CATÀLEG DE BONES
PRÀCTIQUES DE
L’ECONOMIA SOCIAL I
COOPERATIVA

G146NCTC-225-00

ADDA (Associació discapacitats d’Aran)
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: ASSOCIACIO

Tercer Sector Social: SI

CIF: G-25454604

Data de constitució: 2000
Nre. de persones sòcies: 20
CNAE principal:

Treballadores: 2

8812 – Activitats de serveis socials

Web:

Twitter:

Facebook:

Telèfon:

973640999

Municipi: VIELHA

Comarca:

VAL D’ARAN

Codi Postal: 25530

Província:

LLEIDA

Persona de contacte: Dolors Berdie

Correu electrònic: addaco@aran.org

Activitat econòmica
L'Associació de Discapacitats d'Aran es va formar l'any 2000 amb l'objectiu de donar resposta a aquelles persones amb discapacitat
Descripció de l’activitat: intel·lectual en edat laboral de la Vall d'Aran que, per les seves característiques no podien accedir a un contracte de treball ni al
centre especial de treball. Amb aquest objectiu es va crear el Talher Ocupacionau ADDA, que respon a aquestes necessitats i que
actualment acull usuaris de la Vall d'Aran i alta Ribagorça.
Serveis adreçats a persones amb discapacitat
Vall d’Aran i Alta Ribagorça
Sector d’activitat: intel·lectual
Àmbit geogràfic:
Facturació 2018:
Catalunya, Espanya i Europa
Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Desenvolupament territorial
Internacionalització

x

Altres

El Taller Ocupacional compta amb el treball de dos professionals a jornada completa (psicòloga i
educadora). L'objectiu primordial és la integració social de les persones que atén mitjançant la Teràpia
Ocupacional (ajust personal-social i ocupació terapèutica), es treballa en els àmbits de la comunicació, la
cura de si mateix, les habilitats socials, la salut, autodirecció, oci, treball, etc. Entre les activitats
ordinàries del centre destaquen els programes esportius (natació, gimnàstica, ioga, tai-txi, balneari,
participació en activitats programades per ACELL), taller de manualitats (ceràmica, paper reciclat, taller
de reciclatge ...), activitats de teràpia ocupacional (amb la col·laboració d'entitats, tant de la Vall d'Aran
com de l'Alta Ribagorça fem treballs de preparació de diferents material, com ensobrar, doblegar díptics,
preparació de material per a tallers educatius, encàrrecs de peces de ceràmica, participació en les fires
de la Vall d' Aran amb la confecció de diferents productes (sabons, espelmes, llibretes ...), activitats
lúdiques (sortides per la comarca, esquí, vacances, fires, musicoteràpia ...), etc. ".

Associació de Voluntaris Vall d’Aran
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: VOLENTARIS

Web:

CIF: G25726985

Facebook:

Data de constitució: 2006

Municipi: Vielha e Mijaran

Comarca: Val d’Aran

Codi Postal: 25530

Província: Lleida

Persona de contacte: Roberto Boya Quintana

president.volentaris@
Correu electrònic: gmail.com

Nre. de persones sòcies: 90

Treballadores:

CNAE principal:

Twitter:
https://www.facebook.com/Vol
entarisValDAran/

Telèfon: 659453039

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: Col·lectiu sense ànim de lucre que treballa voluntàriament en els diferents esdeveniments de la Val d’Aran.

Sector d’activitat: Voluntariat – Comunitari

Àmbit geogràfic: Val d’Aran, Catalunya, Espanya i Europa

Àmbits de bones pràctiques

x

Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Internacionalització

Altres

Associació de Voluntaris Vall d’Aran col·labora i participa en activitats tant esportives, culturals, com
socials que s’organitzen al municipi de Vielha i Mijaran, amb la finalitat de poder fer arribar al màxim
de públic totes les accions i garantir la celebració de les mateixes.

Facturació 2017:
-

GOIARAN – GUREAK ARAN
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Centre Especial de Treball

Web: www.gureak.com/es

Twitter:

CIF: B25582560

Facebook:

Telèfon: 973640090

Data de constitució: 01/06/2005

Municipi: Vielha e Mijaran

Comarca: Val d’Aran

Codi Postal: 25530

Província: Lleida

Persona de contacte: Antonio Bares

Correu electrònic: info@gureak.com

Nre. de persones sòcies: 4
CNAE principal:

Treballadores: 18

9601

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: Centre Especial de Treball de la Vall d’Aran que té com objectiu integrar al món del treball a les persones amb algun discapacitat,
atenent al col·lectiu de persones amb discapacitat física.
Sector d’activitat: Rentat i neteja de peces tèxtils i pells

Àmbit geogràfic: Val d’Aran, Catalunya, Espanya i Europa

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

x

Col·laboració i intercooperació

Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Internacionalització

Altres

Els Centres Especials de Treball son empreses que tenen la missió d’oferir llocs de treball de qualitat
a persones amb discapacitat iguali o superior al 33% i que no poden integrar-se a l'empresa
ordinària. Aquestes empreses actuen com qualsevol organització en l'àmbit de l'economia social, i
tenen d’aconseguir un doble objectiu social i econòmic. Els CET tenen d’aconseguir crear llocs de
treball adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat i alhora buscar la rendibilitat
econòmica que els faci ser empreses sostenibles.

Facturació 2018:

NOUGRAPATS EMPRESA D’INSERCIÓ
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: EMPRESA D’INSERCIÓ

Web: www.nougrapats.cat

Instagram:

CIF: B25782087

Facebook: Grapats

Telèfon:

Data de constitució: 25/06/2014

Municipi: La Seu d’Urgell

Comarca:

Codi Postal: 25700

Província: Lleida

Persona de contacte: Dani Roqué

Correu electrònic: coordinacio@nougrapats.cat

Nre. de persones sòcies:
CNAE principal:

Treballadores: 22

3811 - Recollida de residus

nougrapats
973360426
Alt Urgell

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: Nougrapats EI és una empresa de serveis que opera en el territori del Bisbat d’Urgell, amb destacada presència en el camp de la
segona mà, promoguda i dirigida per Càritas d’Urgell, situada a la Seu d’Urgell. Mitjançant l’empresa es donen oportunitats reals de
feina a les persones mes vulnerables amb la creació de llocs de treball d’inserció, els quals proporcionen un treball remunerat,
formació i acompanyament per afavorir la seva incorporació al mercat de treball ordinari.
Sector d’activitat: Recollida de Residu Tèxtil i posterior venda

Àmbit geogràfic: Catalunya – Territori del Bisbat d’Urgell

Facturació 2018: 269.091,89 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Internacionalització

Altres

.

Compromesos amb les persones i el medi ambient

FUNDACIÓ TALLERS DE LA CERDANYA
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: FUNDACIÓ

Web: www.fundaciotc.org

Twitter:

CIF: G17656968

Facebook:

Telèfon:

972 140 600

Data de constitució: 28/09/2000

Municipi: Puigcerdà

Comarca:

Cerdanya

Nre. de persones sòcies:
Treballadores: 23
88.12. Activitats de serveis socials sense
CNAE principal:
allotjament per a persones amb discapacitat

Codi Postal: 17520

Provincia:

Girona

Persona de contacte:

Imma Casellas
Puigdemasa

Correu electrònic: fundaciotc@fundaciotc.org

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: Entitat que ofereix atenció a persones amb discapacitat intel·lectual en els serveis de teràpia ocupacional i centre especial de
treball.
Sector d’activitat: Discapacitat

Àmbit geogràfic: Comarcal

Facturació 2018: 376.355,53€

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Internacionalització

Altres

La Fundació Tallers de la Cerdanya és una entitat ubicada a Puigcerdà que atén a persones amb diversitat
funcional adultes de la comarca de la Cerdanya, oferint serveis d’atenció terapèutica i d’inserció laboral.
L’objectiu és millorar la qualitat de vida de totes les persones ateses, desenvolupar la seva autonomia
personal i social i potenciar les capacitats personals.

LA DISCAPACITAT DEPÈN DELS
ULLS AMB QUÈ LA MIRIS

ASSOCIACIÓ BOSCOS DE FERRO
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Associació
CIF:

Tercer Sector Social: NO

G25778697

Data de constitució: 14/04/2014
Nre. de persones sòcies:

Treballadores:

CNAE principal:

Web:

Twitter:

Facebook: Associació Boscos de Ferro

Telèfon: 973 62 44 05 / 675 800 793

Municipi: Alins

Comarca:

Pallars Sobira

Codi Postal: 25574

Provincia:

LLEIDA

Persona de contacte:

Xavi Llor

Correu electrònic:
boscosdferro@gmail.com

Activitat econòmica

Descripció de l’activitat: L'Associació Boscos de Ferro neix l’any 2014, fruit de la necessitat de crear un ens a través del qual poder organitzar i gestionar tot allò derivat de
la Fira del ferro Pirinenc i també per promocionar i defensar el patrimoni cultural de la Vall Ferrera. És una associació sense ànim de lucre, formada
per persones interessades en la cultura de la vall. La seva activitat es desenvolupa al llarg de l’any, sent més intensa durant els mesos de febrer a
juliol, que és quan se celebra la Fira del Ferro Pirinenc.
Sector d’activitat:

Cultural i patrimonial

Àmbit geogràfic: Pallars Sobirà (Vall Ferrera)

Facturació 2017: Rebem subvencions i no
facturem

Àmbits de bones pràctiques

x
x

Innovació en l’activitat
Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació

x

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa
Altres

Internacionalització

DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC: En l’actualitat, les entitats associatives que ens troben en el territori
esdevenim agents de primer ordre, en tant que som les coneixedores reals de les necessitats de defensa del
patrimoni i la preservació del mateix.
La nostra estratègia o pla de desenvolupament radica en no deixar en l’oblit aspectes culturals fortament
vinculats a la vall i fer coneixedores a aquelles persones que així ho desitgin tot el llegat cultural del ferro, a la
vegada que es promou un desenvolupament del territori i del turisme a la Vall Ferrera.

Clausura de la X Fira del Ferro Pirinenc

Associació Marques de Pastor
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Associació

CIF: G25733601

Tercer Sector Social: SI

Data de constitució: 3 /04/2011
Nre. de persones sòcies: 7
CNAE principal:

Treballadores:

Web: www.gratitudpallars.cat

Twitter:

Facebook:

Telèfon:

973661787

Municipi: Beranui

Comarca:

Pallars Jussà

Codi Postal: 25510
Persona de
Mireia Font i Vidal
contacte:

Provincia:

Lleida

Correu electrònic:

info@gratitudpallars.
cat

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: Projecte de responsabilitat social i turística. L’associació està formada per un grup de petits allotjaments i empreses turístiques que
col·laboren per crear productes turístics responsables al Pallars. Tenen com a repte el disseny i la gestió de propostes turístiques que
no sols respectin els valors i la identitat del territori, sinó que, a més, puguin reforçar-los.
Sector d’activitat:

Àmbit geogràfic: Catalunya, Espanya i Europa

Facturació 2018

Àmbits de bones pràctiques

x
xx
x

Innovació en l’activitat
Impacte
Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial
Internacionalització

X

Col·laboració i intercooperació
Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa
Altres

L’associació que gestiona la ruta del Cinquè llac
i té coma a finalitat crear millors llocs on viure i
millors llocs per ser visitats

G146NCTC-225-00

ALBA JUSSÀ, SCCL
Dades bàsiques
Forma jurídica:
CIF:

Contacte i Xarxes
Cooperativa

Tercer Sector Social: Si

F25843228

Data de constitució:

09/10/2018

Nre. de persones sòcies:

4

Treballadores:

6

CNAE principal:

Web: www.aalba.cat / albajussa.cat

Twitter:

Facebook: Alba Jussà

Telèfon:

687697080

Municipi: Tremp

Comarca:

Pallars Jussà

Codi Postal: 25620

Provincia:

Lleida

Persona de contacte: M.Helena Vicente

Correu electrònic: mhvicente@aalba.cat

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: Atenció a persones en la millora de la seua qualitat de vida.

Sector d’activitat:

Tercer Sector

Àmbit geogràfic: Catalunya

Àmbits de bones pràctiques

X
X

Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Desenvolupament territorial
Internacionalització

%

Altres

Som una entitat que vetllem per una atenció de qualitat de les persones i és per aixó que comptem amb
un equip jove, format i amb molta il·lusió. Ens imaginem una entitat oberta a tota la població que vetlla
pel benestar de les persones, per la igulatat d’oportunitats i per una societat més compromesa. En línia
amb la nostra missió, oferim una atenció centrada en la persona per acompanyar-la en la consecució del
seu projecte de vida i engeguem activitats obertes a tota la població que promouen la cultura, el
coneixement, la sensibilització i la participació activa en la societat.de qualitat de les persones i és per
això que comptem amb un equip jove, format i amb molta il·lusió. Ens imaginem una entitat oberta a tota la
població que vetlla pel benestar de les persones, per la igualtat d'oportunitats i per una societat més
compromesa. En línia amb la nostra missió, oferim una atenció centrada en la persona per acompanyar-la en
la consecució del seu projecte de vida i engeguem activitats obertes a tota la població que promouen la

Facturació 2017:

FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS
Dades bàsiques
Forma jurídica: FUNDACIÓ

Contacte i Xarxes
Web: www.integrapirineus.com

Twitter:

CIF: G25727215

Facebook:

Telèfon:

973 35 29 66

Data de constitució: 23/09/2011

Municipi: La Seu d’Urgell

Comarca:

Alt Urgell

Codi Postal: 25 700

Provincia:

Lleida

Persona de contacte: Urgell Escribà

Correu electrònic: info@integrapirineus.c
om

Nre. de persones sòcies: 0

Tercer Sector Social: SI

Treballadores: 0

CNAE principal:
Activitat econòmica

Descripció de l’activitat: Inserció socio laboral de persones amb discapacitat o amb situació o risc d’exlusió, a través del Centre Especial de Treball – Integra
Pirineus Alt Urgell SL i l’Empresa Inserció E.I.Integra Pirineus SL
Sector d’activitat:

Àmbit geogràfic: Catalunya i Andorra

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Internacionalització

Altres

Integra Pirineus, entre la EI i el CET, desenvolupa la seva activitat en:
• Treballs Forestals
• Treballs agrícoles
• Producció i subministres de biomassa forestal
• Recuperació de camins
• Jardineria
• Neteja viaria urbana
• Desbrossament de parceles.
• Manipulats
• Altres

G146NCTC-225-00

Facturació 2017: 30.000 €

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL PALLARS
Dades bàsiques
Forma jurídica: Associació
CIF:

Contacte i Xarxes
Tercer Sector Social: SI

G25791419

Data de constitució: 16/07/2014
Nre. de persones sòcies: 69
CNAE principal:

1+
Treballadores: talleristes
autonoms

Web: https://salutmentalpallars.wordpress.com Twitter:
Facebook: Associació salut mental pallars

Telèfon: 696837353 / 973629081

Municipi: Sort

Comarca:

Pallars Sobirà

Codi Postal: 25593

Provincia:

LLEIDA

Persona de contacte:

Marta Montagut

Correu electrònic:
salutmentalpallars@gmail.com

Activitat econòmica

Descripció de l’activitat: L'Associació salut mental Pallars neix al 2014. Som una associació sense ànim de lucre, formada per persones afectades per trastorn
mental, familiars, amics i persones sensibles amb la salut mental. El nostres objectius bàsics són contribuir a la millora de la qualitat de vida de
les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, la defensa i l'exercici dels seus drets i la plena integració cercant la igualtat
d'oportunitats en tots els àmbits de la vida. Promoure la salut mental de la població general i treballar per esborrar l'estigma que envolta la
malaltia mental.
Sector d’activitat: Socio-Sanitari- Comunitari
Àmbit geogràfic: Pallars Jussà i Sobirà
Facturació 2017: Rebem subvencions i no
facturem
Àmbits de bones pràctiques

x

Innovació en l’activitat
Impacte Social/Mediambiental/Cultural

Desenvolupament territorial

Col·laboració i intercooperació

x

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa
Altres

Internacionalització

DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC: En l’actualitat, les entitats associatives que ens troben en el territori
esdevenim agents de primer ordre, en tant que som les coneixedores reals de les necessitats concretes de
les famílies i les persones diagnosticades amb problemes de salut mental, de les particularitats i
complexitats de cada localitat i de la comarca, així com dels serveis i recursos que encara avui hi manquen
per tal d’obtenir-hi una òptima atenció.
La nostra estratègia es fruit d’aquest treball d’atenció social i personal , de detecció de necessitats i
coordinació amb altres serveis, . El disseny, les accions i estratègies d’aquesta associació estan basades
en el concepte de “model comunitari” . El model comunitari té com a base principal el treball amb la
comunitat de la que forma part l’individu i que contempla el treball tant amb les persones amb malaltia
mental com amb els aspectes comunitaris de que en formen part, la pròpia llar, la família, el poble etc...

1 de 4 perosnes ha estat , està o estarà
afectada per un problema de salut mental.
En parlem???

ASSOCIACIÓ TUMENEIA
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: ASSOCIACIÓ

Web: www.implica.org

Twitter:

CIF: G25783689

Facebook: facebook.com/implicapirineus

Telèfon:

628069568

Data de constitució: 17/10/2014

Municipi: Vilaller

Comarca:

Alta Ribagorça

Codi Postal: 25552

Provincia:

Lleida

Persona de contacte: Maria Farré

Correu electrònic: www.implica.org

Nre. de persones sòcies: 4
8551
CNAE principal:

Tercer Sector Social: NO

Treballadores:

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: Promoure activitts de lleure i d’educació ambiental en el marc d’un campament juvenil ubicat dins un espai natural protgit

Sector d’activitat:

activitats de lleure, itineraris i cursos a la natura,
acampada

Àmbit geogràfic:
Catalunya

Facturació 2017: 41.217,15 €

Àmbits de bones pràctiques

X
X
x

Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Internacionalització

Altres

impLica neix de la inquietud, la il·lusió, i la voluntat de potenciar l’educació ambiental, la
investigació i les noves tecnologies, així com el món del lleure als Pirineus.La formem
quatre joves emprenedors compromesos amb el nostre entorn, decidits a obrir el nostre
territori al món.
Treballem per promoure el coneixement del medi natural, la convivència responsable amb
l’entorn i el foment del lleure i els esports de muntanya. impLica es concep a partir de
valors com el respecte, l'autosuficiència i la cooperació fonamentats en el treball en xarxa
com a principi dinamitzador.

G146NCTC-225-00

Espai Toirigo

FUNDACIÓ PRIVADA ADIS
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Fundació

CIF: G17703794

Data de constitució: 2002
Nre. de persones sòcies: 49
CNAE principal:

Treballadores: 3

Fundació sense ànim de lucre

Web: www.fundacioadis.org
https://www.facebook.com/
Facebook:
equip.fundacioadis
Municipi: Puigcerdà

Twitter:

Comarca:

Cerdanya

Codi Postal: 17520

Provincia:

Girona

Persona de contacte: Rafael Villena

Correu electrònic: adis@fundacioadis.org

Telèfon:

972 880 106

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: Integració social de les persones amb discapacitat: lleure i residencial.

Sector d’activitat: Serveis a les persones

Àmbit geogràfic: Cerdanya

Facturació 2017: 175.000 €

Àmbits de bones pràctiques

x

Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Internacionalització

Altres

La Fundació Adis és una entitat sense ànim de lucre, creada l’any 2002, que treballa per afavorir la
integració social de les persones amb discapacitat. L’àmbit d’acció és Cerdanya, i gràcies a les persones
que desinteressadament s’ofereixen per ajudar i compartir amb els altres, canalitzen una part de l’acció
social de la comarca.
El seu “Local”, ubicat a Puigcerdà, és un centre social, lúdic i cultural on es realitzen tota mena
d’activitats: cursos, tallers, grups de teatre, conferències…
Aquestes activitats tenen com a objectiu fomentar una dinàmica social que afavoreixi el coneixement, la
convivència i la tolerància entre les persones. inàmica social que afavoreixi el coneixement, la convivència i
la tolerància entre les persones.
La Fundació ADIS és una entitat sense ànim de lucre, creada l'any 2002, que treballa per afavorir la integració
social de les persones amb discapacitat.

ATENCIÓ A LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT A LA
CERDANYA

CAMP DE SANT ANTOLÍ DE PALAU DE NOGUERA
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: Cooperativa

Web:

Twitter:

CIF: F25003823

Facebook:

Telèfon:

973651028

Data de constitució: 05/10/1949

Municipi: Palau de Noguera

Comarca:

Pallars Jussà

Codi Postal: 25633

Provincia:

Lleida

Persona de contacte: Jordi Castillo

Correu electrònic arosellfor@hotmail.com

Nre. de persones sòcies: 40
CNAE principal:

Socis Col·laboradors: 44

4621 Comerç al per menor d'adobs i llavors

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: Camp de Sant Antolí de Palau de Noguera es dedica al comerç d’adobs, llavors i fitosanitaris pels socis de la cooperativa. Des del 2
de juliol de 2004 també són comissionistes de la benzinera Bon Àrea.
Sector d’activitat: Comerç al per menor d’adobs i llavor

Àmbit geogràfic: Palau de Noguera, Pallars Jussà

Facturació 2016: 156.905,22€

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Internacionalització

Altres

La cooperativa de Camp de Sant Antoni es va crear el 5 d’octubre de 1949 per donar un servei al soci.
Resultava millor de preu que la cooperativa comprara quantitats grans dels productes i després que els
socis ho compraren a la cooperativa. També per motius de proximitat de la cooperativa a la població i a
les finques particular dels socies, sense haver de fer grans desplaçaments. També la cooperativa ha
anat incorporant noves maquinàries per poder-les utilitzar tots els socies, sense haver de comprar cada
soci la seua màquina.
A partir del 2 de juliol de 2004 la cooperativa incorpora a la seua activitat la de comisionista de la
benzinera Bon Àrea.

CAMP DE SANT ANTOLÍ DE PALAU DE
NOGUERA, SCCL

OR BLANC DE CORRONCUI, SCCL
Dades bàsiques

Contacte i Xarxes

Forma jurídica: COOPERATIVA

Web:

CIF: F25479692

Facebook:

Telèfon:

973057043

Data de constitució: 14/05/2017

Municipi: El Pont de Suert

Comarca:

Alta Ribagorça

Codi Postal: 25556

Provincia:

Lleida

Nre. de persones sòcies: 5
CNAE principal:

Socis Col·laboradors:

150 Producció agrícola

www.orblanc.cat

Persona de contacte:

Prisca Meyer

Twitter:

Correu electrònic

corroncuisccl@gmail.com

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat:

Formatges Or Blanc de Corroncui, SCCL. Producció de llet d’ovella d’alta qualitat.

Sector d’activitat: Producció de llet d’ovella

Àmbit geogràfic: Corroncui, Alta Ribagorça

Facturació 2016: 758.093,63€

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Internacionalització

Altres

La cooperativa de formatges Or Blanc de Corroncui es va crear l’any 2001, compta amb un un ramat de
1.000 ovelles situat en una zona alta del Pirineu. Els fundadors de la cooperativa van estar durant 5
anys per transformar les ovelles de carn a ovelles de llet, introduïnt mascles de raça per poder
millorar l’espècie generació rera generació. La llet és de molt bona qualitat i, de fet, analíticament
és una de les més bones de l'Estat, donat l’alt nivel de greix i propietats organolèptiques.
Concretament el formatge serrat madura de sis mesos a un any per donar lloc a un producte d'alta
qualitat. La cooperativa participa activament en totes les fires que tenen lloc a la comarca i
comarques veïnes, però també ven a través d’un distribuidor que comercialitzar els seus productes
en botigues i restaurants. Gràcies a aquesta cooperativa s’ha donat a conèixer la qualitat dels
productes d’alta muntanya i han sorgit nou productors, tant de formatges com d’altres
productes.nGràcim

Or Blanc de Corroncui, SCCL

PEDIATRIA DELS PIRINEUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA
DE TREBALL ASSOCIAT LIMITADA
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: https://www.pediatriadelspirineus.org/ Twitter:

COOPERATIVA

@PedPirineus

CIF: F25696329

Facebook:

Data de constitució: 2009

Municipi: La Seu d’Urgell

Comarca:

Alt Urgell

Codi Postal: 25700

Provincia:

Lleida

Persona de contacte: Jordi Fàbrega

Correu electrònic:info@pediatriadelspirineus.org

Nre. de persones sòcies: 11
CNAE principal:

Treballadores: 4

8622 Activitats sanitàries i de serveis socials

PediatriadelsPirineus

Telèfon:

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: Som una societat de professionals en l'àmbit de la pediatria i la ginecologia i obstetrícia, amb l'objectiu i encàrrec de garantir una atenció
de qualitat, sostenible i eficient pediàtrica, obstètrica i ginecològica, a primària i a hospitalària, a la Comarca de l'Alt Urgell i únicament
pediàtrica, a primària i a hospitalària, a les Comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça
Sector d’activitat: Sanitari

Àmbit geogràfic: Catalunya

Facturació 2016: 1.034.000€

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Internacionalització

Altres

L’objectiu principal del projecte és, garantir una atenció maternoinfantil i ginecològica, primària i
hospitalària, organitzada, de qualitat, sostenible i eficient en una àrea geogràfica del país on tradicionalment
hi ha hagut dificultats per garantir les cobertures.
Objectius secundaris serien garantir la minimització de les incidències amb el màxim control de costos,
l’ajustament dels recursos a les necessitats reals i la creació d’un model homogeni amb disminució de la
variabilitat.
Es pretén també consolidar el projecte dins d’una xarxa assistencial i docent molt relacionada amb els
hospitals de referència, mantenir la capacitació professional en el temps amb espais exigits de docència, en
el territori i fora d’ell, en coordinació amb i entre especialitats pediàtriques, promoure el contacte telemàtic
entre diferents professionals del territori que puguin atendre la pediatria, millorant el continuum assistencial
entre l’atenció pediàtrica de capçalera i l’hospitalària, i finalment donar un paper preponderant a les
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TICs) aplicades al territori.
.

PRESTACIÓ DE SERVEIS
PEDIÀTRICS i GINECOOBSTÈTRICS
AMB VISIÓ TERRITORIAL

MONTANYANES, S.L.L.
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
Web: www.montanyanes.net

Twitter: twitter.com/obradorxisqueta

CIF: B25602640

Vimeo: vimeo.com/xisqueta

Telèfon:

973620670

Data de constitució: 2006

Municipi: Rialp

Comarca:

Pallars Sobirà

Codi Postal: 25594

Provincia:

Lleida

Persona de contacte: Eva Tarragona

Correu electrònic: eva@montanyanes.net

S.L.L.

Nre. de persones sòcies: 3
CNAE principal:

Treballadores: 4

7111

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: mOntanyanes és una empresa amb vocació pública especialitzada en crear i gestionar projectes de dinamització i desenvolupament
en zones rurals i de muntanya. Els nostres projectes es creen des de la base, tenint en compte les singularitats de cada indret, la seva
identitat, el seu patrimoni i com aquestos poden convertir-se en oportunitat.
Sector d’activitat: Consultoria rural especialitzada

Àmbit geogràfic: Catalunya

Facturació 2016: 160.000 €

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat

Col·laboració i intercooperació

Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa

Internacionalització

Altres

Desenvolupament estratègic: Diagnosis i estudis de desenvolupament. Redacció de projectes, plans, i
propostes de dinamització. Cerca de fons i recursos per al desenvolupament integral de propostes.
Tramitació administrativa de propostes.

Gestió de projectes i propostes: Direcció, gestió i coordinació tècnica integral de projectes i activitats.
Coordinació tècnica de cursos, jornades, tallers, fires, trobades, etc.
Desenvolupament d’exposicions; publicacions; material educatiu.
Comunicació estratègica: Gestió i coordinació de campanyes de comunicació per a projectes i entitats
vinculades al medi rural i al desenvolupament local.
Redacció de material: notes de premsa, textos web, dossier de premsa, material promocional, etc.
Atenció als mitjans en actes, jornades, presentacions, etc.

Treballem des del compromís
amb el món rural i de muntanya

EL BROT. LA CUINETA DE “EL DESPERTADOR DE LA SEMILLA”, SCCL
Dades bàsiques
Forma jurídica:

Contacte i Xarxes
COOPERATIVA

CIF: F55294888

Data de constitució: 06/04/2017
Nre. de persones sòcies: 2
CNAE principal:

Treballadores: 2

4711. Comerç

Web: www.elbrotcerdanya.com
https://www.facebook.com/El
Facebook:
BrotCerdanya/
Municipi: Alp

Twitter:

N/D

Telèfon:

671673611

Comarca:

La Cerdanya

Codi Postal: 17538

Provincia:

Girona

Persona de contacte: Marta Junyent

Correu electrònic: elbrotcerdanya@gmail
.com

Activitat econòmica
Descripció de l’activitat: Un negoci de productes vegans i vegetarians “amb consciència”, segons els descriuen elles mateixes, i prioritzant productes de
proximitat. Presenten un plantejament sostenible i social i tenen previst oferir tallers i establir-se com un punt referent d’aquesta filosofia
de vida.
Sector d’activitat: Sector restauració

Àmbit geogràfic: La Cerdanya

Facturació 2016:

Àmbits de bones pràctiques
Innovació en l’activitat
Impacte Social/Mediambiental/Cultural
Desenvolupament territorial
Internacionalització

Col·laboració i intercooperació

X
X
%

Gestió i organització interna
Transformació en cooperativa
Altres

És una cooperativa que promou els bons hàbits en l'alimentació-nutrició vinculant-se amb el respecte a
l'ecologia i la natura. El seu menjar és vegà, vegetarià, de proximitat, orgànic, creatiu i amb molt d'amor.
Disposa al local d’un rebost- botigueta i un espai artesà de productes amb ànima. Ha establert sinergies amb
empreses i iniciatives locals relacionades amb el benestar personal, l’esport, les teràpies naturals i els hàbits
saludables. En aquest sentit, ofereixen tallers i participen de jornades, fires i esdeveniments del sector.

EL BROT CERDANYA VEN
MENJAR AMB CONSCIÈNCIA
SOCIAL

