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FUNDACIÓ RESIDÈNCIA 
GUILLEM MAS

Dades identificatives i de contacte
Nom de l’entitat:  
Fundació Residència Guillem Mas
Any de constitució:  
1985
Núm. de sòcies:  
0
Núm. de treballadores dones:  
57
Núm. de treballadors homes:  
3
Total treballadores:  

Pràctica transformadora 1: 

Interrelació generacional entre entitats i centres educatius com una meto-
dología de millora educativa i de cohesió social de la comunitat.

Forma jurídica:  
Fundació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Acollir i donar servei d’acolliment residencial 
amb caràcter permanent o temporal i d´as-
sistència integral a les persones grans de 
Canet, com a fi prioritari, tot i que es tindran 
en compte les demandes d’altres usuaris.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Canet i rodalies
Sector d’activitat:  
Salut i cures
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Servei Comunitari
Facturació anual aproximada:  
2.000.000€

60
Telèfon:  
937940393
Pàgina web:  
www.guillemmas.com
Correu-e:  
info@guillemmas.com
Adreça:  
Vall, 69
Codi Postal:  
08360
Municipi:  

Canet de mar
Facebook:  
Residència Guillem Mas
Twitter:  
-
Instagram:  
#residenciaguillemmas
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B-SWIM, SCCL

Nom de l’entitat:  
B-Swim, SCCL
Any de constitució:  
2015
Núm. de sòcies:  
3
Núm. de treballadores dones:  
3
Núm. de treballadors homes:  
4
Total treballadores:  
7

Esport per a tothom: Oferim activitats i serveis que permeten que tothom, 
sigui quina sigui la seva condició pugui realitzar. Moltes persones amb 
discapacitat no disposen d’aquesta possibilitat com la poden tenir altres. 
No ens fixem en el que falta i potenciem el que tens per portar a cadas-
cú, al seu ritme, cap als objectius establerts. 

Transformem vides: L’esport és una fil conductor, un canal a través del 
que aconseguim transformar la vida de les persones que s’apropen a 
nosaltres. No ens quedem a l’activitat a l’aigua. Arribem molt més enllà 
donant l’autonomia i la força mental per afrontar nous reptes del seu dia 
a dia. Creem una comunitat a través de la qual tothom es va enriquint 
amb els referents d’altres persones o amb ajuda mútua. 

Equitat i normalització: Tractem amb moltes persones amb diversitat 
funcional i són tractades com persones. Tots som diferents de sortida i 
per tant, tinguis o no una discapacitat o pateixis una infirmat rara, sempre 
ens hem d’adaptar. Ho fem, i en cada cas ha de ser d’una manera dife-
rent per adaptar-nos a cada situació. Cadascú al seu ritme i de maneres 
diferents però posant la persona per sobre de tot i anant més enllà d’una 
cadira de rodes o de problemes cognitius. 

Forma jurídica:  
Cooperativa de treball associat
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Oferim serveis d’esport a través de la 
natació per a persones amb discapacitat.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Espanya
Sector d’activitat:  
Esport
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Som una cooperativa sense ànim de lucre i 
d’iniciativa social. Som mebres de la XESM. 
Participem a la fira de l’ESS de Mataró. 
Estem al Café de Mar i ens relacionem amb 
totes les iniciatives d’ESS que podem, El 
nostre treball està orientat a treballar amb i 
per persones amb discapacitat. 
Facturació anual aproximada:  
100.000€

Telèfon:  
675780556
Pàgina web:  
www.b-swim.com
Correu-e:  
b-swim@b-swim.com
Adreça:  
Cafè de Mar, Carrer Santa Rita 1
Codi Postal:  
08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@bswim2015
Twitter:  
@bswim2015
Instagram:  
@bswim2015
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LA TERCERA PELL, SCCL

Nom de l’entitat:  
La Tercera Pell, SCCL
Any de constitució:  
2016
Núm. de sòcies:  
4
Núm. de treballadores dones:  
5
Núm. de treballadors homes:  
0
Total treballadores:  
5

Treball de cura interna de l’equip: realitzem projectes transformadors 
de l’equip mitjançant: retirs, per treballar l’evolució de l’empresa; ajuda 
externa (coaching), per treballar el creixement personal individual i grupal; 
reunions de cooperativa: d’organització de les feines, d’evolució de l’em-
presa i de treball emocional; conciliació laboral i familiar, fent una concen-
tració de la jornada laboral amb el compromís per part nostra de realitzar 
un treball profund, enfocat i eficient durant les hores laborals; possibilitat 
de treballar des de casa; llibertat d’elecció de dies festius, vacances, 
dies personals, transformació d’hores extres en dies festius, evidentment 
sempre complint amb les hores de conveni que hem establert; trobades 
fora de l’àmbit laboral per enfortir la nostra relació personal.

Acompanyament en el procés de canvi de les persones amb les que tre-
ballem.: A banda del treball tècnic i professional que oferim com arquitec-
tes, i gràcies al treball intern que realitzem nosaltres, podem acompanyar 
els nostres clients en tot el trasbals emocional que comporta un canvi tan 
important com és el de la transformació de la llar.

Salut i habitatge i medi ambient: La Bioconstrucció pretén englobar un 
espectre molt més ampli que el que contempla la construcció convenci-
onal, són importants els aspectes tècnics, tecnològics i quantitatius, però 
no podem deixar de banda els aspectes biològics i saludables, ecològics, 
qualitatius, culturals, creatius i humans.  Treballa la relació entre l’home i 
el seu entorn edificat i cerca una visió  holística d’aquesta relació. Com 
afecta l’espai construït a la salut, al benestar, a la dignitat i a l’equilibri de 
l’ésser humà. Plantegem en cada acció, la salut, l’ecologia i la sostenibi-
litat del sistema, vetllant per com aquest influirà en l’usuari i en el medi. 
Prenem les decisions des de la consciència de com modifiquem el nostre 
entorn i el nostre present i futur en aquest planeta.

Forma jurídica:  
Cooperativa de treball associat
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Projectes d’arquitectura en bioconstrucció. 
Som una cooperativa de quatre dones 
arquitectes que posem les inquietuds i 
coneixements de sostenibilitat, ecologia 
i consciència social a la pràctica de 
l’arquitectura. Treballem l’interiorisme, 
l’arquitectura i els espais no edificats, per 
crear habitats sans, saludables i equilibrats 
que permetin el desenvolupament holístic 
de les persones.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Catalunya
Sector d’activitat:  
Habitatge i gestió de l’entorn
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Treballem amb Som Energia, amb CEO 
Maresme per la gestió de residus, treballem 
per la Fundació Formació i Treball col·la-
borant en els seus projectes, i col·laborem 
amb altres cooperatives del sector de la 
construcció. Som sòcies de Sommobilitat. 
Hem fet col·laboracions puntuals amb 
l’Ateneu Cooperatiu del Maresme. 
Facturació anual aproximada:  
200.000 €

Telèfon:  
931808128
Pàgina web:  
www.latercerapell.com
Correu-e:  
contacte@latercerapell.com
Adreça:  
Carrer de Na Pau 7
Codi Postal:  
08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
La Tercera Pell Mataró
Twitter:  
@latercerapell
Instagram:  
@latercerapell
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FUNDACIÓ UNIÓ  
DE COOPERADORS  
DE MATARÓ

Nom de l’entitat:  
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró
Any de constitució:  
2005
Núm. de sòcies:  
2
Núm. de treballadores dones:  
3
Núm. de treballadors homes:  
2
Total treballadores:  
5

Viver d’empreses d’economia social i solidària del Cafè de Mar

Beca Joan Peiró

Coop Maresme - Ateneu Cooperatiu del Maresme

Forma jurídica:  
Fundació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Foment de l’economia social i solidària i 
preservació del patrimoni històric de la Unió 
de Cooperadors de Mataró
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró i Maresme
Sector d’activitat:  
Assessorament
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Formem part de la XES, liderem CoopMa-
resme (Ateneu Cooperatiu del Maresme), 
etc.
Facturació anual aproximada:  
60.000€

Telèfon:  
935768739
Pàgina web:  
www.cooperadorsdemataro.coop
Correu-e:  
info@cooperadorsdemataro.coop
Adreça:  
Cafè de Mar, Santa Rita, 1
Codi Postal:  
08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@fucmataro
Twitter:  
@fucmataro
Instagram:  
-
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DONES DE LA VALLALTA

Nom de l’entitat:  
Dones de la Vallalta
Any de constitució:  
205
Núm. de sòcies:  
200
Núm. de treballadores dones:  
0
Núm. de treballadors homes:  
0
Total treballadores:  
0

Creixement personal: 
Tallers per a l’empoderament de les dones

Autodefensa personal: 
Tallers contra la violència masclista

Tallers: 
Pilates, Hipopressius, Ioga, Pintura, Escriptura, Costura, Bijuteria, etc.

Xerrades de sensibilització: 
per a sòcies i pel públic en general

Forma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Associació de dones
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i 
Sant Iscle de Vallalta
Sector d’activitat:  
Cultura i oci:
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Entitat sense ànim de lucre
Facturació anual aproximada:  
0

Telèfon:  
654803851
Pàgina web:  
-
Correu-e:  
donesdelavallalta@gmail.com
Adreça:  
Carrer Ignasi Mas Morell, 12  1er. 2a. 
Codi Postal:  
08395
Municipi:  
Sant Pol de Mar

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
@donesdelavallalta
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ARCA DEL MARESME

Dades identificatives i de contacte
Nom de l’entitat:  
Arca del Maresme
Any de constitució:  
1997
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  

Pla d’Igualtat
Cohesió social: vetllen per la inclusió de persones amb dificultats per 
accedir al món laboral

Forma jurídica:  
EI
Resum de l’activitat de l’entitat:  
-
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Catalunya
Sector d’activitat:  
Serveis Medi ambientals i socials
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Col·labora amb altres empreses d’inserció 
amb el programa Roba Amiga, així com 
amb Intermón Oxfam i Obra Social Caixa 
Catalunya
Facturació anual aproximada:  
+2.000.000€

-
Telèfon:  
937905560
Pàgina web:  
www.arcadelmaresme.com
Correu-e:  
info@arcadelmaresme.com
Adreça:  
Polígon industrial Can Negoci C/ Amics 
d’Argentona 4
Codi Postal:  
08310

Municipi:  
Argentona
Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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FUNDACIÓ BURRIAC

Nom de l’entitat:  
Fundació Burriac
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
100 aprox.
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Col·laboració amb altres entitats: aquesta associació fomenta i impulsa 
la cultura sobretot arquitectònica, però no només. Un cop a l’any fan 
l’Òpera a la Fresca, recullen donacions d’arxius que fan veïns del poble, 
fan tallers a l’escola, etc. Per desenvolupar una tasca de qualitat, col·la-
bora amb la Biblioteca Ilturo de Cabrera de Mar i amb l’Arxiu comarcal 
del Maresme principalment, on fa recerca i consultes de les trobades que 
es van succeint. D’aquesta manera han certificat unes termes romanes 
úniques a la península, i ara es troben investigant una possible obra de 
Gaudí al poble.

Forma jurídica:  
Fundació privada d’interès cultural sense 
ànim de lucre
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Associació que vetlla pel patrimoni arquitec-
tònic del poble de Cabrera de Mar
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Cabrera de Mar
Sector d’activitat:  
Preservació del territori
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
0 - 25.000€

Telèfon:  
615536213
Pàgina web:  
http://fundacioburriac.org
Correu-e:  
fundburriac@hotmail.com
Adreça:  
C/ Camí Can Segarra núm. 40
Codi Postal:  
08349
Municipi:  
Cabrils

Facebook:  
@fundacioburriac
Twitter:  
-
Instagram:  
@fundacioburriac
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LOTUS BLAU

Nom de l’entitat:  
Lotus Blau
Any de constitució:  
2003
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Col·laboració amb altres entitats: Per dur a terme els diferents projectes 
socials aquesta Fundació treballa amb agents financers, serveis socials, 
departament d’oncologia, etc. segons el tipus de projecte. La gran varie-
tat de projectes que duu a terme fa que la xarxa creada en col·laboració 
amb d’altres entitats sigui molt extensa.

Innovació: Aquesta fundació no es centra en un públic determinat ni en 
donar cobertura a necessitats. El seu àmbit d’actuació abasteix a una 
gran part de la societat: Infants de fins a 12 anys (i les seves famílies), 
afectats per la crisi, persones d’avançada edat, pacients oncològics i la 
natura.

Forma jurídica:  
Fundació assistencial
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Local per a que estudiants de Ioga 
facin pràctiques. Porten a terme diferents 
projectes socials
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró, Barcelona
Sector d’activitat:  
Salut
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
937902321
Pàgina web:  
http://fundaciolotusblau.org
Correu-e:  
info@fundaciolotusblau.org
Adreça:  
C/ St. Antoni 42
Codi Postal:  
08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@FundacioLotusBlau
Twitter:  
@FundacioLotusB
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ 
D’INTEGRACIÓ SOCIAL - 
TALLER D’IDEES

Nom de l’entitat:  
Associació d’integració social - Taller d’idees
Any de constitució:  
2005
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Transformació social: volen aportar una altre visió a la societat de les 
persones d’aquest col·lectiu, amb la inclusió i el treball comunitari, creant 
sinergies amb altres entitats i apostant per altres maneres de treballar

Treball amb altres entitats: Treballen amb el CEO, Casa de la Música, 
Cronòpis, Centre de Desenvolupament del potencial humà Maresme, 
entre d’altres.

Forma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Grup de professionals amb experiència en 
el treball amb col·lectius amb persones amb 
diversitat funcional
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
Assistència social
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Es troben a la fàbrica de Can Fugaroles 
on hi ha diversitats entitats de l’ESS. Allà 
desenvolupen diferents activitats relaciona-
des amb l’ESS
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
687270897
Pàgina web:  
https://tallerdidees.wordpress.com/
Correu-e:  
tallerdidees@entramats.cat
Adreça:  
C/ Tolón 8
Codi Postal:  
08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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CREIXENT

Nom de l’entitat:  
Creixent - Formació permanent per adults
Any de constitució:  
1986
Núm. de sòcies:  
68
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Cohesió social: un dels objectius és la cohesió social. Sent conscients 
de la multiculturalitat de la població, creen espais de trobada i debat on 
tothom pot expressar-se. Una de les activitats que fan és Acollida forma-
tiva al nouvingut, on a banda d’ensenyar llengua catalana i castellana, fan 
formació sobre l’entorn i el medi.

Forma jurídica:  
Associació sense ànim de lucre
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Formació permanent per adults
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Premià de Mar
Sector d’activitat:  
Educació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
627186213
Pàgina web:  
www.afpacreixent.com
Correu-e:  
afpacreixent@gmail.com
Adreça:  
Carrer de la Mercè 2-4
Codi Postal:  
08330
Municipi:  
Premià de Mar

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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MENJADORS  
ECOLÒGICS

Nom de l’entitat:  
Menjadors Ecològics
Any de constitució:  
2013
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Transformació social: aquesta associació consciencia a les persones per 
a potenciar hàbits alimentaris saludables, tot transformant la manera tra-
dicional per uns productes propers, saludables i sostenibles, potenciant 
d’aquesta manera la producció ecològica i de proximitat.

Desenvolupament territorial: fent servir productes de proximitat contribu-
eix al desenvolupament territorial i a la sostenibilitat ambiental.

Forma jurídica:  
Associació sense ànim de lucre
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Fomentar la transformació en els hàbits ali-
mentaris mitjançant els menjadors escolars
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Catalunya i Espanya
Sector d’activitat:  
Alimentació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
els recursos necessaris per tirar endavant 
el projecte s’han aconseguit mitjançant 
Verkami
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
https://www.menjadorsecologics.cat/
Correu-e:  
info@menjadorsecologics.cat
Adreça:  
-
Codi Postal:  
-
Municipi:  
-

Facebook:  
Menjadors Ecològics
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ISLÀMICA ATTAWHID

Nom de l’entitat:  
Associació cultural islàmica Attawhid
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
- 

Diàleg interreligiós: a través de diferents activitats i amb col·laboració amb 
d’altres entitats promouen el diàleg interreligiós a nivell local.

Forma jurídica:  
Associació sense ànim de lucre
Resum de l’activitat de l’entitat:  
treballar per la unió de la comunitat mu-
sulmana i d’aquesta amb les comunitats 
que la rodegen. També donar a conèixer 
la comunitat musulmana i col·laborar amb 
diverses cultures.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Arenys de Mar
Sector d’activitat:  
Cultura i Religió
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://entitats.arenysdemar.cat/attawhid
Correu-e:  
attawhid@gmail.com
Adreça:  
Escolàpies 32, baixos
Codi Postal:  
08350
Municipi:  
Arenys de Mar

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ARENYS.ORG

Nom de l’entitat:  
Arenys.org
Any de constitució:  
1996
Núm. de sòcies:  
- 
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Espais de trobada virtuals entre ciutadans basades en l’internet lliure i el 
creative commons (

Forma jurídica:
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Promoure les noves tecnologies a nivell 
municipal.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Arenys de Mar
Sector d’activitat:  
Xarxes
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
intercooperen amb d’altres entitats del 
municipi i d’arreu de Catalunya
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
93 795 85 96
Pàgina web:  
http://www.arenys.org/
Correu-e:  
correu@arenys.org
Adreça:  
Rial de Sa Clavera, 54
Codi Postal:  
08350
Municipi:  
Arenys de Mar

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ SENSE 
PORTES

Nom de l’entitat:  
Associació Sense Portes
Any de constitució:  
2015
Núm. de sòcies:  
6
Núm. de treballadores dones:  
- 
Núm. de treballadors homes:  
- 
Total treballadores:  
-

Celebració anual d’un festival de d’arts al carrer amb un fort component 
d’arrelament al municipi. Cerca ser un espai obert per les companyies 
escèniques on poden transformar en escenari qualsevol racó de la ciutat. 
Té una forta voluntat transformadora des de la convicció de que la cultura 
és educació i formació.

Forma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
 dinamitzar la cultura al nostre poble en 
totes les seves manifestacions, així com 
potenciar les inquietuds artístiques que hi 
ha a la vila. Tanmateix volem crear sinergies 
entre els artistes, habitants i entitats de la 
ciutat.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Argentona i Catalunya
Sector d’activitat:  
Arts escèniques
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://senseportes.com/
Correu-e:  
xnotxa@gmail.com
Adreça:  
Ps. Baró de Viver 38
Codi Postal:  
08310
Municipi:  
Argentona

Facebook:  
@senseportes
Twitter:  
@senseportes
Instagram:  
@senseportes
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ASSOCIACIÓ 
AGROAMBIENTAL  
TEMPS DE SAÓ

Nom de l’entitat:  
Associació Agroambiental Temps de Saó
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
3
Núm. de treballadores dones:  
4
Núm. de treballadors homes:  
1
Total treballadores:  
5

Promoció del sector ecològic: mitjançant l’educació en el sector produc-
tor i transformador d’aliments financen projectes per recuperar  terres 
per a la reconversió amb la consegüent millora de la capacitat productiva 
d’aliments i millorar les xarxes d’abastiment, i sobre tot recuperant el 
medi ambient davant la contaminació.

Forma jurídica:  
Associació sense ànim de lucre
Resum de l’activitat de l’entitat:  
projecte transversal que vol donar  formació 
i assessorament integral sostenible tant a la 
ciutadania en general (escoles, empreses, 
entitats, col·lectius…) com intentar que a 
les escoles es faci una educació ambiental 
especifica que canviï el model educatiu 
per arribar a un estat totalment sostenible i 
ecològicament viable. de la salut i la qualitat 
de vida.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró i Maresme
Sector d’activitat:  
Agroalimentació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
600 01 45 43
Pàgina web:  
tempsdesao.wordpress.com
Correu-e:  
tempsdesao@gmail.com
Adreça:  
Carrer La creu Roja 25, 4rt 1a
Codi Postal:  
08304
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@tempsdesao
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ ESPAI 
MUSICAL BURRIAC

Nom de l’entitat:  
Associació Musical Burriac
Any de constitució:  
1998
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Democratització de la música: afrontem l’educació musical des d’un punt 
de vista multidisciplinar, treballant el llenguatge, l’expressió, la pràcti-
ca instrumental i el conjunt instrumental de forma lúdica i adaptada a 
l’alumnat. Treballem amb recursos educatius provinents d’un ampli ventall 
de pedagogies i els portem a la pràctica a través d’estils tant clàssics, 
tradicionals, contemporanis com populars.

Forma jurídica:  
Associació sense ànim de lucre
Resum de l’activitat de l’entitat:  
ensenyament ensenyament artístic en totes 
les seves vessants creatives i didàctiques – 
especialment la música, vinculada activa-
ment al seu entorn. Tot mirat des d’una 
perspectiva social i democràtica. 
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
Cultura
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
associacioemburriac.wordpress.com
Correu-e:  
-
Adreça:  
Pj Jaume I el Conqueridor 14
Codi Postal:  
08310
Municipi:  
Argentona

Facebook:  
@EspaiMusicalBurriac
Twitter:
Instagram:  
@associacioespaimusical burriac
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FUNDACIÓ GRESOL - 
PROJECTE HOME

Nom de l’entitat:  
Fundació Gresol - Projecte Home
Any de constitució:  
1996
Núm. de sòcies:  
- 
Núm. de treballadores dones:  
27
Núm. de treballadors homes:  
18
Total treballadores:  
45

Transparència: Publicació de les enquestes de percepció i les opinions de 
les persones usuàries dels serveis

Transparència econòmica: Realització d’auditoria, per part de l’empresa 
KMPG, dels comptes econòmics de l’entitat per garantir el rigor i la trans-
parència de la gestió econòmica.

Cohesió social: mitjançant l’acreditació de qualitat en el tractament 
educatiu i terapèutic de les usuàries i les seves famílies aconsegueix una 
millora en la inclusió sociolaboral de les persones drogodependents.

Forma jurídica:  
Fundació privada
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Organització No Governamental que treballa 
per a la prevenció, rehabilitació i reinserció 
sociolaboral de les persones amb proble-
mes d’addicció. Promou l’autonomia i la 
dignitat de les persones posant a disposició 
serveis per al tractament i la prevenció de 
les drogodependències i altres conductes 
addictives.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Catalunya
Sector d’activitat:  
Salut
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Actua en el mercat solidari
Facturació anual aproximada:  
1.500.000€ - 2.000.000€

Telèfon:  
93 469 32 25 
Pàgina web:  
https://www.projectehome.cat/
Correu-e:  
info@projectehome.cat
Adreça:  
Riera de Sant Jordi, 151
Codi Postal:  
08390
Municipi:  
Montgat

Facebook:  
@projectehomecat
Twitter:  
@projectehomeCAT
Instagram:  
-
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FUNDACIÓ HOSPITAL 
SANT JAUME I SANTA 
MAGDALENA

Nom de l’entitat:  
Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena
Any de constitució:  
1644
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
16 plantilla + 24 col·laboradors (dades 2017)

Xarxa comunitària: Promoció de xarxa comunitària entre les participants. 
La composen el clúster d’entitats, el banc del temps i el programa de 
voluntariat, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la qualitat de vida 
de la comunitat.

Codi ètic: Treballa per aconseguir un nivell màxim d’excel·lència i com-
portament ètic de forma constant. La Fundació Hospital juntament amb 
totes les persones vinculades estan implicades amb un compromís i una 
responsabilitat amb el propi projecte, amb els actors que s’hi relacionen, 
amb el context on es troba i l’entorn social on es mou l’entitat.

Forma jurídica:  
Fundació comunitària i social
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Contribuir a la salut i el benestar social 
de la comunitat oferint serveis, espais i 
oportunitats a persones i organitzacions per 
a poder trobar els coneixements, recursos i 
l’acompanyament necessari per a desenvo-
lupar-se de forma integral, dirigit a infants, 
joves i adults.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró i Maresme
Sector d’activitat:  
Salut
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Treballa per la comunitat
Facturació anual aproximada:  
700.000€ - 750.000€

Telèfon:  
93 741 91 60
Pàgina web:  
www.fundaciohospital.org/
Correu-e:  
fundaciohospital@fundaciohospital.org 
Adreça:  
C/St. Pelegrí, núm. 3
Codi Postal:  
08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@FundacióHospitalSantJaumei-
SantaMagdalena
Twitter:  
@FundacioH
Instagram:  
-



Pràctiques Transformadores / Coopmaresme 2019

Dades identificatives  
i de contacte

Pràctiques transformadores

20/81

Sector i activitat

FUNDACIÓ  
EL MARESME

Nom de l’entitat:  
Fundació el Maresme
Any de constitució:  
1994
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
319
Núm. de treballadors homes:  
227
Total treballadores:  
546

Participació col·lectiva: elaboració participada del pla estratègic de la 
fundació amb les persones treballadores, usuàries i les seves famílies.

Transparència: a la seva pàgina web hi ha una apartat de transparència 
on es poden consultar totes les dades, des de l’organigrama, fins als 
contractes amb les diferents AAPP, també es pot conèixer la seva memò-
ria econòmica i els estats financers. Està clarament estructurat i es troba 
de forma intuitiva.

Relacions amb la comunitat: proporcionen recursos a altres entitats, com 
escoles CET, tallers ocupacionals… oferint assessorament, divulgant i 
cendint coneixement i eines pròpies. A més també fan donatius a altres 
entitats socials per tal d’afavorir les seves activitats.

Forma jurídica:  
Fundació privada
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Promou i impulsa la inclusió social i la millora 
de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i de les seves 
famílies. Ofereix una àmplia xarxa de serveis 
i centres amb una atenció amb continuïtat 
per tal de donar resposta a les necessitats i 
demandes del col·lectiu.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró i Maresme
Sector d’activitat:  
persones amb discapacitat (salut?)
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
participació comunitària, aplicació de codi 
ètic i utilització del 60% de la operativa 
financera amb banca ètica.
Facturació anual aproximada:  
14 milions

Telèfon:  
93 790 47 48
Pàgina web:  
https://www.fundaciomaresme.cat/
Correu-e:  
fundaciomaresme@fundaciomaresme.cat
Adreça:  
Plaça dels Bous, 3-5
Codi Postal:  
08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@fundaciomaresme
Twitter:  
@FundacioMaresme
Instagram:  
@josoccomtu
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BIOT FOUNDATION

Nom de l’entitat:  
Biot Foundation
Any de constitució:  
2015
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Transparència: A la seva pàgina web a l’apartat qui som hi ha un 
subapartat de transparència on s’especifica d’on s’aconsegueixen els 
recursos, la seva gestió econòmica així com el compte de pèrdues i 
guanys i el balanç. També hi ha un document que parla sobre la memòria 
d’activitats on s’explica de forma entenedora d’on sorgeix Biot Foundati-
on, què fa i en quin estat es troba. 

Transformació social: es tracta d’una entitat que promou el benestar, el 
desenvolupament personal i els valors humans d’un col·lectiu vulnerable 
utilitzant l’oci i l’esport com a fil conductor 

Forma jurídica:  
Fundació.  Organizació No Governamental 
(ONG), apolítica i sense afany de lucre. 
Resum de l’activitat de l’entitat:  
entitat que treballa per cobrir les necessitats 
de nenes i nens i adolescents que es troben 
en risc d’exclusió social tant a nivell local 
com global. Biot, per una banda, treballa 
l’educació amb valors humans i el desen-
volupament personal de les nenes i els 
nens i els joves més vulnerables mitjançant 
l’oci i l’esport, afavorint l’accés als serveis 
d’educació i salut. Per altra banda, aposta 
pel creixement complet d’aquest col·lectiu 
oferint assistència en aspectes importants 
pel seu benestar, com la nutrició, la higiene i 
la salut física i mental.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Catalunya i Àfrica
Sector d’activitat:  
Cooperació i sensibilització
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
50.000€ - 55.000€ (dades 2016)

Telèfon:  
630 779 662 
Pàgina web:  
https://www.biot-foundation.org/ca/
Correu-e:  
contacto@biot-foundation.org
Adreça:  
c. Riera Pare Fita, 74-76, 3r 3a
Codi Postal:  
08350
Municipi:  
Arenys de Mar

Facebook:  
@BiotFoundation
Twitter:  
@BiotFoundation
Instagram:  
@biotfoundation
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FUNDACIÓ DAINA PER  
LA DEFENSA DELS 
ANIMALS I LA NATURA 

Nom de l’entitat:  
Fundació Daina per la Defensa dels Animals  
i la Natura 
Any de constitució:  
2010
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Projecte Vincle:  projecte social de la Societat Protectora d’Animals de 
Mataró (Spam) i de la Fundació Daina amb l’objectiu de dur a terme 
programes educatius i activitats terapèutiques amb animals de com-
panyia dels centres d’acollida de la Societat Protectora d’Animals de 
Mataró. Mitjançant el projecte social es posa en manifest que un animal 
abandonat no és una càrrega per a la societat, sinó que pot participar en 
tasques socials i educatives aportant beneficis a la comunitat i a les per-
sones amb risc d’exclusió social, al mateix temps que serveix com a eina 
per a educar i sensibilitzar futurs ciutadans. Per tant, el projecte vincle es 
mou en l’ajut social i en aspectes educatius.   

Forma jurídica:  
Fundació 
Resum de l’activitat de l’entitat:  
es basen en el foment de la formació, 
educació i sensibilització de persones de 
totes les edats pel respecte als animals, 
mitjançant cursos, conferències, campanyes 
publicitàries de sensibilització, conscien-
ciació i educació i exposicions. Promouen 
l’estudi, la investigació, el coneixement i 
la divulgació del món animal i de la natura 
i donen suport a determinats col·lectius 
socials mitjançant programes educatius, 
terapèutics, ocupacionals i socials. A més, 
també vetllen per la gestió de centres 
d’acollida d’animals abandonats.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró i Maresme
Sector d’activitat:  
atenció als animals
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
promou valors socials
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
937 566 066
Pàgina web:  
www.daina.protectoramataro.org
Correu-e:  
info@fundaciodaina.org
Adreça:  
C/ Sant Cugat 102-104
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@protectoramataro
Twitter:  
@protemataro
Instagram:  
@protectoramataro
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FUNDACIÓ PRIVADA 
HABITAT SOLIDARI DE 
CALELLA

Nom de l’entitat:  
Fundació Privada Habitat Solidari de Calella
Any de constitució:  
1997
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Projecte d’habitatge social: l’entitat facilita l’accés a l’habitatge assequible 
a col·lectius de persones joves, grans i d’altres amb manca de recursos 
o que aquests siguin limitats per a poder accedir a habitatges de lloguer 
ordinari. A més, des del 2006 la Fundació forma part de la xarxa d’habi-
tatges d’inclusió.

Forma jurídica:  
Fundació privada
Resum de l’activitat de l’entitat:  
treballen per l’accés a l’habitatge de 
diferents col·lectius amb recursos limitats, 
per tal d’evitar la seva exclusió social.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Calella?
Sector d’activitat:  
habitatge social
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Treballa per la comunitat
Facturació anual aproximada:  
- 

Telèfon:  
937 697 680
Pàgina web:  
www.fundaciohabitat.cat
Correu-e:  
habitatsolidari@calella.cat
Adreça:  
C/Jovara, 149
Codi Postal:  
08370
Municipi:  
Calella

Facebook:  
@HabitatSolidariCalella
Twitter:  
- 
Instagram:  
@fundaciohabitatsolidari
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FUNDACIÓ PRIVADA 
GRUP TERCER MÓN

Nom de l’entitat:  
Fundació Privada Grup Tercer Món
Any de constitució:  
2011
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Cooperació internacional: com per exemple, el projecte MUSA (Mujeres 
Unidas Siempre para el Aprendizaje), que és una organització de dones 
camperoles de la zona de Las Margaritas (Chiapas – Mèxic). La seva mis-
sió és impulsar i enfortir el paper de la dona, tant a nivell personal com 
organitzatiu. Moltes d’aquestes dones són mullers i filles dels camperols 
membres de la Cooperativa “Unión de la Selva”, entitat que subministra 
entre altres el café de Comerç Just del Grup Tercer Món.

Comerç just: promouen una alternativa de comerç que vetlla per acon-
seguir relacions mercantils més equitatives entre els països enriquits del 
Nord i els països empobrits del Sud del planeta. També potencia els 
valors humans i mediambientals, enfront dels criteris exclusivament eco-
nòmics i especulatius del comerç convencional.

Forma jurídica:  
Fundació privada
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Davant l’ordre econòmic internacional 
actual, la Fundació treballa per aconseguir 
una major sensibilitat, solidaritat i justícia 
amb els països del denominat Tercer Món, 
per part de la societat mataronina.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró i països del Tercer món?
Sector d’activitat:  
Cooperació, comerç just i sensibilització
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Treballen amb banca ètica. Amb la partici-
pació a l’associació Oikocredit Catalunya i 
amb l’inici dels tràmits per  a ser accionistes 
de FIARE. A més, tenen com a objectiu 
convertir-se en un centre d’informació i de 
promoció de la Banca Ètica en general..
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
93 796 00 87
Pàgina web:  
www.gruptercermon-mataro.org
Correu-e:  
botigagtm@gmail.com
Adreça:  
C/ Barcelona, 50 
Codi Postal:  
08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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FUNDACIÓ TICSALUT

Nom de l’entitat:  
Fundació Ticsalut
Any de constitució:  
2013
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
13
Núm. de treballadors homes:  
15
Total treballadores:  
28

Innovació:
La Fundació treballa per la implementació constant de les TIC en la 
salut. Per treure el màxim rendiment i reunir grans esforços en innovació, 
utilitza un model de quàdruple hèlix unint les organitzacions, acadèmia 
i organització pública. Amb aquest funcionament i la incorporació de la 
ciutadania dins d’un marc de cobertura universal i públic, aconsegueix 
grans avenços en el marc innovador i dinamitzador econòmic del sector 
de les noves tecnologies.

Forma jurídica:  
Fundació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
és un organisme del Departament de Salut, 
que treballa per impulsar el desenvolupa-
ment i la utilització de les TIC i el treball en 
xarxa en l’àmbit de la salut, unint la salut, 
el benestar social i les TIC. Gran part de la 
seva activitat es basa en fer observatori de 
noves tendències, innovació i seguiment 
d’iniciatives emergents i els projectes inter-
nacionals, com els serveis de normalització i 
homologació de productes.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Catalunya
Sector d’activitat:  
salut i TIC
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
1.500.000€ - 2.000.000€

Telèfon:  
935 532 642
Pàgina web:  
www.ticsalutsocial.cat
Correu-e:  
info@ticsalutsocial.cat
Adreça:  
Parc Tecnocampus Mataró-Maresme 
Torre TCM3 Planta 6 Oficina 4. Avinguda 
Ernest Lluch, 32
Codi Postal:  
08302

Municipi:  
Mataró
Facebook:  
@ticsalutsocial
Twitter:  
@ticsalut
Instagram:  
@ticsalutsocial
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FUNDACIÓ PRIVADA 
UMBELE

Nom de l’entitat:  
Fundació Privada Umbele
Any de constitució:  
2004
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Transformació social: eix principal de l’activitat. Treballar per aconseguir 
una millora social als pobles d’Àfrica mitjançant la transmissió de recur-
sos econòmics dels països rics i amb l’ajuda dels missioners.

Transparència: el seu projecte té com a principi bàsic la transparència 
de tal manera que totes les donacions monetàries aniran directament 
als missioners els quals especificaran les seves accions a Àfrica sense 
despeses d’administració i burocràcia, ja que són assolides pels patrons 
de la fundació. 

Forma jurídica:  
Fundació privada
Resum de l’activitat de l’entitat:  
 Neix per canalitzar recursos econòmics des 
de països rics als habitants d’Àfrica, amb el 
fi prioritari de millorar les seves condicions 
de vida.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Catalunya i Àfrica
Sector d’activitat:  
Cooperació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
200.000€ - 250.000€ (dades 2008)

Telèfon:  
93 759 12 76
Pàgina web:  
www.umbele.org
Correu-e:  
umbele@umbele.org
Adreça:  
Passeig Vinyals, 9
Codi Postal:  
08349
Municipi:  
Cabrera de Mar

Facebook:  
@umbele
Twitter:  
@FundacioUmbele
Instagram:  
- 
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FUNDACIÓ PRIVADA  
LA CALÀNDRIA

Nom de l’entitat:  
Fundació Privada la Calàndria
Any de constitució:  
2006
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Col·labora amb diverses entitats: la Fundació fomenta el benestar de la 
ciutadania de Masnou, però a més participa i ofereix espais a diverses 
entitats i empreses que utilitzen la mateixa línia de treball, com la Funda-
ció Molí de Puigverd dedicada a la reinserció laboral amb persones amb 
discapacitats psíquiques, el cinema Calàndria, d’entre d’altres.

Forma jurídica:  
Fundació privada
Resum de l’activitat de l’entitat:  
és entitat successora de La Calàndria, Mu-
tualitat  de Previsió Social del Masnou. Les 
seves accions es basen en donar suport i 
atendre les necessitats de la població de 
Masnou mitjançant diverses vies, com l’oci, 
la cultura, la salut, d’entre d’altres. 
Àmbit geogràfic d’activitat:  
El Masnou
Sector d’activitat:  
dinamització sociocultural
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
- 

Telèfon:  
93 540 40 72
Pàgina web:  
www.lacalandria.cat
Correu-e:  
info@lacalandria.cat
Adreça:  
C/ Doctor Josep Agell, 5
Codi Postal:  
08320
Municipi:  
El Masnou

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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FUNDACIÓ PRIVADA 
CLAVÉ

Nom de l’entitat:  
Fundació Privada Clavé
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Democratització de la cultura (teatre): mitjançant el projecte artístic que 
presenta la Fundació, caracteritzat pels eixos de la difusió cultural i la 
formació artística, s’aconsegueix fomentar els drets universals basats 
en l’educació i la cultura i així aconseguir una identitat comuna. A més, 
amb la interacció dels dos eixos s’aconsegueix promoure la creativitat i 
l’experimentació treballant des de la base al mateix temps que s’impulsa 
la democratització de l’accés. 

Forma jurídica:  
Fundació privada
Resum de l’activitat de l’entitat:  
treballa per la constant formació i creació 
artística. Proporciona un lloc de trobada 
d’artistes, entitats culturals i civils i col·lec-
tius que tenen la mirada posada en el futur 
per tal d’aconseguir amb els seus projectes 
estabilitat i projecció.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Tordera
Sector d’activitat:  
Cultura, teatre
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
- 

Telèfon:  
93 765 05 72
Pàgina web:  
www.teatreclave.cat
Correu-e:  
clave@teatreclave.cat
Adreça:  
Plaça de Miquel Martí i Pol s/n 
Codi Postal:  
08490
Municipi:  
Tordera

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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FUNDACIÓ JUNTS 
AUTISME

Nom de l’entitat:  
Fundació Junts Autisme
Any de constitució:  
2016 (2010 eren associació)
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
10
Núm. de treballadors homes:  
0
Total treballadores:  
10

Cohesió social: treballen per aconseguir la inclusió escolar, social i laboral 
de les persones amb autisme capacitant-los per assolir la màxima 
autonomia possible. Fomenten el benestar i la qualitat de vida d’aquest 
col·lectiu i de la família que l’envolta. 

Cooperació: utilitzen la cooperació com a eina motivacional de l’equip i el 
creixement d’aquest donant-li importància a la transparència, a compartir 
informació i el retorn dels resultats dels processos participatius.

Forma jurídica:  
fundació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Neix arrel de la iniciativa de pares i mares 
que s’ajunten per tal de millorar la qualitat 
de vida de les persones amb autisme i la 
de les seves famílies. Treballen per suport 
i atenció al llarg de tota la vida i vetllen per 
aconseguir la inclusió en totes les esferes.  
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
autisme
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
codi ètic, comportament ètic i bones 
pràctiques
Facturació anual aproximada:  
 400.000€

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
www.juntsautisme.org
Correu-e:  
administracio@juntsautisme.org
Adreça:  
Carrer Auterive, Edifici Xifré 1ª Planta, s/n
Codi Postal:  
08350 
Municipi:  
 Arenys de Mar

Facebook:  
@juntsautisme
Twitter:  
@juntsautisme
Instagram:  
-
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MOLÍ DE’N PUIGVERT

Nom de l’entitat:  
Molí de’n Puigvert
Any de constitució:  
2002
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Creació de mercat social al municipi: a través de la creació del segell 
Palafolls Compra Social s’agrupen un conjunt de botigues que gestiona 
la Fundació, de manera que fomenta les sinergies entre els establiments 
per aconseguir una millora conjunta tant per les comerciants com per les 
clientes.

Cohesió social: incorporar la inserció al món laboral de persones amb 
trastorns de salut mental promoven l’autonomia i la qualitat de vida 
d’aquestes persones aconseguint una integració social. A més, promo-
uen la visibilització d’aquest col·lectiu com a persones actives i producti-
ves generant riquesa per si mateixes i per la comunitat.

Forma jurídica:  
 CET (Centre Especial de Treball) 
Resum de l’activitat de l’entitat:  
es basa en la creació i gestió de projectes 
de diversos àmbits amb la finalitat de 
millorar la qualitat de vida de les persones 
amb malaltia mental utilitzant la integració 
laboral com a mitjà.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
Jardineria i serveis forestals, neteja, obra i 
manteniment, horta ecològica
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
mercat social
Facturació anual aproximada:  
 5.000.000€ - 5.500.000€

Telèfon:  
93 11 55 060 
Pàgina web:  
www.fundaciomoli.org
Correu-e:  
info@fundaciomoli.org
Adreça:  
C/Gorg del Molí d’en Puigvert, 1
Codi Postal:  
08389
Municipi:  
Palafolls

Facebook:  
@fundaciomoli
Twitter:  
@molipuigverd
Instagram:  
@fundacio_moli
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LA KLOSCA

Nom de l’entitat:  
La Klosca
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Agroecologia: es basen amb la sostenibilitat ambiental gràcies a la pro-
ducció ecològica que permet que les gallines estiguin en llibertat, aconse-
guir una producció controlada i respecte pel mediambient. 

Tallers d’empoderament per a dones diagnosticades amb temes de 
salut mental: 
Vinculació amb altres productors: Realitzen compres conjuntes amb 
altres proveïdors per tal d’atendre millor a les seves clientes.

Forma jurídica:  
CET (Centre Especial de Treball)
Resum de l’activitat de l’entitat:  
granja de producció d’ous ecològics a partir 
de gallines alimentades i criades amb pro-
cediments sostenibles i respectuosos amb 
el mediambient. Actuen sota el paraigua 
de Centre Especial de Treball sense ànim 
de lucre i treballen per mantenir els llocs de 
treball i elaborar un producte de màxima 
qualitat.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
Producció ous ecològics
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
arrelament al territori
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
 937 55 15 02
Pàgina web:  
www.laklosca.cat
Correu-e:  
info@laklosca.cat 
Adreça:  
Ctra. de Mata, km 3,8 (veïnat de Sant 
Miquel de Mata)
Codi Postal:  
08304
Municipi:  

Mataró
Facebook:  
@LaKlosca
Twitter:  
@LaKlosca
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ DEFENSA 
FORESTAL DEL 
MARESME

Nom de l’entitat:  
Associació de Defensa Forestal del Maresme
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Trobada de voluntariat de les ADF: 
L’objectiu de la Trobada és reunir totes les entitats, cossos, autoritats i 
voluntariat relacionats amb la prevenció i extinció d’incendis per a inter-
canviar idees, opinions, experiències relacionades amb aquest àmbit. 
En la Trobada es vol donar agraïment i reconeixement de les accions 
que realitzen les ADF en el territori en l’àmbit de la prevenció i extinció 
d’incendis, aspecte important pel manteniment del nostre espai natural i 
la protecció de la natura. 

Forma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Agrupem les 10 ADF de la Serralada Litoral 
a les comarques del Maresme i el Vallès 
Oriental. En total, 36 municipis, 40.000 
hectàrees forestals i gairebé 500 voluntaris 
amb uns objectius bàsics:  
la protecció i millora de la natura i la 
prevenció dels incendis forestals
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
Medi ambient
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://www.ccmaresme.es
Correu-e:  
http://federacioadfmaresme.blogspot.
com/
Adreça:  
CM Can Segarra S/N
Codi Postal:  
08349
Municipi:  

Cabrera de Mar
Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ ESCOLA DE 
NATURA DEL CORREDOR

Nom de l’entitat:  
Associació Escola de Natura del Corredor
Any de constitució:  
1984
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
 -
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
 -

Pedagogia ambiental: 
metodologia activa amb uns continguts prioritzats, basant-se en una 
estratègia comunicativa en la que preval el rigor, la proximitat i l’expressi-
vitat, amb l’objectiu de formar valors ambientals sòlids en les persones a 
partir de l’observació, la sensibilitat i l’esperit crític

Forma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
comunicació i docència ambiental, disseny 
de programes educatius i de materials 
didàctics, i recerca naturalista
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme i Vallès Oriental
Sector d’activitat:  
Medi ambient
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Som membres fundadors del Consell de 
Centres de la Societat Catalana d’Educació 
Ambiental (SCEA)
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
93 795 54 05 / 93 795 52 28
Pàgina web:  
http://www.enc.pangea.org/web/
Correu-e:  
enc@pangea.org
Adreça:  
Ca l’Arenes, apartat de correus 115
Codi Postal:  
08450
Municipi:  
Llinars del Vallès

Facebook:  
-
Twitter:  
@EscNatCorredor
Instagram:  
@escolanaturacorredor
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XARXA DE CASES DE LA 
MÚSICA POPULAR DE 
CATALUNYA A MATARÓ

Nom de l’entitat:  
Xarxa de Cases de la Música Popular de Catalu-
nya a Mataró
Any de constitució:  
2005
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Democratització de la MúsicaForma jurídica:  
Entitat privada co-participada per AAPP
Resum de l’activitat de l’entitat:  
 potenciar la música en viu en totes les 
seves vessants:  
Formació, Creació, Exhibició (concerts) i 
Participació ciutadana i dinamització. El 
concepte de Xarxa es desenvolupa per 
tal de permetre l’intercanvi d’activitats, 
d’experiències i projectes que permetin 
l’evolució i la millora del projecte
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró
Sector d’activitat:  
Música
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
https://www.casadelamusica.cat/
Correu-e:  
mail@visualsonora.cat
Adreça:  
Carrer Manuel Serra i Moret, 4
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@casamusicamataro
Twitter:  
@casamusicamataro
Instagram:  
@casamusicamataro
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ALIANÇA MATARONINA

Nom de l’entitat:  
Aliança Mataronina
Any de constitució:  
1994
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Visió sobre les cures i la governança de l’entitat: neix amb la voluntat 
d’ajudar-se els uns als altres posant èmfasis en la importància de l’accés 
a una salut de qualitat com a dret a totes les persones. A més, potencien 
l’autogestió utilitzant l’Assemblea General de Sòcies formada per totes 
les mutualistes com a eina d’organització i governança. Treballen per 
garantir la igualtat de condicions i la transparència

Foment de la cultura: mitjançant l’edifici anomenat Casal L’Aliança, la 
mutualitat treballa per fomentar la imatge de la seva entitat a través d’ac-
tivitats pròpies o amb convenis amb d’altres associacions. 

Forma jurídica:  
Mutualitat de previsió social
Resum de l’activitat de l’entitat:  
és una mútua de salut sense ànim de lucre 
que treballa per cobrir tots els beneficis en 
la millora continua dels serveis que ofereixen 
als seus mutualistes
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
assegurança i salut
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 500.000€

Telèfon:  
 93 796 04 75
Pàgina web:  
www.aliancamataro.com
Correu-e:  
administracio@aliancamataro.com
Adreça:  
Plaça de les Tereses, 22
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@novaaliancamataronina
Twitter:  
@AliancaMataro
Instagram:  
-
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CRONOPIS  
ESPAI DE CIRC

Nom de l’entitat:  
Cronopis Espai de Circ
Any de constitució:  

Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Dinamització comunitària a través del circForma jurídica:  
Organització sense Ànim de Lucre
Resum de l’activitat de l’entitat:  
circ per tots els públics, a través de 
formació, sales d’assaig i creació, i difusió 
del circ
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró
Sector d’activitat:  
Cultura
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
www.cronopis.org
Correu-e:  
contacte@cronopis.org
Adreça:  
Carrer Tolo 8
Codi Postal:  
 08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@CronopisMataró
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ OIKOS 
AMBIENTAL

Nom de l’entitat:  
Associació Oikos Ambiental
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Educació ambiental transformadora i reivindicacióForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
reivindicaciones, formació i assessorament a 
escoles, comunitats de veïns…, informació, 
concienciació a la gent sobre els problemes 
medi ambientals, reclamacions administrati-
ves i a gran empreses …
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Medi ambient
Sector d’activitat:  
Mataró
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
oikos-associacio.entitats.mataro.cat/
Correu-e:  
oikosambientalmataro@gmail.com
Adreça:  
Camí del mig 22, 5 C
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE LES ARTS DEL VIDRE

Nom de l’entitat:  
Associació Catalana de les Arts del Vidre
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  

Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Reivindicació i visibilització de l’ofici de vidrierForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
L’ACAV voldria crear uns premis a la qualitat 
i el prestigi en el món del vidre català, 
fomentar mostres artesanes i artístiques, 
participar en fires nacionals i internacionals, 
crear cursos de formació professional. De 
moment, organitzem demostracions d’oficis 
vidriers, impartim cursos monogràfics i  
formem part de la Federació d’Associacions 
d’Artesans d’Ofici de Catalunya, amb qui 
negociem amb les administracions.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Catalunya
Sector d’activitat:  
Art
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://acav.cat/
Correu-e:  
associaciocatalanaartsvidre@gmail.com
Adreça:  
Rd. Joan Prim, 65
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ PER LA 
CURA DEL CUIDADOR 
I FAMILIARS EN SALUT 
MENTAL

Nom de l’entitat:  
Associació per la cura del cuidador i familiar  
en Salut Mental
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies::  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Posar al centre a les persones cuidadoresForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Donar informació i suport psicoemocional 
a les famílies, i cuidadors de persones que 
pateixen un trastorn mental
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró i Maresme
Sector d’activitat:  
Salut
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
654169388
Pàgina web:  
http://www.acfem.org/
Correu-e:  
acfem@hotmail.com
Adreça:  
Carrer de l’Equador 5
Codi Postal:  
08304
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
-
Twitter:  
@acfemorg
Instagram:  
-
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NAKAWE PROJECT

Nom de l’entitat:  
Nakawe Project
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Difusió i acció directe en relació a la protecció marinaForma jurídica:  
 -
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Activitats i difusió de protecció marítima
Àmbit geogràfic d’activitat:  
-
Sector d’activitat:  
Medi Ambient
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://www.nakaweproject.org/
Correu-e:  
 info@nakaweproject.org 
Adreça:  
Carrer Emili Cabañes 2, 1er 2a
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
Nakawe Project
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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DONA’T UN IMPULS 
ASSOCIACIÓ DONES 
EMPRESARIES

Nom de l’entitat:  
Dona’t un impuls Associació Dones Empresàries
Any de constitució:  
2010
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Suport mutu entre dones per millorar la seva posició  
en el món empresarial

Forma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
suport per enfortir i impulsar negocis liderats 
per a dones de la província de Barcelona.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
provincia de Barcelona
Sector d’activitat:  
Empresa
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
https://www.donatunimpuls.com/ca/
Correu-e:  
info@donatunimpuls.com
Adreça:  
Plaça de les Teresses 15
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@donatunimpuls
Twitter:  
@donatunimpuls
Instagram:  
@donatunimpuls
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ASSOCIACIO MARESME 
DONA ACTIVA’T

Nom de l’entitat:  
Associació Maresme Dona Activa’t
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Treball del benestar de la dona a través d’activitats de baseForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
promoure, mitjançant activitats, el benestar, 
la salut i la creativitat de les dones.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
Gènere
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
https://assocmdonaactiva.wixsite.com/
activa
Correu-e:  
info.donaactiva@gmail.com
Adreça:  
Carrer Les Caramelles 33
Codi Postal:  
08304
Municipi:  

Mataró
Facebook:  
@donaactiva
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL  
DE FOC

Nom de l’entitat:  
Associació de voluntaris de protecció civil de foc
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Projecte de voluntaris pel medi ambientForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  

Àmbit geogràfic d’activitat:  
Palafolls
Sector d’activitat:  
Medi Ambient
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  

Facturació anual aproximada:  
 

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
-
Correu-e:  
avprotecciocivilpalafolls@gmail.com
Adreça:  
Carrer Vallplana 15
Codi Postal:  
08389
Municipi:  
Palafolls

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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AMAM  
(ASOCIACIÓN DE 
MUJERES ANTI 
MUTILACIÓN)

Nom de l’entitat:  
AMAM - Asociación de Mujeres Anti Mutilación
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Treball d’integració i reivindicació de les dones africanesForma jurídica:  

Resum de l’activitat de l’entitat:  
Lluita contra l’ablació femenina. El seu 
objectiu és que les pròpies dones africanes 
afincades a Espanya es sensibilitzin i 
treballin per combatre aquesta tradició a 
Espanya i en els seus països d’origen.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Espanya
Sector d’activitat:  
Drets humans
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
93 752 56 22 / 696 733 522
Pàgina web:  
http://wrrc.wluml.org/contact/wrrc/
content/amam-espana
Correu-e:  
amamespana@yahoo.es
Adreça:  
Carrer unió 65, 3er 2a
Codi Postal:  
08330
Municipi:  
Premià de Mar

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ EL ROURE 
ACOMPANYAMENT DE 
REFERÈNCIA

Nom de l’entitat:  
Associació El Roure Acompanyament de referència
Any de constitució:  
2013
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Treball i acompanyament d’adolescents al centreForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
accions que facilitin la millora d’oportunitats 
per aquella població amb més vulnerabilitat 
social i educativa. Oferim activitats que 
ajudin als adolesents i joves a fer una tria 
del seu itinerari vital, acompanyament-los en 
aquesta transició que és l’adolescència, la 
joventut i el pas cap a la vida adulta.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Alt Maresme
Sector d’activitat:  
Educació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
635889411
Pàgina web:  
https://associacioelroure.org/
Correu-e:  
elroure@associacioelroure.org
Adreça:  
Av. Andalucia 22
Codi Postal:  
08396
Municipi:  
Sant Cebrià de Vallalta

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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Sector i activitat

FEDERACIÓ 
D’AGRUPACIONS DE 
DEFENSA VEGETAL 
SELMAR

Nom de l’entitat:  
Federació d’agrupacions de defensa vegetal 
selmar
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
120
Núm. de treballadores dones:  
2
Núm. de treballadors homes:  
3
Total treballadores:  
5

Jornada de l’Horta: Organització anual durant el mes de novembre de la 
Jornada de l’Horta al pavelló municipal de Santa Susanna on s’exposen 
diversos temes tècnics d’interès per al sector. Hi assisteixen totes les 
firmes de llavors per presentar les seves novetats davant de més de 500 
professionals.

Forma jurídica:  
Federació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Assessorament a les explotacions hortícoles 
en control de plagues i malalties, adobats, 
fertirrigació, producció integrada, control 
biològic de plagues, cultiu hidropònic i tots 
aquells aspectes relacionats amb els cultius 
d’horta.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Alt Maresme
Sector d’activitat:  
Medi Ambient
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
-
Correu-e:  
selmar@federacioselmar.com
Adreça:  
UR Pla de can Rates S/n
Codi Postal:  
08398
Municipi:  
Santa Sussana

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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Sector i activitat

BRICBARCA

Nom de l’entitat:  
Bricbarca
Any de constitució:  
1999
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Conservació de patrimoni del vaixell històric Sant RamónForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
recuperar i promoure la cultura marinera del 
Maresme i, molt especialment, la del poble 
de Vilassar de Mar
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Vilassar de Mar
Sector d’activitat:  
Nàutica
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://www.bricbarca.org/
Correu-e:  
bricbarca@gmail.com
Adreça:  
Carrer l’Alsina 10
Codi Postal:  
08340
Municipi:  
Vilassar de Mar

Facebook:  
@Bricbarca
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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Sector i activitat

ESPAI GUAITA’L

Nom de l’entitat:  
Esplai Guaita’l
Any de constitució:  
2001
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Participació i dinamització comunitàriaForma jurídica:  
Associació 
Resum de l’activitat de l’entitat:  
educar en el lleure alhora que participés 
activament en la vida social del poble
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Alella 
Sector d’activitat:  
Educació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://entitats.alella.cat/esplaiguaital
Correu-e:  
esplai.guaital@gmail.com
Adreça:  
Av. Ferran Fabra 1, 1
Codi Postal:  
08328
Municipi:  
Alella

Facebook:  
@esplaiguaita’l
Twitter:  

-Instagram:  
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ASSOCIACIÓ CULTURAL 
LES BRUIXES DE 
BURRIAC 

Nom de l’entitat:  
Associació Cultural Les Bruixes de Burriac
Any de constitució:  
2010
Núm. de sòcies:  
3
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Reivindicació de la cultura de bruixesForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Presentacions de llibres i també festes i 
concerts on canten i ballen, recreant el 
particular univers evocador de la natura i les 
seves forces màgiques
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme 
Sector d’activitat:  
Animació i educació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
-
Correu-e:  
-
Adreça:  
Carrer Santiago Rusinyol, 19
Codi Postal:  
08310
Municipi:  
Argentona

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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Sector i activitat

ASSOCIACIÓ BIIR 
BREWER 

Nom de l’entitat:  
Associació Biir Brewer
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies  
3
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
3
Total treballadores:  
3

Importació de cervezaForma jurídica:  
Associació Biir Brewe
Resum de l’activitat de l’entitat:  
elaborar cerveses de qualitat i innovadores 
de manera honesta i en col·laboració amb 
altres cervesers de qualsevol racó del món, 
que tinguin la nostra mateixa filosofia
Àmbit geogràfic d’activitat:  
 Catalunya
Sector d’activitat:  
Alimentació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://http://biir.cat
Correu-e:  
beer@biir.cat
Adreça:  
Carrer Doctor Samso 31
Codi Postal:  
08310
Municipi:  
Argentona

Facebook:  
@biirbeer
Twitter:  
@biirBcn
Instagram:  
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FOMENT  
MATARONÍ

Nom de l’entitat:  
Foment Mataroní
Any de constitució:  
1832
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Dinamització comunitàriaForma jurídica:  
Associació sense ànim de lucre
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Cursos de tot tipus:  
cuina, balls, idiomes, teatre, cursos per atu-
rats, Manipulador d’aliments, etc. Activitats 
amb programació estable:  
Exposicions, Concerts, Concerts de 
Cambra, Sarsueles, Teatre, Dansa, Cant 
Coral, i Cinema
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró
Sector d’activitat:  
Cultura
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
937903450
Pàgina web:  
https://matarofoment.org/foment/
Correu-e:  
info@matarofoment.org
Adreça:  
Carrer Nou 11
Codi Postal:  
08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@Foment Mataroní
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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Sector i activitat

ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA 
CREAMON

Nom de l’entitat:  
Associació Solidària Creamón
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Cooperació internacionalForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Cobrir d’una forma equitativa la necessitat 
bàsica de les persones des de la impor-
tància a l’autorealització, amb canvis i 
transformacions a curt i llarg termini. És 
per això que el projecte es basarà des de 
l’ajuda directa i urgent al desenvolupament i 
potencial de la persona.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró
Sector d’activitat:  
Cooperació internacional
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
667341847
Pàgina web:  
www.creamon.org
Correu-e:  
sregol@sregol.com
Adreça:  
Carrer Burriac 47, baixos
Codi Postal:  
08303
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ ARTS 
COMING

Nom de l’entitat:  
 Associació Arts Coming
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Promoció de l’art contemporani i de baseForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
producción, promoción, difusión y venta de 
obras de artistas actuales
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró
Sector d’activitat:  
Arts
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://www.artscoming.com/
Correu-e:  
contact@artscoming.com
Adreça:  
Carrer Argentona 11, 2-2
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@editions.artscoming
Twitter:  
@artscoming
Instagram:  
-
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ASSOCIACIÓ ARTISTICO 
CULTURAL 3 PIQUES

Nom de l’entitat:  
Associació Artístico Cultural 3 Piques
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Democratització de l’artForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
-
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró
Sector d’activitat:  
Cultura
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
https://www.facebook.com/
Associaci%C3%B3-Tres-Pi-
ques-275623912468197/
Correu-e:  
trespiques@terra.es
Adreça:  
Carrer Sant Josep Oriol 21
Codi Postal:  
08302

Municipi:  
Mataró
Facebook:  
@Associació-Tres-Piques
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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CENTRE EXCURSIONISTA 
ELS TRENCALOSSOS 

Nom de l’entitat:  
Centre excursionista Els Trencalossos
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
30
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Sensibilització i defensa del medi ambient a través de l’excursionismeForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
 Activitats de muntanya
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Sant Andreu de Llavaneres
Sector d’activitat:  
Esport
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
937926417
Pàgina web:  
http://standreullavaneres.ppe.entitats.
diba.cat/diba_entitat/centre-excursionis-
ta-els-trencalossos/
Correu-e:  
info@dolmentrail.com
Adreça:  
Carrer Joaquim Vives 16, 1-1
Codi Postal:  
08392

Municipi:  
Sant Andreu de Llavaneres
Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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LA FLOR DE LA PALMA 
TEIANENCA

Nom de l’entitat:  
La Flor de la Palma Teianenca
Any de constitució:  
1911
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Dinamització comunitàriaForma jurídica:  

Resum de l’activitat de l’entitat:  
Entitat cultural dedicada a les arts escèni-
ques a Teià
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Teià
Sector d’activitat:  
Cultura
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
https://www.facebook.com/pg/societat-
laflordelapalma/about/?ref=page_internal
Correu-e:  
flordelapalma@gmail.com
Adreça:  
Carrer Pere Noguera 6
Codi Postal:  
08329

Municipi:  
Teià
Facebook:  
@societatflordelapalma
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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FORUM PEL TEATRE  
I LA CULTURA

Nom de l’entitat:  
 Fòrum pel Teatre i la Cultura
Any de constitució:  
2003 
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Dinamització comunitàriaForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
grup de teatre
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Tordera
Sector d’activitat:  
Cultura
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://www.escenamateur.org/ficha_so-
cio.php?idSocio=874
Correu-e:  
forumpelteatreilacultura@gmail.com
Adreça:  
Carrer Cervantes 4-8
Codi Postal:  
08490

Municipi:  
Tordera
Facebook:  
@somforum
Twitter:  
@somforum
Instagram:  
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ASSOCIACIÓ 
FOTOGRAFICA 
ESPAIFOTO

Nom de l’entitat:  
Associació Fotogràfica Espaifoto
Any de constitució:  
2013
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Democratització de la culturaForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
fotografia analògica contemporània
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Vilassar de Dalt
Sector d’activitat:  
Fotografia
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  

Facturació anual aproximada:  
 -

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
https://revela-t.cat/
Correu-e:  
espaifotografic@gmail.com
Adreça:  
Carrer Pau Piferrer 24
Codi Postal:  
08339
Municipi:  
Vilassar de Dalt

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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GRUP D’OPINIÓ 
VILASSAR DE MAR GOVI

Nom de l’entitat:  
Grup d’opinió Vilassar de Mar GOVI
Any de constitució:  
2005
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Dinamització comunitàriaForma jurídica:  
Associació
Resum de l’activitat de l’entitat:  
manifestar les necessitats de Vilassar de 
Mar creant estats d’opinió i impulsant 
mesures concretes que serveixin per millorar 
el municipi, definir estratègies que facilitin 
la defensa i integració dels seus habitants 
i la promoció del seu patrimoni així com 
mantenir la identitat del poble
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Vilassar de Mar
Sector d’activitat:  
Cultura
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://govi-grupopiniovilassardemar.
blogspot.com/
Correu-e:  
info@goviweb.net
Adreça:  
Carrer Sant Josep 112. baixos
Codi Postal:  
08340
Municipi:  
 Vilassar de Mar

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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BUC DE LLIBRES, SCCL

Nom de l’entitat:  
Buc de Llibres, SCCL
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Dinamització comunitàriaForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
llibreria generalista on, a part de narrativa, 
els seus clients i amics podran trobar 
llibres de cuina, empresa, autoajuda o llibre 
pràctic, amb especial atenció a la literatura 
infantil i juvenil. Alhora, BUC DE LLIBRES, 
vol ser, també, un centre d’activitat cultural 
que aculli presentacions de llibres, debats, 
xerrades, explicacions de contes per als 
més menuts, tastos de productes de la 
terra...
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró
Sector d’activitat:  
Cultura
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
937996186
Pàgina web:  
www.bucdellibres.cat
Correu-e:  
info@bucdellibres.cat
Adreça:  
Carrer Muralla del Tigre 31, local 3
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@bucdellibres
Twitter:  
@bucdellibres
Instagram:  
-
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LE PAIN TRANQUILLE, 
SCCL

Nom de l’entitat:  
Le Pain Tranquille, SCCL
Any de constitució:  
2018
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Cooperativització i recuperació de l’obrador:Forma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Obrador cooperatiu de productes artesans 
amb ingredients de proximitat i ecològics. 
Fem diversos tipus de pa, galetes, coques, 
magdalenes, pizza, gelats, torrons i moltes 
altres coses afegint res més que bons 
ingredients, temps d’elaboració i amor 
conscient en allò que s’està fent.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
Alimentació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
605507076
Pàgina web:  
https://lepaintranquille.org/que/
Correu-e:  
info@lepaintranquille.org
Adreça:  
Carrer Camí Ral 89
Codi Postal:  
08330
Municipi:  
Premià de Mar

Facebook:  
@lepaintranquille
Twitter:  
-
Instagram:  
@obradorlepaintranquile



Pràctiques Transformadores / Coopmaresme 2019

Dades identificatives  
i de contacte

Pràctiques transformadores

62/81

Sector i activitat

COOP DE PEDAL, SCCL

Nom de l’entitat:  
Coop de Pedal, SCCL 
Any de constitució:  
2018
Núm. de sòcies:  
2
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Recuperació de la ciclomissatgeriaForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
serveis al voltant de la ciclomissatgeria i 
la missatgeria ecològica, l’ecologística i la 
ciclomobilitat amb la finalitat de difondre i 
incrementar l’ús de la bicicleta a les ciutats 
i entorns urbans com a mitjà de transport 
de mercaderies, documentació, bens i 
productes de forma eficient, ràpida, segura 
i ecològica
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Mataró, Maresme
Sector d’activitat:  
Missatgeria
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
606149503
Pàgina web:  
https://coopmaresme.cat/coop-de-pe-
dal/
Correu-e:  
coopdepedal@gmail.com
Adreça:  
-
Codi Postal:  
-
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
@coopdepedal
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COMUNITAT 
TERAPÈUTICA DEL 
MARESME, SCCL

Nom de l’entitat:  
 Comunitat Terapèutica del Maresme, SCCL
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Cooperació amb Nicaragua: La Comunitat Terapèutica del Maresme 
lidera un projecte de cooperació internacional a Bluefields, Nicaragua. 
Aquest projecte s’ocupa de donar atenció en salut mental i addicions 
al territori de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), en la costa 
caribenya de Nicaragua,  aproximadament uns tres-cents mil habitants. 
El CAPS ( Centro de Atención Psico Social ) és l’únic recurs en atendre 
problemes de salut mental de la Región.

Forma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
donar serveis en salut mental en el territori 
del Maresme
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
Salut
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://www.salutmental.cat/
Correu-e:  
web@ctm-salutmental.com
Adreça:  
Plaça Dr. Robert 15
Codi Postal:  
08380
Municipi:  
Malgrat de Mar

Facebook:  
@salutmental.cat 
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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ESCOLA BRESSOL  
EL CAMPANAR, SCCL

Nom de l’entitat:  
Escola Bressol El Campanar SCCL
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Dinamització comunitàriaForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Llar d’infants
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Alella
Sector d’activitat:  
Educació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
935552147
Pàgina web:  
www.elcampanar.org 
Correu-e:  
ebcampanar@gmail.com
Adreça:  
Plaça de l’Església 6
Codi Postal:  
08328
Municipi:  
Alella

Facebook:  
@escolabressol.elcampanar
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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AGROPECUÀRIA 
D’ARGENTONA, SCCL

Nom de l’entitat:  
Agropecuària d’Argentona, SCCL
Any de constitució:  
1986
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Recuperació del comerç localForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Comerç al detall i a l’engròs
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Argentona
Sector d’activitat:  
Comerç
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
-
Correu-e:  
agroargent@telefonica.net
Adreça:  
Carrer Gran 44
Codi Postal:  
08310
Municipi:  
Argentona

Facebook:  
@agropargentona
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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AGRÍCOLA DE CABRERA 
DE MAR, SCCL

Nom de l’entitat:  
 Agrícola de Cabrera de Mar, SCCL
Any de constitució:  
1932
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Recuperació del comerç localForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Venta a professionals i particulars de 
productes de la terra, adobs, pinsos, 
fitosanitaris,verdures, fruites, etc...
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Cabrera de Mar
Sector d’activitat:  
Comerç
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
93 759 01 49
Pàgina web:  
http://elsindicat.cat/
Correu-e:  
-
Adreça:  
Av. 11 de setembre 53
Codi Postal:  
08349
Municipi:  
Cabrera de Mar

Facebook:  
@el.sindicat
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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L’AMISTAT DE CALELLA, 
SCCL

Nom de l’entitat:  
L’amistat de Calella, SCCL
Any de constitució:  
1905
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Dinamització comunitàriaForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Gestió i dinamització cultural
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Calella
Sector d’activitat:  
cultura
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
93 766 11 21
Pàgina web:  
https://www.lamistatcalella.cat/
Correu-e:  
secretaria@lamistatcalella.cat 
Adreça:  
Carrer Esglèsia 203-205
Codi Postal:  
08370
Municipi:  
Calella

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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AMALTEA IGUALTAT, 
SCCL

Nom de l’entitat:  
Amaltea Igualtat, SCCL
Any de constitució:  
2016
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Plans d’igualtat a empreses i administracionsForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Planes de igualdad a empresas y admi-
nistraciones, Campañas de sensibilización 
en igualdad de género y organización de 
actos, Formación y creación de material, 
Consultoría y asesoría, Revisión de imagen 
coorporativa y lenguaje inclusivo
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Calella
Sector d’activitat:  
Igualtat
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
wwww.amalteacoop4.wixsite.com/amaltea
Correu-e:  
amalteacoop4@gmail.com
Adreça:  
Carrer Jovara 332-324, Bloc II, pis 9, porta 
68
Codi Postal:  
08370
Municipi:  
Calella

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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COL·LECTIU RONDA, 
SCCL

Nom de l’entitat:  
Col·lectiu Ronda, SCCL
Any de constitució:  
1979
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Assessorament legal a cooperatives i entitats de l’economia socialForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
assessoria jurídica, laboral, fiscal, econò-
mica i social i que entenem el dret com un 
exercici per a construir un món més solidari
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Catalunya
Sector d’activitat:  
Advocacia
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
932682199
Pàgina web:  
www.cronda.coop
Correu-e:  
info@cronda.coop
Adreça:  
Carrer Palmarola 12, 2n
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@collectiuronda
Twitter:  
@collectiuronda
Instagram:  
-
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LA MATA JARDINERS, 
SCCL

Nom de l’entitat:  
La Mata Jardiners, SCCL
Any de constitució:  
1992
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Professionalització i auto-organització del sector de la jardineriaForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
serveis d’enginyeria, paisatgisme, jardineria 
i floristeria
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
Jardineria
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
www.lamatajardiners.cat
Correu-e:  
lamata@lamatajardiners.cat
Adreça:  
Carrer Argentona 20
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
lamata.jardinerssccl
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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MUSICOP, SCCL

Nom de l’entitat:  
Musicop, SCCL
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
 -
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Democratització de la música i construcció comunitària a través de l’artForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Fem projectes a través de la música pel 
desenvolupament de les comunitats. L’art, 
l’educació i la comunitat són la nostra 
essència.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Catalunya
Sector d’activitat:  
Música
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
musicop.cat
Correu-e:  
info@musicop.cat
Adreça:  
Carrer Serra i Moret 4
Codi Postal:  
08302
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@musicocat
Twitter:  
@musicocat
Instagram:  
-
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FIL D’ARIANE, SCCL

Nom de l’entitat:  
Fil d’Ariane, SCCL
Any de constitució:  
2018
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Transformació del model educatiu posant la diversitat i l’infant al centreForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Canviem el paradigma de l’educació 
inclusiva, creant un nou model educatiu, 
una escola on convisquin tot tipus d’infants, 
amb diversitat funcional i neurotípics, on 
la diversitat sigui una font de riquesa i 
d’aprenentatge, i el model referent siguin 
nenes i nens creixent acompanyats per una 
educació viva i respectuosa.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Premià de Dalt
Sector d’activitat:  
Atenció psicològica
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
 -
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
https://www.fildeariane.com/
Correu-e:  
fildeariane@gmail.com
Adreça:  
carrer Penedés 32
Codi Postal:  
08038
Municipi:  
Premià de Dalt

Facebook:  
@fildariane
Twitter:  
-
Instagram:  
-



Pràctiques Transformadores / Coopmaresme 2019

Dades identificatives  
i de contacte

Pràctiques transformadores

73/81

Sector i activitat

COOPERATIVA 
GAFARRONS, SCCL

Nom de l’entitat:  
Cooperativa Gafarrons, SCCL
Any de constitució:  
2008
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Cooperativització dels processos de consumForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
aconseguir una millor qualitat de vida 
col·lectiva optant pel consum conscient i 
crític de productes ecològics obtinguts en 
sistemes socialment justos
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Premià de Mar
Sector d’activitat:  
Cooperativa de consum
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://www.cooperativagafarrons.org/
Correu-e:  
cooperativagafarrons@gmail.com
Adreça:  
Carrer Marina 39
Codi Postal:  
08330
Municipi:  
Premià de Mar

Facebook:  
@garrafonia 
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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LOOKY PRODUCCIONS, 
SCCL

Nom de l’entitat:  
 Looky Produccions, SCCL
Any de constitució:  
2013
Núm. de sòcies:  
4
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Audiovisual a l’abast de l’economia social i solidàriaForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
vídeos especialment pensats per a entorns 
online, fotografies i streamings perquè 
connectis amb el teu públic en directe
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Barcelona i Maresme
Sector d’activitat:  
Audiovisual
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
www.lookyproduccions.com
Correu-e:  
info@lookyproduccions.com
Adreça:  
Carrer Esperança 2-4 entl. 2a
Codi Postal:  
08330
Municipi:  
Premià de Mar

Facebook:  
@lookyproduccions
Twitter:  
@lookyprod
Instagram:  
-
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BRIANXA, SCCL

Nom de l’entitat:  
Brianxa, SCCL
Any de constitució:  
1993
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Cooperativització de l’educació a través de les famíliesForma jurídica:  
 Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
centre privat i concertat per la Generalitat de 
Catalunya, des dels seus inicis s’ha definit 
com a catalana, plural i laica, deslligada de 
qualsevol organització política o religiosa
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Tordera
Sector d’activitat:  
Educació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
93 765 02 59
Pàgina web:  
brianxa.cat
Correu-e:  
brianxa@brianxa.cat 
Adreça:  
Carretera Fuensanta s/n
Codi Postal:  
08490
Municipi:  
Tordera

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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INSTITUCIÓ ESCOLAR 
SANT JORDI, SCCL

Nom de l’entitat:  
Institució escolar Sant Jordi, SCCL
Any de constitució:  
-
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Cooperativització de l’educació a través de les famíliesForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Escola 
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Vilassar de Dalt
Sector d’activitat:  
Educació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
http://www.iesantjordi.org/
Correu-e:  
escola@iesantjordi.org
Adreça:  
Carrer Sant Antoni 32
Codi Postal:  
08339
Municipi:  
Vilassar de Dalt

Facebook:  
@iesantjordi
Twitter:  
@iesantjordi
Instagram:  
-
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ENVAPLA, SCCL

Nom de l’entitat:  
Envapla, SCCL
Any de constitució:  
1989
Núm. de sòcies:  
-
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Reducció del pes dels envasos per la protecció del medi ambientForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
fabricación de envases de plástico mediante 
el moldeo por inyección y Extrusión-soplado
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
Envasos
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
-
Pàgina web:  
www.envapla.com
Correu-e:  
envapla@telefonica.net
Adreça:  
Camí del mig s/n
Codi Postal:  
08330
Municipi:  
Premià de Mar

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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L’ESBERLA, SCCL

Nom de l’entitat:  
L’Esberla SCCL
Any de constitució:  
2013
Núm. de sòcies:  
6
Núm. de treballadores dones:  
-
Núm. de treballadors homes:  
-
Total treballadores:  
-

Espais de cura i supervisió interna de l’equipForma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Dissenyem, gestionem i facilitem serveis 
d’educació, formació, acompanyament i 
consultoria en  Participació i dinamització 
comunitària, Gènere i feminismes, Sobirania 
alimentària i Emprenedoria cooperativa.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme i Barcelona
Sector d’activitat:  
Educació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
-
Facturació anual aproximada:  
-

Telèfon:  
618 18 61 52
Pàgina web:  
www.esberla.cat
Correu-e:  
esberla@esberla.cat
Adreça:  
Carrer del Mont 58 baixos
Codi Postal:  
08340
Municipi:  
Vilassar de Mar

Facebook:  
L’Esberla SCCL
Twitter:  
@lesberlasccl
Instagram:  
-
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LA FEIXA, SCCL

Nom de l’entitat:  
La Feixa, SCCL
Any de constitució:  
2019
Núm. de sòcies:  
100
Núm. de treballadores dones:  
1
Núm. de treballadors homes:  
1
Total treballadores:  
2

Canvi forma de consumir els aliments i altres productes, per respectar la 
nostra terra, agricultors i productors.

Crear sinergies entre els consumidors, productors i altres botigues.

Crear conciencia, de no generar residus innecessaris.

Forma jurídica:  
Cooperativa de consumidores i usuàries
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Venda de productes d’alimentació, saneja-
ment,...
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Maresme
Sector d’activitat:  
Alimentació
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
 Busquem canviar la forma de consumir i 
reduir els residus.
Facturació anual aproximada:  
280.000€

Telèfon:  
620271554
Pàgina web:  
http://lafeixa.cat/
Correu-e:  
info@lafeixa.cat
Adreça:  
Carrer Tolon 9-18
Codi Postal:  
08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
-
Twitter:  
-
Instagram:  
-
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QUOKKA EXPERIÈNCIES, 
SCCL

Nom de l’entitat:  
 QUOKKA EXPERIÈNCIES, SCCL
Any de constitució:  
2019
Núm. de sòcies:  
2
Núm. de treballadores dones:  
2
Núm. de treballadors homes:  
0
Total treballadores:  
2

Sensibilització ambiental: 
Passejades guiades que promouen el coneixement i el respecte del medi 
natural. Totes les nostres sortides les enfoquem en conèixer l’entorn 
d’una manera diferent i lúdica, a través d’una història i amb enigmes i 
misteris que anem descobrint pel camí. En cada sortida oferim un dinar 
amb productes de proximitat, utilitzant envàs retornable.

Sostenibilitat i ecologia: 
Fem tallers i activitats formatives de com portar una vida més ecològica 
i sostenible, mostrant com reduir els tòxics i els envasos no reutilitzables 
d’aquells productes que utilitzem a diari. Com per exemple, aprenent a 
fer productes casolans d’higiene personal o de neteja de la llar, acompa-
nyant així a portar una vida Zero Waste.

Forma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Som guies de natura i fem passejades 
guiades per Parcs Naturals de Catalunya. 
En elles ens enfoquem en conèixer l’entorn 
a través de la interpretació del patrimoni 
natural i l’educació ambiental, sempre d’una 
manera divertida i cooperativa.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Catalunya
Sector d’activitat:  
Cultura i oci
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Som cooperativa sense ànim de lucre. 
Treballem amb Banca ètica. Xarxa amb 
entitats de l’Economia Social i Solidària. 
Promovem l’Economia Feminista. Donem a 
conèixer hàbits i valors ambientals, generant 
un impacte positiu al nostre entorn.
Facturació anual aproximada:  
24.000€

Telèfon:  
685301868
Pàgina web:  
www.quokkaexperience.com
Correu-e:  
info@quokkaexperience.com
Adreça:  
Carrer Sant Bonaventura, núm 32, 2n pis
Codi Postal:  
08301
Municipi:  
Mataró

Facebook:  
@quokkaexperience
Twitter:  
@quokkaexperience
Instagram:  
@quokkaexperience
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FOLK YOU, SCCL

Nom de l’entitat:  
Folk You Sccl
Any de constitució:  
2018
Núm. de sòcies:  
6
Núm. de treballadores dones:  
0
Núm. de treballadors homes:  
8
Total treballadores:  
8

Lluita contra la precarietat  
i dignificació de la feina artística: 
Com a treballadors dins el món artístic 
som conscients i hem patit repetidament la 
precarització del sector i l’explotació dels 
músics. És per això que hem sentit la neces-
sitat d’autogestionar el nostre propi projecte 
en format empresarial a través d’una coope-
rativa: Folk You SCCL. Part de la dignificació 
de la nostra feina dalt dels escenaris rau en 
lluitar contra els estereotips que l’envolten i 
en denunciar les dinàmiques negatives que 
es generen dins el món de la música, com el 
masclisme, la corrupció, l’explotació laboral i 
la forta presència de les drogues.

La cultura com a motor de canvi de la 
societat:
Ebri Knight és un projecte musical nascut 
al Maresme amb 15 anys de trajectòria. És 
un col·lectiu compromès que reivindica la 
música popular i la cultura i els seus papers 
transformadors per aconseguir fer créixer 
la capacitat crítica de les persones. Així 
doncs una de les pràctiques de Folk You és 
la transmissió d’un fet cultural on la música 
s’entrellaça amb un missatge de valors polí-
tics i transformadors. Treballem per aconse-
guir espais d’oci i de canvi social.

Forma jurídica:  
Cooperativa
Resum de l’activitat de l’entitat:  
Folk You és una cooperativa cultural de treball associat que neix 
el 2018 com a vessant laboral del projecte musical Ebri Knight. 
Després d’anys als escenaris treballant de manera precària en l’àmbit 
artístic, la cooperativa va néixer amb l’objectiu de proporcionar una 
personalitat jurídica i una autogestió en l’àmbit laboral per als músics 
i treballadors de la banda. Així doncs l’activitat de Folk You es centra 
bàsicament en l’àmbit de la música en viu, amb un primer objectiu 
d’establir-se i créixer com a projecte per a poder desenvolupar altres 
projectes culturals dins l’àmbit de la cultura popular, el sector educatiu 
i la difusió de la memòria històrica.
Àmbit geogràfic d’activitat:  
Principalment els Països Catalans i en menor mesura l’estat espanyol 
i altres països europeus.
Sector d’activitat:  
Cultura i oci
Relació amb l’Economia Social i Solidària:  
Com a cooperativa sense ànim de lucre la voluntat de Folk You 
és treballar el més a prop possible dels principis de l’ESS. Això 
suposa prioritzar altres valors per davant del benefici econòmic, 
especialment la democràcia interna, la sostenibilitat, la solidaritat i la 
intercooperació. També cal destacar que un dels principis essencials 
de la cooperativa és treballar per aconseguir traçar alternatives al 
capitalisme. En aquest sentit Folk You treballa fent esforços per 
millorar en cada àmbit, especialment en la intercooperació, prioritzant 
les relacions amb altres cooperatives i promovent els valors de l’ESS 
i el teixit cooperatiu. Al ser un projecte cultural sovint treballem amb 
altres cooperatives amb les que tenim un vincle de confiança i estima 
més enllà de la relació econòmica. Igualment la cooperativa està fent 
un esforç important per millorar en l’àmbit de la sostenibilitat, mitjan-
çant el transport conjunt dels treballadors, la reducció del consum de 
productes plàstics, etc.
Facturació anual aproximada:  
195.000€

Telèfon:  
660367394
Pàgina web:  
https://www.ebris.cat/
Correu-e:  
info@ebris.cat
Adreça:  
C/ Sant Julià 52
Codi Postal:  
08310
Municipi:  
Argentona

Facebook:  
@ebriknight
Twitter:  
@ebriknight
Instagram:  
@ebriknight


