L’Ajuntament
de Mataró i
la Fundació Unió
de Cooperadors
treballen per generar
espais de trobada,
difusió, creació i
enfortiment de l’economia
social i cooperativa al
Maresme; i vetllen per
avançar col·lectivament
cap a una societat més
justa i cohesionada.

Cafè de Mar

Carrer de Santa Rita 1,
08301, Mataró (BCN)
664 23 74 13
www.ateneucoopmaresme.cat
info@ateneucoopmaresme.cat
/CoopMaresme

Ateneu
Cooperatiu
del Maresme
Cafè de Mar

@CoopMaresme

Promou:

Amb el finançament de:

Amb el suport de:

La teva
porta d’entrada
a l’economia social i
solidària del Maresme

serveis

Sensibilització i difusió de
l’economia social i solidària

Servei d’acompanyament, suport
a la creació i desenvolupament

Tallers de sensibilització adreçats a: centres educatius, prescriptors (públics i privats), ciutadania en general.

Acollida, informació, orientació a usuaris.

Promoció del cooperativisme i l’economia social a través dels
canals de comunicació propis (web, xarxes socials, newsletter,
presència a fires).
Elaboració de materials propis (prospecció, recull de bones
pràctiques, diagnòstic del territori i mapeig).
Organització de la Setmana de l’Economia Social i Solidària.

per a emprenedors i empreses d’economia social

Formació per a persones emprenedores que vulguin posar en
marxa un projecte o iniciativa en el marc de l’economia social.
Formació en cooperativisme i desenvolupament i creixement
empresarial i social.
Assessorament tècnic i jurídic en la constitució d’empreses
d’economia social.

Projectes innovadors.

Consolidació i treball en xarxa amb
entitats i empreses del territori

Llançadora: assessorament i mentoring a projectes d’emprenedoria social.

Acompanyament a la transformació d’associacions i SCP’s
en cooperatives.

Promoció d’un fons de finançament per a projectes d’economia social.

Assessorament per a la millora empresarial.

Creació i consolidació de projectes
d’emprenedoria col·lectiva

Impuls del laboratori de co-creació i participació ciutadana.

Informació en matèria cooperativa d’interès (canvis de legislació, subvencions disponibles, etc.).

Creació d’itineraris formatius i d’assessorament a mida per a
projectes col·lectius singulars.

Acompanyament a la presentació de convocatòries, licitacions, programes de finançament...
Visibilització de les empreses del territori i foment de la
intercooperació.

espais
Viver
d’empreses

Servei d’allotjament empresarial per a iniciatives
de base col·laborativa: cooperatives, societats
laborals, associacions i fundacions. Els projectes
allotjats al Viver disposen de:
Despatx amb connexió a Internet.
Servei de domiciliació fiscal.
Serveis empresarials (informació, assessorament i consultoria) i de dinamització (creació i consolidació d’una comunitat
empresarial).
Ús gratuït de la sala de reunions i preus reduïts per la sala de
formació i d’actes.
Visibilització a través dels mitjans de comunicació de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró.

Lloguer d’espais
Disponibilitat d’espais, sales de reunió i
aules de formació de Cafè de Mar.

I, a més... lloguer de locals de la Fundació Unió
de Cooperadors ubicats a Mataró per a entitats
i empreses de l’economia social i solidària.

