzat les 
associacions i fundacions que tenen activitat econòmica i treballen per:

Inclusió i Cohesió social (especialment per col·lectius més vulnerables)

Agroecologia 
Banc de llavors i bancs de terres
Grup de consum agroecològic
Entitat de custòdia del territori
Entitat de gestió d'una fira agroecològica
Hort comunitari

Producció de bens i serveis culturals.

Associació o fundació de finances ètiques
Comunitat autofinançada (CAF)
Associació o fundació de finances ètiques
Entitat de gestió d'una moneda comunitària

Associació sociocomunitària
Banc d'energia i banc de temps
Mercat d'intercanvi
Grup de criança compartida
Entitat de gestió d'un bé comú
Entitat de gestió d'un equipament o un servei públic de manera comunitària



Criteris de la diagnosi

Filtres de l’activitat econòmica:

-Associacions i fundacions que ofereixin serveis o productes a tercers, per sobre 
del gaudir i dels interessos del propi grup impulsor

-Que estiguin ja professionalitzades, i com a tal tinguin persones contractades
 

- Que tinguin una voluntat professionalitzadora.
 

- No entren dins "activitat econòmica" aquelles associacions que funcionen amb 
voluntariat i sense contractacions laborals fixes. 



Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia social
Número d’entitats segons la seva tipologia, distribució per Comarques i antiguitat

Nº 
d’entitats

-Les associacions representen un 29,9% i les fundacions un 14,0% de les entitats de l’economia social i 
solidària a la Catalunya Central, un 43,9% de les entitats de les entitats de l’economia social i solidària de 
la Catalunya Central són associacions i fundacions.

Associacions Fundacions Cooperatives Societats Laborals Total0 0
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Entitats de l’economia social



Diagnosi de les associacions i 
fundacions de l’economia social
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Agricultura
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Distribució i transport
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Sector d'activitat de cooperatives 
i societats laborals

Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia social
Sector econòmic, àmbit geogràfic i facturació

Mostra: 73/110
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-Entre les associacions i fundacions destaquen les que treballen en l’àmbit de la salut(32,72%), en l’educació i la formació(20%) i en els 
serveis culturals(20%). 

- Es constata que comparativament amb les cooperatives i les societats laborals, en el cas de les associacions i fundacions predominen els 
sectors que tracten amb persones



Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia social
Sector econòmic, àmbit geogràfic i facturació
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Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia social
Ocupació, sexe i persones sòcies

Associacions Fundacions Cooperatives Societats Laborals

443
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Ocupació generada per les entitats de 
l’economia social

26,19%

73,81%

Homes
Dones

Ocupació per sexes en associacions i 
fundacions

Persones sòcies*

53,17%46,83%
Homes
Dones

     

       -A nivell d’ocupació un 73,81% de les persones contractades per les associacions i fundacions analitzades són dones

        - Entre les cooperatives i societats laborals de la Catalunya Central el percentatge de dones ocupades és del 53%
  

         -Al global de la societat el percentatge de dones ocupades és del 47,08%

Mostra: 73/110
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Antiguitat de les associacions i fundacions
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Bones pràctiques:

-Participació: 
-Les associacions solen tenir eines perquè les sòcies participin de la presa de decisions, buscant el seu 

apoderament 

- Les associacions solen tenir un alt grau de transparència tant econòmica com en la seva forma de treballar.

-Les treballadores solen tenir espais de participació propis més enllà dels que tenen les sòcies

-Cohesió social:
-Majoritàriament les associacions tenen en compte l’adaptació per persones amb dificultats de mobilitat o amb 

diversitat pel que fa a la comunicació(llengües minoritàries, llenguatge de signes...). 

- Moltes associacions treballen per la inclusió social de col·lectius vulnerables com a treballadores o voluntàries 
en les seves activitats.

-  Aplicació d’una tarificació social o altres mecanismes perquè totes les persones o usuàries puguin accedir al 
servei

-Desenvolupament territorial:
-Són entitats que responen directament a necessitats del territori ja que solen sorgir per iniciativa ciutadana.

-Potenciació de la compra de productes i serveis locals

-Són entitats que potencien la cultura i el patrimoni agrícola, cultural, econòmic, lingüístic i social.

Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia 
social



-

.Bones pràctiques:

Col·laboració:
- Estableixen relacions de col·laboració amb altres entitats i/o empreses que no es basen en la cerca del 

benefici econòmic

- En l’àmbit de la col·laboració tant les associacions com les fundacions solen potenciar xarxes 
d’intercooperaració amb entitats del seu mateix àmbit a nivell local, nacional, estatal i en ocasions internacional. 

-Es tracta d’associacions que treballen colze a colze amb l’administració per millorar la diagnosi i els serveis en 
els seus sectors. Solen participar activament dels espais de participació que genera l’administració

-Altres:
- Les associacions i les fundacions solen tenir la formació de treballadores i voluntàries com una prioritat dins 

l’entitat

-  Algunes associacions manifesten haver-se plantejat el pas a cooperativa en algun moment de la seva 
trajectòria

 Les associacions i fundacions són entitats que treballen per divulgar bones pràctiques

Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia social



Característiques i observacions:

- La forma associativa amb activitat econòmica s'adopta com a palanca professionalitzadora, sobretot en les activitats 
culturals

-En general no hi ha una forta identificació amb l’economia social i solidària

- Hi ha una presència majoritària de dones, sobretot en les entitats que treballen amb col·lectius vulnerables (treball 

de cures)

- Les treballadores tenen un pes important en la presa de decisions ja que en moltes ocasions acumulen informació i 

són les màximes coneixedores del dia a dia de l’entitat. Aquesta situació s’accentua si la junta no és forta.

- Hi ha una forta dependència de l’administració pel que fa a la cessió d’espais, fonts de finançament…

- Les juntes de les associacions solen anar mancades de persones implicades.

- La dependència de l’administració i la falta de generació de recursos propis porten a una falta d’estabilitat en el 
finançament i genera una situació d’incertesa que afecta l’entitat. Aquest fet augmenta la precarietat de les juntes

Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia 
social



Característiques i observacions:

- En el cas de les associacions els drets laborals solen ser una qüestió respectada i les vies de comunicació i de 
revisió de les condicions laborals entre les treballadores i la junta són permanents i fluïdes.

- La flexibilitat i l’estabilitat laboral és una característica de moltes associacions

- Sense un anàlisi previ molt acurat, però de facto responen a problemes del territori

-Respecte l’administració hi solen haver-hi queixes per la incertesa a l’hora de rebre les subvencions i ajudes, es 

reclama subvencions per períodes més llargs.

-Es demana suport a l’administració pel que fa a la formació en àmbits com els tràmits de presentació de subvencions 

i ajudes, la comunicació, la informàtica o la protecció de dades.

Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia social



Bages

Fundació Ampans
Associació Mèliés
Associació 9 món, acompanyant migjorn
Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords de Manresa (Arans- Manresa) 
Associació Ateneu Cultural Barri Sagrada Família de Manresa
Associació Cohabitatge Barri Bell – Espai de Vida
Associació Dinàmics Extraescolars
Associació familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències
Associació sociocultural de circ capicua
Associació Traston de l’espectre autista[Asperger] Catalunya Central
Xarxa Terra Viva 
Associació l'Era, Espai de Recursos Agroecològics
Associació de Percussió Batrakes
Associació Aula Aura
CAE, formació i serveis socioculturals
Associació EcoArtés
Coral Escriny
Associació Massís de Montserrat
Associació Siena
Associació Josep M.ª Cunill i Solà pel comerç just i el consum responsable del Bages
Associació Montserrat Claret Arimany pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages 
Associació Juga-la, Projecte de Creixement Familiar 
Associació Centre de Recursos en TEA (Catalunya Central), CR TEA CC 
Associació Filigrana per la diversitat afectiva, sexual i de gènere
Fundació Privada Antònia Soler
Fundació del Convent de Santa Clara
Residencia 3ª edat Sant Jaume, Fundació Privada
Institució Benèfica Amics dels Avis, Fundació Privada
Institució Benèfica Assistencial manresana, fundació privada   
IREHOM -Institut de Recerca Holística de Montserrat-
La Xarranca Fundació Socioeducativa Privada
Les refardes
Residencia Assistencial de Manresa. Fundació Privada
Rostoll Verd
SAC, Santpedor, Art i Creació
Associació de Consum Responsable i Ecològic Almàixera
Associació Usuaris GuifiBages
Associació Dara 

Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia 
social



Berguedà

Associació de defensa de la flora i fauna autòctona(ADEFFA)
Asociación Española de Equinoterapia
Assoaciació Pi3b produccions
Associació pro disminuïts psíquics del Berguedà    
Associació Tràfec Teatre (Grup d’Animació) Fundació Privada Casal 
d'Assistència Benèfica de Puig-reig - Residència de Vells 
Fundació Privada Horitzó del Berguedà
Fundació Privada Tutelar del Berguedà
Associació de persones consumidores de productes biològics
Fundació Privada Residència Sant Roc 
Fundació Salarich Calderer 

Moianès

Associació Ecoconsum La Meuca
Associació Artística Desperta Espurnes
Associació pel desenvolupament humà sostenible La Datzira K.F.
ATAP – Associació Treballs Atenció a les Persones
Fundació Els Avets
Fundació privada La Plana
Hospital Residència Vila de Moià
Associació Mestall
Associació Beques JOV
Associació Ecoteca 

Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia social



Solsonès

Associació Fènix d'ajuda i suport contra el càncer
Associació Amisol
Associació Font Llumà
Associació l'Afrau de serveis educatius, culturals, sociolaborals i lleure
Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés
Sol del Solsonès. Associació de Familiars de Malalts Mentals i Drogodependents 
Associació Territori de Masies: Promoció de la Cultura i Patrimoni del Sud del Solsonès 
Fundació Volem Feina

Anoia

Dispiera. Associació de famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual de Piera
Associació Obrint Portes per l’habitatge social
Associació Cal Graells Equinoterapia
Associació Agroecològica de Can Mercaderet 
Fundació Privada Gandhi
Fundació Privada Residència Sant Bonifaci
Fundació del Traginer
Associació Catalana Parkinson
Associació per a la infància, l’educació, el lleure i el medi natural l’escola del bosc
APINAS(Associació de Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats)
Associació col·lectiu eixarcolant
Fundació Privada Auria

Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia 
social



Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia social

El Parés de Gurb, Fundació Privada
Fundació Areté
Fundació Assistencial d'Osona (FADO)
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona
Fundació Escola L'Arpa
Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Doctor Trueta
Fundació Impulsa
Fundació Josep Comas Puigcercós
Fundació Privada Calandra
Fundació Privada Casa de Caritat de Vic
Fundació Privada Festival Cinema de Muntanya de Torelló
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu de Vic
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Casa de la Caritat de Vic
Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament
Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net
Fundació Projecte i Vida
Fundació Sant Tomàs
Fundació Tac Osona
Fundació Tutelar l'Esguard
Fundació pel Suport Social Solidari
Associació el Balneari Creatiu
Escola de Música de Centelles
Filmoteca Catalana de Muntanya Cinema-video
H. Associació per a les Arts Contemporànies (H Aac)
Ludoteca Jocs
Teatre Centre Manlleu, Associació Cultural
Associació Joguines Sense Fronteres
Associació Xarxa de Custòdia del Territori (AXCT)
Associació Malaika Joc i Formació
Associació Mares Món
Associació d'Acompanyament a la Infància RiuVic
Les 100 Teies, Associació Juvenil d'Educació en el Lleure
Asociación Banc de Llavors de Roda de Ter
Associació Banc del Temps Vic
Associació de Productors i Consumidors Mengem Osona
Associació Síndrome d'Asperger d'Osona
Osona contra el càncer

Osona



Agrupació de Sords de Vic i Comarca
Associació Aurora - Gestió de Projectes Socials
Associació Humanitària Doctor J. Trueta
Associació Tapís
Associació de Disminuïts Físics d'Osona (ADFO)
Associació de Sant Tomàs Pro-persones amb Retard Mental d'Osona (PARMO)
Associació per a la Sostenibilitat Humana, Ecològica i Social (Associació ASHES)
El Merma, Associació pro Teràpia Ocupacional

Diagnosi de les associacions i fundacions de l’economia social
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