
La Fira de l’Economia Social del Baix és la trobada anual 
entre empreses i entitats de l’economia social i cooperativa 
i la ciutadania. Un espai, dins del Maig Cooperatiu, on gaudir 
i compartir amb converses i xerrades, activitats, actuacions 

musicals, circ, cantina i molt més. 
 

Dissabte 28 de maig d’11 a 19h a Plaça Ramón Roigé i Badia
Consulta la programació del MAIG COOPERATIU a: elprat.cat

Fira de l’Economia Social 
i Cooperativa del Baix Llobregat

#FESCdBLL 28 
maig

#FESCdBLL 
#MaigCoop

Promou: Finançament:

Fira de l’Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat

Vols treballar en el sector 
de l’economia social,  

solidària i cooperativa? 

La                        posa en contacte les empreses  
i entitats d’economia social amb les persones  

que desitgen treballar-hi.
 

La recuperació de la presencialitat de la Fira ens 
permet explorar nous escenaris per lluitar contra 
la desocupació i fer una aposta estratègica per la 
inserció sociolaboral. Així, la FESCdBLL té com a 
temàtica la inserció laboral dintre de l’Economia 

Social i Solidària.  
 

Per això, a la carpa de l’Ateneu cooperatiu 
hi ha un espai físic on poder consultar ofertes  

del sector i poder presentar candidatures. 
 

La col·laboració de les cooperatives, entitats  
de l’ESS i les administracions públiques, ofereix  
un ampli ventall de possibilitats pel foment de  

l’ocupació al Baix Llobregat.  

 

Us convidem a visitar l’estand i deixar 
les vostres ofertes y curriculums.

#FESCdBLL
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el mes de l’economia 
social i cooperativa 
al Prat de Llobregat
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 Organitzen: Promou: Finançament:



Fira de l’Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat

2GO deliver 
Cooperativa de missatgeria  
i repartiment ètic. 
2godeliver.com 

Agricultura x Territori 
Projecte de producció agrària
ecològica que aposta per  
garantir la sobirania alimentària
conscient i sostenible. 
tel. 93 379 56 37
agriculturapelterritori@gmail.com 

Almaran 
Projecte d´economia social  
que ofereix serveis logístics  
a empreses del sector de  
l’alimentació. 
commodityservices@almaran.org 

Arç cooperativa 
Consultoria i corredoria  
d’assegurances especialitzada 
en els sectors de l’economia 
social i solidària. 
tel. 93 423 46 02
arccoop@arccoop.coop
arccoop.coop 

Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat 
Un servei promogut per la  
Generalitat de Catalunya 
i present a tot el territori per 
impulsar l’economia social 
i cooperativa. 
ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat
www.ateneucoopbll.cat  
 

ATTA Permacultura 
Associació dedicada a la cura  
de les persones i la natura.
tel. 620 022 747
alimentatambientualma@gmail.com 
 

Cal Tudela 
Masia i explotació agrícola  
amb l’objectiu de donar una  
oportunitat laboral a persones 
en risc d’exclusió social.
cuinajusta.com 

Cala Paca 
Acord per a la producció i el 
consum agroecològic basat en  
la relació entre les persones  
productores i les consumidores. 
calscarxofa@gmail.com
lapaca.cat / canbofill.coop 
 

Calidoscoop 
Cooperativa de treball i
consultora per a la dinamització 
territorial de l’economia social. 
calidoscoop.coop
 

Camper prat 
Cooperativa i àrea de pernocta 
per autocaravanes, furgonetes 
camper i mini caravanes. 
mercepibal@gmail.com
 
Centre d’estudis  
comarcals 
Associació que impulsa l’estudi 
i la recerca en l’àmbit cultural i 
social i divulga els resultats. 
tel. 93 666 35 27
cecbll@llobregat.info
 

Coop 57 
Cooperativa de serveis financers 
que promou l’estalvi ètic. 
tel. 93 268 29 49 
coop57@coop57.coop / coop57.coop 

Cooperativa obrera 
de viviendas 
Cooperativa d’habitatges que 
possibilita l’accés a un habitatge 
digne a les famílies del Prat.
cov@cov-elprat.com
cov-elprat.com 

Cooperatives de Treball
Entitat que es dedica a la  
promoció del cooperativisme
i al seu acompanyament. 
tel. 93 318 81 62 

Cooufar 
Cooperativa que fomenta
i promou la integració social 
de persones amb discapacitat 
intel·lectual. 
tel. 93 478 46 29 / cooufar.org
cooperativa@cooufar.org 

CPS Francesc Palau 
Associació sense ànim de lucre 
que ofereix serveis d’acollida, 
orientació, formació i inclusió a 
les persones més vulnerables. 
info@cpsfrancescpalau.cat
cpsfrancescpalau.cat 

creaRSA
Producció, formació 
i comunicació audiovisual de 
continguts i projectes de  
Responsabilitat Social.
info@crearsa.com / crearsa.com 

Domingo
Cooperativa de treball que 
ofereix serveis de disseny gràfic, 
comunicació, publicitat. 
hola@domingo.coop / domingo.coop 

Drop Campers 
Cooperativa que construeix  
mini caravanes teardrop d’alt  
rendiment. 
info@dropcampers.com 

El Didal del Prat
Iniciativa d’economia social i 
solidària que ofereixen tot tipus 
de serveis de confecció. 
eldidaldelprat@gmail.com
eldidaldelprat.org 

Facto Cooperativa 
Cooperativa de treball  
especialitzada en serveis de  
gestoria/assessoria, consultoria 
i formació. 
tel. 93 138 33 33
info@facto.cat / facto.cat 
 

Fem Cultura Conscient 
Iniciativa cultural i musicals a 
Catalunya que actúa des de  
l’òptica de l’Economia Social. 
femculturaconscient.com 
 

Festival Esperanzah 
Cooperativa de transformació
social a través de la cultura. 
comunitat@festivalesperanzah.coop 
 
Fundació Cassià Just  
Cuina Justa 
Iniciativa amb la missió de 
combatre l’estigma del trastorn 
mental i les desigualtats socials. 
tel. 93 630 32 34
info@cuinajusta.com
fundaciocassiajust.org 
 

Fundació Cívica
Esperanzah 
Organització d’acció social amb 
la voluntat de potenciar 
i consolidar l’economia social.
info@fundacioesperanzah.org
fundacioesperanzah.org 
 

Fundació Ecom 
Organització que defensa  
l’exercici dels drets de les  
persones amb discapacitat  
física i el seu empoderament. 
tel. 93 451 55 50  
ecom@ecom.cat / ecom.cat 

Fundació Espigoladors 
Iniciativa per l’aprofitament dels 
aliments i empoderar persones 
en risc d’exclusió social. 
tel. 93 525 62 14
comunicacio@espigoladors.com 

Gats 
Un projecte per a la  
transformació social i cultural. 
tel. 93 379 56 37 
info@gatsbaix.org / gats.cat 
 

Gorilla’s Food Club
Cooperativa de treball dedicada 
a a la cultura gastronòmica.  
tel. 616 329 017
hi@gorillasfc.com  / gorillasfc.com 
 

Illa Campers 
Cooperativa dedicada a la 
transformació de furgonetes en 
vehicles vivenda.
info@illacampers.com
illacampers.com 

La Claqueta Social 
Associació sense ànim de lucre 
que treballa pel canvi social 
mitjançant la realització de  
projectes audiovisuals. 
tel. 93 379 56 37
laclaquetasocial@gmail.com 
 

La fundació Rubricatus 
Entitat centrada en la qualitat de 
vida de les persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual.
tel. 93 478 46 29 / rubricatus.org
lafundacio@rubricatus.org 
 

La Llançadora 
Projectes d’economia social i 
solidària.  
tel. 93 379 56 37 
info@lallancadora.org 

La Obrera  
Barri cooperatiu programa 
d’acceleració per a emprenedors, 
startups socials i cooperatives.  
tel. 931 862 692 
info@heressocial.eu  
barricooperatiu.org 
 

La Qperativa 
Iniciativa jove que pretén  
acompanyar els projectes  
cooperatius.
laqperativa.cat 

La Rachola 
Cooperativa d’arquitectura ètica 
situada al Prat de Llobregat. 
info@larachola.coop 
larachola.coop 

Labesoc 
És un laboratori incubadora  
de projectes col·lectius de 
l’economia social. 
tel. 93 379 56 37 / labesoc.com 

LLobregat 47 
Cooperativa de serveis  
socioculturals, comunitaris  
ambientals i de suport de l’ESS. 
tel. 93 379 56 37 

Lombricultura lúdica 
Associació dedicada al  
vermicompostatge de
residus orgànics KM 0. 
tel. 699 279 764
lombriculturaludica@gmail.com 
 

Mescla 
Associació que dinamitza  
projectes d’Economia Social. 
info@messcla.org 

Opcions 
És una cooperativa que publica 
informació per consumir menys 
i millor. 
tel. 93 412 76 75
opcions@opcions.coop
opcions.coop 

Plegats 
Associació que aplega empreses 
i entitats per a reivindicar el 
valor de l’Economia Solidària i 
Cooperativa. 
tel. 93 379 56 37 / plegats.org 
 

Prat Actiu 
Ofereixen serveis educatius,  
esportius i de lleure per a infants  
i joves. Promouen l’educació i la 
transmissió de valors.  
tel. 625 70 79 36 / info@pratactiu.cat 
www.pratactiu.cat 
 
Reformas integrales y 
mantenimiento 
Projecte de rehabilitació de 
vivendes ètic especialitzat en 
persones amb discapacitat o 

mobilitat reduïda. 
tel. 603 57 40 46  
 

Replà 
Serveis integrals de gestió per 
a les comunitats de veïns de 
manera transparent i ètica. 
erica.hassan@repla.cat 
 

Rodaprat 
Servei de distribució d’última 
milla de missatgeria i productes 
amb vehicles ecològics. 
rodaprat@gmail.com 
rodaprat.cat 

Samarretica 
Servei online de disseny,  
producció i venda de productes 
tèxtils de comerç just. 
info@samarretica.com 
 

Saó Prat 
Empresa d’Inserció que dóna 
sortida real a joves en situació 
de vulnerabilitat. 
tel. 671 605 179
saodisseny.org / saoreformes.org 
 
 

SKA+ 
És un projecte de reciclatge 
del plàstic en nous productes 
sostenibles kilòmetre zero per 
augmentar la seva vida útil. 
hectorquevedososa@gmail.co 
 

Som Connexió 
Cooperativa que ofereix  
serveis de telefonia i Internet 
amb cobertura a tot l’estat. 
somconnexio.coop
info@somconnexio.coop 
 

Som Eficiència 
Assessoria energètica i  
instal·ladora elèctrica.  
Treballa per a minimitzar 
l’impacte de la vulnerabilitat 
energètica. 
tel. 656 61 49 34 
info@someficiencia.org 
someficiencia.org 
 

Som Esqueix 
Associació dedicada a la  
formació en agricultura
ecològica. 
info@gatsbaix.org
gats.cat | tel. 93 379 56 37 
 

Som Gestió 
Cooperativa que ofereix  
assessorament en gestió  
econòmica, laboral, comptable 
i fiscal.
tel. 93 379 56 37
info@somgestio.org
somgestio.coop 

Suara Cooperativa 
Empresa d’economia social amb 
més de 35 anys d’experiència 
en el sector de l’atenció a les 
persones.
suara.coop 
 

Ticketcoop 
Un projecte per a la  
transformació social. 
info@gatsbaix.org
gats.cat | tel. 93 379 56 37 
 
Uikú Coworking 
El Prat 
Cooperativa que dóna el servei 
de coworking. 
tel. 931 86 26 92 
info@uiku.es / uiku.es
 

Xes 
Organització formada per més 
de 400 sòcies en tota Catalunya. 
Defensa un sistema econòmic 
respectuós amb les persones.
xes.cat

Activitats 
Espai del Carrer Primer de Maig 

Projeccions audiovisuals 
d’11:00 h a 16:00 h

Xerrada a les 16:30h  
Presentació Comunalitats 
Urbanes del Baix Llobregat

Joc a les 17h  
Fundació Privada Ecom 

3D: Dona, discapacitat i drets

Xerrada a les 17:45h  
CPS Francesc Palau 

Les Cures: Imaginant el 
SAD-Economia Social El Prat

Dinàmica a les 18:30h  
Permacultura Atta 

De les 7R de Permacultura 
per als Residus

Espectacles
Circ a les 12:30h

Concert-Vermut a les 13:30h

Concerts a partir de les 19h

Avui, 
28 maig


