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1.1 COOP MARESME: L’ATENEU
COOPERATIU DEL MARESME

1.
COOP Maresme

PRESENTACIÓ

Coop Maresme, l’Ateneu cooperatiu del Maresme, és un ecosistema territorial que des de la col·laboració públic-cooperativa-comunitària treballa
per generar projectes socioeconòmics col·lectius, nous projectes en economia social i solidària i llocs de treball de qualitat a través de la intercooperació, la visibilització i la promoció de l’ESS i l’enfortiment de les seves
organitzacions, segons principis i valors del cooperativisme.

Coop Maresme té per objectiu esdevenir un pol cooperatiu generador
d’espais de trobada, d’atenció, difusió, creació i enfortiment de l’economia
cooperativa, social i solidària. Per tant, facilitar i visibilitzar tots els recursos
existents i oferir un ampli ventall de serveis integrals de qualitat, com la formació, la difusió o l’assessorament, amb el màxim rigor i professionalitat.
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Concebem la nostra proposta d’Ateneu com a resultat de la suma i participació activa d’actors de l’economia social i cooperativa, que configuren
un projecte de gestió mancomunada, així com la participació i implicació
de tota la comarca. per això es compta amb el suport i col·laboració de
diversos agents: des d’administració local i comarcal, entitats de l’ESS així
com les entitats de referència.
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Pla de treball

Coop Maresme té l’objectiu general de donar a conèixer i facilitar l’economia social i solidària i les cooperatives, dignificant la comarca a partir de la
transformació de les seves relacions socioeconòmiques i promovent així
un model d’economia transformadora que dóna resposta a les necessitats
del territori, genera riquesa i ocupació estable i de qualitat. Per altra banda
també es vol aconseguir la referencialitat de l’ateneu com a instrument de
promoció i facilitació de recursos al cooperativisme i ESS de la comarca.

El projecte contempla les
accions requerides i altres
per donar compliment a la
totalitat dels eixos d’actuació previstos:

•

Promoure la participació activa dels diferents actors de l’economia social del Maresme en l’articulació de l’Ateneu, generant espais de treball específic com taules territorials i grups de treball que es coordinin
regularment.
Impulsar l’economia social i solidària i el cooperativisme com a model
empresarial transformador per a la realitat del Maresme des de la participació individual de les persones fins al desenvolupament i l’impuls
de polítiques públiques (nivell micro a macro).

•

Crear un circuit de derivació de persones i projectes per tal de facilitar-ne l’atenció, l’acompanyament i la formació, aconseguint la creació
de projectes cooperatius.

•

Crear espais de trobada de l’economia social i solidària per promoure
la intercooperació i la creació de nous projectes a nivell territorial i/o
sectorial, reforçant la col·laboració amb les xarxes existents.

•

Fer difusió i reconeixement de la realitat de l’ESS al territori a partir de
la identificació de pràctiques transformadores de manera representativa i plural en col·laboració amb el teixit de l’ESS, les entitats de
referència i els mitjans de comunicació.

•

Realitzar una diagnosi de la comarca identificant sectors econòmics
estratègics i facilitant l’elaboració de propostes.

•

Col·laborar estretament i de forma regular amb les Administracions
públiques locals per la transversalització a tots els departaments la
promoció de l’ESS: educació, promoció econòmica, consum, habitatge, etc...

•

Desenvolupar accions de sensibilització i promoció de l’economia social i solidària i el cooperativisme arreu de la comarca de forma descentralitzada, reconeixent i fent difusió de la memòria cooperativa a
través de jornades, taules rodones i formacions.

•

Col·laborar amb els centres educatius i el professorat per tal de promoure el treball cooperatiu i el coneixement de l’economia social i
solidària a les aules de formació secundària (ESO, batxillerat i cicles
formatius)

•

Elaborar una estratègia de suport, acompanyament, formació i intercooperació per tal d’aconseguir la consolidació i creixement de les cooperatives que ja estan constituïdes, aconseguint nous llocs de treball
de qualitat.

•

Coordinació amb els projectes singulars que impacten a la comarca i
que tinguin a veure amb els objectius estratègics de Coop Maresme.

•

Participar activament de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius per tal d’intercooperar, intercanviar experiències i compartir estratègies d’actuació.

EIX A

Diagnosi i visibilització de
l’economia social i cooperativa
del territori

EIX B

Accions de suport a la creació i
desenvolupament de cooperatives i SL i la inserció laboral en
empreses de l’economia social
i cooperativa

ElX C

Promoció de la fórmula cooperativa i SL dirigida a les associacions ai altres empreses

EIX D

Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per
a la continuïtat d’empreses i/o
entitats properes al tancament
d’activitat.

EIX E

Món Educatiu: Actuacions per
conèixer i aprendre els models
d’empresa cooperativa i la creació de cooperatives d’alumnes
destinada a joves estudiants i
professorat d’ESO, batxillerat
i cicles formatius de formació
professional de grau mitjà i
superior.

EIX F

Facilitar eines, recursos i suport
necessari per a la creació i
transformació en cooperatives
i societats laborals destinat
a prescriptors i professionals
de l’àmbit de les assessories i
gestories.
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•

COOP Maresme

Objectius generals
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Coop Maresme està impulsat per un conjunt de 5 entitats agrupades, encarregades d’establir òrgans de gestió i governança amb la finalitat d’aconseguir la
gestió més eficaç, transparent i justa per aquesta iniciativa. Aquestes entitats
són molt diverses sectorialment, però totes varen ser fundades i treballen sota
els valors propis del cooperativisme i l’economia social i solidària.
Actualment són entitats impulsores de Coop Maresme: L’Esberla SCCL de Vilassar de Mar, la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, Clack Audiovisual
SCCL de Mataró, Facto Assessors SCCL de Mataró i Musicop SCCL de Mataró.
A més, comptem amb un seguit d’entitats col·laboradores que participen del
desenvolupacment desenvolupament d’accions concretes. Pel que fa a l’administració local, Coop Maresme compta amb el suport dels següents ajuntaments: Ajuntament d’Arenys de Mar, Ajuntament d’Arenys de Munt, Ajuntament
d’Argentona, Ajuntament de Cabrils, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de
Mataró, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Palafolls, Ajuntament de Pineda
de Mar, Ajuntament de Premià de Mar, Ajuntament de Premià de Dalt, Ajuntament de Santa Susanna, Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, Ajuntament de Sant Pol de Mar i Ajuntament de Tordera. A nivell comarcal, el Consell
Comarcal del Maresme. I pel que fa a agents representatius: la XES Maresme,
el Moviment Educatiu del Maresme (MEM), la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya, la Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus Mataró
– Maresme, Coop de Pedal SCCL, Make It! SCCL i la Unió de Cooperadors de
Mataró.
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Entitats

1.2 ESTRUCTURA DE L’INFORME
L’informe s’ha estructurat de tal manera que permeti al lector o lectora conèixer
les condicions del seu procés d’elaboració - entenent que tot coneixement és
situat, contingent i en construcció.
En primer lloc es desenvolupa tot un apartat metodològic, amb l’objectiu de
presentar el desenvolupament de la recerca, les seves motivacions, els seus
entrebancs i els seus èxits. Considerem una mostra d’honestedat i rigor científic
el fet d’explicar fil per randa el procés d’elaboració de l’informe i estem convençudes de la importància d’aquest apartat per a la sistematització de la metodologia a nivell de la comarca i de la Xarxa d’Ateneus.
En segon lloc es fa una breu presentació del context general de l’economia
social i solidària, per tal de valorar globalment l’aportació d’aquest informe de
nivell comarcal. I es presenta una panoràmica general de la composició i distribució de l’ESS a la comarca, amb l’objectiu de contextualitzar el mapeig que
seguirà a continuació.
El tercer apartat de l’informe és el mapeig pròpiament dit, organitzat per tipologies d’entitat. En la diagnosi de cada una de les entitats es presenta la seva
densitat i distribució territorial, la seva diversitat interna en quant a mida, composició, sectors i - quan ha estat possible - l’ocupació i els ingressos. S’acaba
l’apartat amb una relatoria sobre la relació d’aquest tipus d’entitat amb l’Ateneu,
i amb un quadre resum de l’anàlisi de reptes i fortaleses.
En quart lloc es presenten les conclusions de l’informe: per tipologia, en general a la comarca i, per últim, s’exposa el balanç de l’assoliment d’objectius de
l’edició de la diagnosi de l’Ateneu 2019.
Als annexos trobareu una relació de les entitats de cada municipi, i les fitxes de
les pràctiques transformadores identificades al llarg de la diagnosi.
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2.1. ANTECEDENTS

2.
COOP Maresme

ASPECTES
METODOLÒGICS

Des de la primera edició de l’Ateneu, l’acció de mapejar, conèixer el teixit social
de l’Economia Social del territori, i detectar pràctiques inspiradores era un pilar clau en l’activitat dinamitzadora de l’Ateneu. Conèixer els agents actius, les
seves necessitats i característiques és fonamental per elaborar línies i activitats
de promoció, consolidació i suport a l’economia social i solidària, i per imaginar
nous horitzons encara per desenvolupar.
L’Economia Social i Solidària té la particularitat d’estar conformada per un teixit
viu i canviant, i amb unes fronteres poc definides, i per altra banda, les fonts d’informació de les que disposem són heterogènies i molt diverses. A més, pel que
fa a la metodologia de mapeig - si bé s’està avançant des de la Xarxa d’Ateneus
cap a un model unificat - aquesta encara no està consolidada arreu del territori.
Mapejar-la doncs, és tot un repte i un procés llarg, que a cada territori pren uns
objectius i enfocs específics.

El camí fet fins ara a nivell de diagnosi a la comarca és el següent: a la diagnosi
del 2017 del Maresme, l’Ateneu va mapejar les entitats del Tercer Sector, els
grups de consum agroecològic, les mutualitats de previsió social, les societats
laborals i les cooperatives. Es perseguia l’objectiu d’obtenir una fotografia actualitzada de l’economia social i solidària de la comarca, i especialment del teixit
cooperatiu (per sector econòmic, àrea territorial i tipologia).
A la diagnosi del 2018, per altra banda, l’eix de mapeig no va ser la fórmula
jurídica com a tret diferencial, sinó el sector d’activitat. Es responia a l’objectiu
de detectar potencialitats i oportunitats dels diferents sectors alhora d’enfortir
l’Economia Social i Solidària.

2.2. HIPÒTESIS I OBJECTIUS
Per al plantejament del mapeig d’enguany partíem, per una banda, de la consciència de la feina que encara restava per fer en la missió de mapejar exhaustivament l’economia social de la comarca - tant en quantitat com en sistematització -; i per altra banda, de la necessitat d’obtenir informació rellevant per al
desenvolupament de les properes accions i polítiques de l’ateneu, que alhora
responguessin a les inquietuds socials del moment.
En aquest últim sentit partíem de dues hipòtesis: en primer lloc, que l’Ateneu no
arriba a totes les entitats de l’economia social i solidària - i això pot ser perquè
moltes no s’autoidentifiquen com a tal o perquè no troben que les accions proposades responguin a les seves necessitats -; i en segon lloc, que l’Economia
Social i Solidària és un entorn més amable i empoderador per a les dones - i
que, per tant, l’Ateneu no podia deixar de banda la perspectiva de gènere en el
seu plantejament.
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Les diagnosis prèvies, doncs, han obert camí i han posat llum sobre molts àmbits de l’economia social i solidària de la comarca; i han sigut la base per a la
diagnosi d’enguany, que ha volgut seguir il·luminant zones no mapejades fins
al moment (confraries de pescadors, fundacions, centres especials de treball i
associacions), amb l’objectiu de conèixer el teixit social del territori i posar de
manifest les seves potencialitats.
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De contingut

De metodologia

•

Fer créixer la tipologia d’agents mapejats de
l’Economia Social i Solidària del Maresme (associacions, fundacions, confraries de pescadors i centres especials de treball), i actualitzar
el mapeig i la informació disponible sobre el
cooperativisme.

•

Consolidar i sistematitzar - juntament amb
la resta d’Ateneus de la Xarxa d’Ateneus de
Catalunya - els objectius i la metodologia de
mapeig, per tal de millorar l’anàlisi estadístic
de l’ESS i el seu impacte econòmic i social a
nivell de Catalunya.

•

Introduir la perspectiva de gènere al mapeig i a
la diagnosi per:

•

Establir una estratègia lògica i progressiva de
mapeig a llarg termini a la comarca.

•

Introduir metodologies de diagnosi participatiu a l’ecosistema d’agents de l’Ateneu.

•

Detectar quina és la situació de les
dones a l’ESS del Maresme.

•

Identificar debilitats, fortaleses, oportunitats i amenaces per aconseguir la
igualtat de gènere i la pràctica i cultura
feminista a l’ESS del Maresme.

•

Identificar, conèixer i diagnosticar les necessitats de les entitats de l’economia social i
solidària amb les quals l’Ateneu tingui poc o
nul vincle.

•

Visualitzar les pràctiques inspiradores, els seus
èxits i les innovacions en el camp de la cooperació i l’economia social i solidària.

COOP Maresme

És per aquests motius que els objectius que guien el mapeig i la diagnosi
d’enguany s’estructuren en dos grans àmbits: de contingut i de metodologia.

Per a la consecució dels objectius plantejats ens hem basat en una metodologia
de mapeig quantitativa i una d’anàlisi i interpretació de resultats qualitativa. Les
tècniques i els processos han estat les següents:

Cens i Mapeig
El primer que cal fer alhora de mapejar l’Economia Social i Solidària és definir i
delimitar de quin tipus d’entitats estem parlant.
Segons la “Guia per mesurar l’economia social i solidària dels ens locals” de la
Diputació de Barcelona, hi ha dues maneres de fer-ho: l’anomenada “formal”,
que es basa en la forma jurídica i organitzativa que adopten les entitats; i l’anomenada “substantiva”, que es basa en els valors efectivament practicats per
l’entitat durant la seva activitat.

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

2.3. METODOLOGIA DE LA RECERCA
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Segons la definició substantiva - que també beu de la Llei 5/2011 de l’Economia
Social, però en aquest cas dels articles 2 i 4 - són economia social el conjunt
d’activitats econòmiques i empresarials, que en l’àmbit privat porten a terme
aquelles entitats que, d’acord amb els principis recollits en l’article 4 (primacia
de les persones i de la finalitat social sobre el capital, que es concreta en gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa; aplicació dels resultats
obtinguts de l’activitat econòmica principalment en funció del treball aportat i
servei o activitat realitzada per les sòcies i socis o pels seus membres i, si escau,
a la finalitat social objecte de l’entitat; promoció de la solidaritat interna i amb la
societat; independència respecte als poders públics), persegueixen bé l’interès
col·lectiu dels seus integrants, bé l’interès general econòmic o social, o tots dos
alhora.
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Segons la definició formal, es considera Economia Social i Solidària - que beu de
l’article 5 de la Llei 5/2011 d’economia social formen part de l’economia social
- les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que duguin
a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d’inserció, els
centres especials de treball, les confraries de pescadors, les societats agràries
de transformació i les entitats singulars creades per normes específiques que es
regeixin pels principis que estableix l’article anterior. Per tant, seria ESS qualsevol iniciativa constituïda en qualsevol d’aquelles formes jurídiques independentment dels seus valors i pràctiques.

En les dues anteriors diagnosis s’havia partit d’una aproximació substantiva de
l’ESS, és a dir, que s’entenia que aquesta estava formada per aquelles formes
jurídiques que recull l’article 5 de la Llei 5/2011 d’economia social (cooperatives,
mutualitats, fundacions i associacions amb activitat econòmica, societats laborals, empreses d’inserció, centres especials de treball, confraries de pescadors,
societats agràries) però amb dues modificacions: només es consideraven de
l’Economia Social aquelles associacions i fundacions del tercer sector social,
i afegien iniciatives sociocomunitàries com els grups de consum agroecològic, mercats d’intercanvi, bancs del temps, horts urbans, i la gestió ciutadana
d’equipaments públics.
En la present diagnosi hem seguit les indicacions consensuades amb el grup
de treball de mapeig i diagnosi de la Xarxa d’Ateneus de Catalunya, del qual
Coop Maresme forma part, i que s’inspiren en les recomanacions de la guia de
la diputació.
Per a establir la seva definició, el grup es va basar en els criteris d’amplitud mapejar i visibilitzar el màxim d’entitats de la definició formal -, de visibilitzar i
posar en valor les entitats del mapeig formal que sí que complen amb els valors
recollits als articles 2 i 4 de la Llei 5/2011, i de garantir unes línies vermelles - i
per tant excloure del mapeig entitats que no compleixen uns criteris mínims de
drets laborals.
Per aquest motiu, en l’apartat de cada informe, trobareu dades de manera desagregada:
1.

Del total d’entitats mapejades que formen part del cens formal.

2.

De les entitats que formen part del cens substantiu, que compleixen
els valors i pràctiques de l’ESS, segons l’article 2 i 4 de la Llei 5/2011
de l’economia social i solidària.

Per a aquesta edició no s’han inclòs en el mapeig, iniciatives sociocomunitàries que no formarien part d’una definició formal però sí substantiva com grups
de consum agroecològic, mercats d’intercanvi, bancs de temps, horts urbans i
comunitaris.
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1. Obtenció de dades dels registres (no en formen part les entitats que -

malgrat desenvolupar la seva activitat a la comarca - no hi tenen la seu
social ni fiscal):

Forma Jurídica

Font

Cooperatives

Registre de cooperatives del Departament de
Treball

Associacions*

Registre d’associacions i fundacions del Departament de Justícia

Fundacions

Registre d’associacions i fundacions del Departament de Justícia

Empreses d’inserció i Centres especials de
treball

Directori d’Empreses d’Inserció i Centres especials
de treball del Departament de Treball

Confraries de pescadors

Directori de confraries de pescadors del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mutualitats

Registre de Mutualitats de Previsió Social del
Departament de Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda
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El procediment per obtenir el cens formal i el cens substantiu i ha estat el
següent:

Font: elaboració pròpia
*En queden excloses, perquè tenen legislació pròpia i registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives, les organitzacions empresarials i els sindicats.

2. Cribatge i validació del cens formal: filtre d’activitat econòmica, actu-

alització d’altes i baixes, i filtre de contacte.

Amb la col·laboració de l’Observatori del Desenvolupament Local
del Consell Comarcal del Maresme vam obtenir les associacions
amb activitat econòmica de la Comarca.

Després, amb l’objectiu de trobar les entitats que hagin cessat
les activitats - però no estiguin donades de baixa als registres - i
completar les dades bàsiques que manquen als registres - vam
procedir a netejar i validar les dades del cens de forma manual,
buscant a la xarxa una per una les entitats del cens.

Per últim, del cens formal vam excloure’n aquelles de les quals no
en teníem cap mitjà de contacte ni hi havia presència a internet
(correu-e, xarxes socials o web). La cerca dels contactes i de la
presència a la xarxa es va fer manualment.
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5/2011

COOP Maresme

3. Elaboració del cens substantiu: filtre segons criteris dels articles i 2 i 4 de la Llei

L’últim filtre a aplicar - sobre el de les que en teníem el contacte - va ser el dels criteris dels
articles 2 i 4 de la Llei 5/2011 de l’Economia Social compartits per la Xarxa d’Ateneus de
Catalunya, exposats més amunt.
Els censos, segons aquests filtres, són els següents:
Forma Jurídica

Cens formal

Cens formal validat

Cens substantiu

/ Nombre total

/ Entitats del cens amb mitjà
contacte i/o web

/ Entitats amb mitjà de contacte i filtre articles 2 i 4 de la
Llei 5/2011

Cooperatives

128

72

43

Associacions amb activitat
econòmica

286

177

57

Fundacions

100

71

37

Empreses d’inserció i
Centres especials de treball

6

6

6

Confraries de pescadors

7

0

0

Mutualitats

1

1

1

TOTAL

528

327

144

%

100%

61%

27%

100%

44%

%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels registres

Amb el cens formal hem creat una base de dades amb la informació següent (extreta dels
diferents registres esmentats més amunt) i completada - quan s’ha pogut - amb la informació disponible a les xarxes de les pròpies entitats): nom, tipologia d’entitat, sector, adreça,
any de creació, treballadors homes i dones, socis homes i dones, mitjans de contacte i
xarxes socials.

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels registres.
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Amb la voluntat d’obtenir més dades sobre l’estat de l’Economia
Social i Solidària del Maresme, i detectar pràctiques inspiradores,
vam fer arribar a totes les entitats amb mitjà de contacte un qüestionari basat en el Balanç Social.
Essent conscients de la quantitat d’enquestes que contesten les entitats, i la feina que això suposa, aquest qüestionari tenia la possibilitat d’ésser contestat en format breu o en format extens. En la versió
reduïda preguntàvem, sobretot, per les dades bàsiques de l’entitat,
i en l’extens per totes aquelles que ens aportaven informació qualitativa sobre la composició, evolució, governança i pràctiques inspiradores de les entitats.
De forma telemàtica el qüestionari es va enviar a les 346 entitats
del cens formal, i vam obtenir 29 respostes (8% del cens) de les
quals 16 van fer el qüestionari breu i 13 el qüestionari llarg. Això ens
dóna una mostra amb un 90% de “confiança” (representativitat de
les respostes) i un 15% de “marge d’error” (rang de variació de les
respostes vers el total).

Les entitats que van contestar
tenien les següents formes jurídiques
era la següent:
• 19 cooperatives
• 14 cooperatives de treball

associat
• 3 cooperatives de consumidores i

usuàries
• 2 cooperatives de serveis
• 6 fundacions (5 de les quals també

són titulars de centres especials de
treball)
• 3 associacions
• 1 SL
No vam obtenir respostes de cap confraria ni de cap mutualitat de previsió social.

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019 / COOP Maresme

QÜESTIONARI

GRUP DE DISCUSSIÓ
Inicialment, amb l’objectiu de diversificar territorialment l’acció i les
participants, s’havien previst 8 grups de discussió, 1 per a cada
punt d’atenció de l’Ateneu (Argentona, Cabrils, El Masnou, Mataró,
Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Tordera). En no
tenir una resposta favorable per part de les entitats, finalment només
en vam poder fer una a Mataró - després de moltes convocatòries
fallides.
El grup final va comptar amb la presència de 7 dones d’entitats de
l’economia social i solidària que, o bé havien mostrat interès en participar d’espais on compartir experiències amb altres dones, o bé se
les havia convidat per la seva trajectòria i/o rol rellevant dins l’economia social i solidària de la comarca.

Les preguntes del grup de discussió anaven encaminades a detectar els reptes,
obstacles, potencialitats i necessitats de
les dones en l’ecosistema de l’economia
social i solidària del Maresme. I es van
abordar les següents temàtiques: violències masclistes (i altres interseccions) en
l’entorn de l’ESS; participació, representació, incidència, xarxa, intercooperació;
impacte del model de mobilitat de la comarca en els projectes; sostenibilitat ambiental i gènere; suport des de l’ateneu.

De les 7 dones, 6 formaven part de cooperatives de treball associat;
i 1 era membre de l’equip tècnic de l’Ateneu.

ANÀLISI COL·LABORATIU DE RESULTATS
Per a l’anàlisi de resultats es va realitzar una sessió de treball participativa - en el marc de la 6a Taula Territorial - on van ser convidats els
membres de l’equip tècnic de l’Ateneu, els membres representants
de les entitats agrupades, les entitats que havien participat del grup
de discussió i les que havien respost el qüestionari, i persones amb
una trajectòria i/o rol rellevant en l’ecosistema de l’economia social
i solidària per a l’anàlisi que s’havia de realitzar (tècniques i tècnics
d’altres ateneus, i regidories d’economia social i solidària, entre d’altres).

La interpretació de resultats es va realitzar mitjançant una estructura cooperativa provinent de l’aprenentatge cooperatiu anomenada “el trencaclosques”, que,
mitjançant grups interdependents, permet
el coneixement aprofundit d’un tema - en
aquest cas, d’una part de l’informe - i l’obtenció d’una mirada global.

En aquesta sessió es van presentar les dades obtingudes dels censos formal i substantiu, dels qüestionaris i dels grups de discussió,
amb l’objectiu d’interpretar-les en funció dels objectius de la diagnosi, dels objectius de l’Ateneu, i de la mirada de la política local en
matèria d’economia social i solidària.
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3.1. ESTRUCTURA ECONÒMICA

COOP Maresme

3.

CONTEXT I DADES
GENERALS DE
L’ECONOMIA SOCIAL
AL MARESME

El Maresme és una comarca formada per 30 municipis repartits al llarg de
400 km2, i una població de 442.824 habitants el 2018.

Pel que fa a l’economia, aporta 8.873,8 milions d’euros al PIB de Catalunya (un 3,8%). I els seus sectors tenen el pes següent - en funció del valor
afegit brut:
•
•
•
•

Serveis: 69,9% (comerç)
Indústria: 14,7% (indústria manufacturera i tèxtil)
Construcció: 13,3% (construcció i immobiliàries)
Agricultura: 2,0% (flor i planta ornamental, i horta)

El 81% són microempreses (menys de 10 persones treballadores i menys
de 2 milions d’euros de negoci) i el 16% petites empreses.
La població ocupada suposa el 47,8% de la població activa (una quarta
part són en règim d’autònoms), i l’atur arriba al 10% (el mateix percentatge
que la mitjana de Catalunya, un 57% del qual són dones). No disposem de
les dades de la població ocupada en l’economia submergida ni tampoc de
la quantificació del treball domèstic i de cures.

3.2. L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Els registres ens posen sobre la taula l’existència de 528 entitats de l’economia social i solidària, de les quals 327 conformen el cens formal (62%), i
144 el cens substantiu (27%).

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

Formes jurídiques
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Les entitats del cens formal es troben distribuïdes de la següent manera:
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Distribució territorial

Excepte en el cas de les confraries de pescadors, doncs, observem major presència d’entitats de l’economia social al Baix Maresme
I per municipi:

Mataró concentra el 35% d’entitats de l’economia social de la comarca, seguit
de Premià de Mar, Argentona, Arenys de Mar, Vilassar de Mar i Tordera.
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Sectors

Font: elaboració pròpia

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

Els sectors predominants (amb més d’un 10% de representació) són el de l’edició, la cultura i el lleure, l’educació, serveis socials i esport - sectors típics del
tercer sector social -, fet que, si bé no sorprèn, contrasta amb l’estructura econòmica de la comarca.
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4.1. CONFRARIES DE PESCADORS

4.
COOP Maresme

MAPEIG
I DIAGNOSI

Les confraries de pescadors són entitats de representació i promoció del sector pesquer davant l’Administració de la Generalitat
de Catalunya. Estan formades per treballadors del sector pesquer
i s’organitzen de manera democràtica arreu del territori. Entre les
seves funcions - recollides a la llei - destaquen el millorar les condicions de treball de les persones associades, afavorir la formació
cultural i professional dels membres de les confraries, i afavorir la
creació d’empreses, associacions o cooperatives amb professionals
del sector.
Al Maresme tenim 7 confraries de pescadors, i acollim la Federació
Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona. S’ubiquen als
següents municipis: Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol
de Mar, Arenys de Mar, Mataró i Montgat.

•

Al tractar-se d’una comarca amb accés al mar, i
amb una activitat pesquera destacable, considerem
que, per a properes edicions de la diagnosi, seria
molt apropiat descobrir l’àmbit de les confraries de
pescadors del Maresme i tot el seu potencial en relació a l’economia social i solidària, i el mercat social
del sector primari.

•

Seria molt interessant conèixer si es tracta d’un
sector o tipologia d’entitat conformat per persones
properes a la jubilació i amb poc relleu. En aquest
cas seria molt enriquidor tant per a les entitats com
per a l’ateneu abordar conjuntament la qüestió dels
relleus, la promoció del sector, i la possibilitat d’incorporar persones amb experiència i coneixements
pesquers provinents d’altres països i, potser, en
situació irregular.

•

Des de la perspectiva de gènere, pot ser que ens
trobem davant d’un sector molt masculinitzat - com
la resta del sector primari - fet que caldria contrastar
i treballar amb les mateixes confraries.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades
dels registres

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

Les confraries de pescadors del Maresme no tenen presència a les
xarxes, per la qual cosa no hem pogut contactar-hi i obtenir-ne la
següent informació bàsica: any de creació, ocupació i persones associades, ni facturació. Tampoc hem pogut valorar si tenen pràctiques inspiradores vinculades a l’economia social, quines són les
seves necessitats vers l’Ateneu, i si serien un agent interessant amb
el qual enxarxar-se.
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Les mutualitats són societats de persones que duen a terme una activitat asseguradora sense ànim de lucre, complementària o alternativa a la
Seguretat Social, amb els principis de protecció mútua, solidaritat, gestió
professional i organització democràtica.
A la comarca del Maresme hi ha una mutualitat de previsió social - La nova
aliança mataronina -, que s’ubica a Mataró.
Es va fundar el 1994, i prové de la fusió per integració de dos entitats anàlogues creades a 1909, l’Aliança Mataronina M.P.S. i a 1913, La Nova Herència Mataronina M.P.S. Actualment s’autogestiona mitjançant l’Assemblea General de Mutualistes i la Junta Directiva formada per mutualistes
escollits en assemblea.
En haver-hi només una mutualitat de previsió social a la comarca, l’anàlisi
de les seves dades internes no ens dóna informació rellevant a nivell general. Si es volen consultar, però, l’entitat té publicats a la seva web els
informes de la situació financera, de solvència i de governança interna.

•

Per la seva funció social, considerem que seria molt
interessant abordar des d’una mirada global i de xarxa
les qüestions que s’encaren des d’una mútua i que fan
referència a un futur llunyà, però de molta importància
des del punt de vista de l’organització social de les cures i
l’atenció a la dependència.

•

Per altra banda, i més enllà de l’única entitat existent,
considerem que seria molt interessant identificar les necessitats de previsió social de la comarca - per exemple,
serveis funeraris, de salut, d’assegurances, entre d’altres
- i explorar la potencialitat de la fórmula per a l’impuls de
nous projectes.

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019 / COOP Maresme

4.2. MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL
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4.3. CENTRES ESPECIALS DE
TREBALL I EMPRESES D’INSERCIÓ
Els centres especials de treball (CET) són empreses que asseguren
un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen
la seva integració laboral. L’objectiu d’aquests centres és productiu,
com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social.
La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70 per cent de
persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior
a un 33 per cent.
Les empreses d’inserció són empreses que desenvolupen una activitat econòmica de producció de béns o de prestació de serveis. La
seva finalitat primordial és la integració sociolaboral de persones en
situació o greu risc d’exclusió social. La seva plantilla ha de mantenir, en còmput anual, un mínim d’un 30% i un màxim d’un 70% de
persones treballadores en procés d’inserció respecte al total, i estan
obligades a aplicar, almenys, el 80% dels excedents disponibles obtinguts en cada exercici econòmic a la millora o l’ampliació de les
estructures productives i d’inserció.

Formes jurídiques
Els CETS i les empreses d’inserció estan promogudes i participades
per entitats de dret públic o entitats sense ànim de lucre. En el cas del
Maresme, dels centres especials de treball, 3 formen part de fundacions i 2 formen part d’associacions. L’empresa d’inserció és una SL.

Al Maresme hi ha
5 centres especials
de treball i
1 empresa d’inserció.

Distribució geogràfica
Centres especials de treball:

•
•
•
•
•

Mataró: 2
Malgrat de Mar
Palafolls
Pineda de Mar

Empresa d’inserció:

•
•

Argentona

Activitat econòmica

Font: elaboració pròpia a partir de les dades
dels registres.

Producció agroecològica: 3 entitats
•
•
•
•

Horta ecològica 2
Producció d’ous ecològics 1
Apicultura 1
Serveis forestals 1

Obra, construcció i manteniment: 5 entitats

•
•
•
•
•

Manipulats industrials 3
Obra i manteniment 2
Neteja 5
Restauració de mobles 1

Serveis espai públic: 5 entitats

•
•
•
•
•
•
•

Jardineria 3
Mobiliari urbà, parcs infantils i de salut 1
Senyalització viària 1
Recollida selectiva de residus 3
Control d’aparcaments 1
Suport a brigades municipals 2

Altres serveis: 3 entitats

•
•
•
•
•

Destrucció de documents 2
Transport i emmagatzematge 1
Impremta 1
Petit comerç: outlets tèxtils 1

Font: elaboració pròpia
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Entre les 6 entitats trobem tres generacions:
•
•

•

Dues de la dècada dels 80 (període de reconeixement per part de
la Generalitat i elaboració del marc legislatiu)
Dues de la dècada dels 90 (període emmarcat en la II iniciativa
Comunitària per a l’Ocupació i el Desenvolupament dels Recursos
Humans HORIZON de 1994)
Dues de la dècada dels 2000 (període de detecció d’augment de
necessitats d’aquest tipus de servei a la comarca)

Ocupació
Només disposem de les dades d’ocupació de dos CETS. Aquestes provenen de les seves memòries, publicades a les pròpies pàgines web,
corresponen al període 2017-2019, i contemplen només les persones
ocupades-usuàries, no les dels equips de la Unitat de Suport a l’Activitat
Professional (USAP).

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019 / COOP Maresme

Antiguitat

Destaquem que - en els dos casos - hi ha un percentatge menor de dones
contractades respecte homes: entre un 37% i un 47%. Tot i així, la paritat
és força elevada.

Facturació
No disposem de les dades dels ingressos dels CETS, sinó de les entitats
matriu de les qual formen part, i que seran analitzades en l’apartat de la
seva forma jurídica corresponent.

Intercooperació i enxarxament
De les 6 entitats censades formal i substantivament, 4 d’elles presenten un
elevat grau d’arrelament al territori, mitjançant projectes concrets, i d’enxarxament en xarxes dels seus sectors d’activitat, o vinculades a la diversitat funcional i salut mental. Cap d’elles forma part de xarxes de l’economia
social i solidària, ni locals ni a nivell de catalunya.
Pel que fa a la intercooperació i creació de mercat social s’observen experiències d’aquest tipus amb cooperatives, grups de consum i administració pública, que poden servir d’inspiració per potenciar una línia d’acció
en aquest sentit.
Sobre la vinculació amb Coop Maresme, aquest ha estat en tant que entitat proveïdora d’algun servei puntual, i en la visibilització d’alguna pràctica transformadora en sectors estratègics com l’agroecologia i la gestió
de residus (veure vídeos de pràctiques transformades de l’Ateneu 2018 i
2019).

Pràctiques inspiradores
Algunes de les pràctiques inspiradores detectades - que no són exclusives
del CET, sinó de l’entitat matriu de la que formen part - són:
•
•
•

Elaboració del pla estratègic de l’entitat de forma participada amb
tots els seus membres (Fundació Maresme)
Disposar de pla d’igualtat (Fundació Arca del Maresme)
Projectes de creació de mercat social al municipi (Fundació Molí
de’n Puigvert)
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•

Fruit de la diagnosi hem posat de manifest la
poca o nula problematització de la diversitat funcional i de tots els altres eixos - en el sí de
l’economia social i solidària. Considerem imprescindible l’inici d’un treball en aquesta línia.

•

Alhora, també es considera interessant fomentar
projectes d’intercooperació per a promoure i
participar de CETS, o per a fomentar la integració de persones amb discapacitat en empreses
de l’economia social i solidària.

•

En el cas concrets dels CET i EI pensem que
seria clau l’impuls de jornades de coneixença
dels projectes, la visibilització de l’activitat i el
funcionament de les entitats, i un treball de sensibilització dirigit a l’economia social i solidària
predominant per obrir la mirada sobre la diversitat en el seu sí.

COOP Maresme

Es considera molt interessant potenciar el coneixement del serveis que realitzen els CETS de la
comarca entre les altres entitats de l’economia
social i solidària per tal de reforçar la seva tasca,
l’enxarxament i el mercat social territorial.

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

•
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4.4. FUNDACIONS
Les fundacions - segons el Codi Civil de Catalunya - són entitats sense
ànim de lucre constituïdes per un o diversos fundadors, mitjançant uns
béns o uns drets de contingut econòmic, i la destinació dels seus rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d’interès general per a la societat.
Poden constituir-les les persones físiques i les persones jurídiques públiques o privades.
A la comarca del Maresme hi ha registrades 71 fundacions en total, de les
quals - després d’aplicar els criteris de filtratge corresponents - 37 conformen el cens substantiu.

Distribució geogràfica
Un 63 % dels municipis de la comarca té, almenys, una fundació de l’economia social i solidària (del cens substantiu). Es troben molt distribuïdes
equitativament arreu del territori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alella: 3
Arenys de Mar: 3
Argentona: 1
Cabrera de Mar: 2
Cabrils: 1
Caldes d’Estrac: 1
Calella: 4
Canet de Mar: 2
El Masnou: 2
Mataró: 8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montgat: 1
Palafolls: 1
Pineda de Mar: 1
Premià de Mar: 1
Sant Pol de Mar: 1
Tiana: 1
Teià: 1
Tordera: 2
Vilassar de Dalt: 1
Vilassar de Mar: 1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades
dels registres

Sectors
Els sectors entre el qual es distribueixen les fundacions de la comarca són
els següents:
Atenció psicosocial i sanitària a les persones: 23

•
•
•
•
•
•
•
•

De les quals 17 són d’atenció a les persones grans
i persones amb diversitat funcional

Cooperació al desenvolupament: 3
Cultura: 6
Educació: 2
Habitatge social: 1
Promoció del cooperativisme: 1
Protecció al medi ambient: 1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades
dels registres

Les fundacions d’atenció a la dependència suposen el 60% de les fundacions d’economia social de la comarca (a Catalunya el total de fundacions
d’atenció a la dependència són el 30%3, dada que ens indica que en tenim
una alta concentració). Per altra banda, però, tenim un 40% de fundacions
molt divers, i en camps rellevants de l’economia social i solidària.
De les fundacions que no són considerades economia social i solidària
segons els criteris del cens substantiu, n’hi ha 36 de les quals tenim informació detallada sobre la seva activitat gràcies a les seves pàgines web.
Exposem a continuació els sectors dels que formen part, perquè - excepte
4 casos concrets que funcionen com a empreses o depenen d’una entitat
3. Estudi sobre el pes i l’impacte de les fundacions a Catalunya. Departament de Justícia
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bancària - considerem interessant tenir-les en compte com a possibles actors que - si bé ara no compleixen els criteris esmentats
- poden apropar-se a l’economia social i solidària, i/o complir-los en
algun moment:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cooperació al desenvolupament: 1
Cultura: 5
Educació: 15
Esport: 3
Hosteleria i turisme: 1
Química: 1
Salut: 4
Serveis a empreses: 2
Atenció a persones grans: 3
Tèxtil i confecció: 1

Antiguitat
L’antiguitat de les fundacions del cens substantiu és la següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dècada 1930: 1
Dècada 1940: 1
Dècada 1950: 0
Dècada 1960: 0
Dècada 1970: 3
Dècada 1980: 6
Dècada 1990: 7
Dècada 2000: 13
Dècada 2010: 7

De les 37 fundacions de la comarca, 27 (el 73%) són constituïdes les
tres últimes dècades - seguint la tendència de la resta de Catalunya ‑4, si
bé moltes provenen d’entitats anteriors amb altres fórmules jurídiques.
El perfil majoritari de les fundacions del cens substantiu és d’entitats
de més d’una dècada d’existència (31 entitats, que corresponen al
83% ), i per tant, entitats amb una trajectòria i gestió consolidades, i
segurament ben arrelades al territori.

Ocupació, persones associades i facturació
Amb els registres del Departament de Justícia i del Consell Comarcal, de les 37 fundacions de la comarca hem obtingut dades d’ocupació i facturació de 24 entitats (que ens poden servir per extrapolar
la mida de les fundacions en tant que ocupació amb un 10% de
marge d’error), no segregades per gènere. I no hem obtingut dades
de la composició dels patronatges. Les dades obtingudes d’aquest
camp en els qüestionaris no són representatives.
•
•
•
•
•
•

D’1 a 5 persones treballadores: 5
De 6 a 10 persones treballadores: 12
D’11 a 25 persones treballadores: 2
De 51 a 100 persones treballadores: 2
De 101 a 250 persones treballadores: 2
De 251 a 500 persones treballadores: 1

S’observa que un 80% de les fundacions del cens substantiu de la
comarca són petites: tenen menys de 50 persones treballadores i
van facturar menys de 300.000 € anuals en l’exercici 2018.

4. Coordinadora Catalana de Fundacions

Font: elaboració pròpia a partir de les dades
dels registres
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Degut a la poca resposta dels qüestionaris no disposem de dades sobre la
intercooperació o l’enxarxament de les fundacions de la Comarca.
Pel que fa a la comunicació i interacció amb Coop Maresme aquesta ha
estat de forma puntual resolent qüestions o necessitats plantejades per les
entitats, així com la participació en espais de difusió de l’ESS com és la
Fira de l’ESS de Mataró.

Pràctiques inspiradores
Entre les pràctiques inspiradores de les fundacions trobem, sobretot, pràctiques de transparència i participació comunitària. Destaquem la publicació
de les enquestes de percepció i les opinions de les persones usuàries dels
serveis (és el cas, per exemple, de la Fundació Gresol - Projecte Home), la
promoció de xarxes comunitàries entre les participants (com és el cas de
la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena), l’obertura del règim
de visites a tot el dia per afavorir la transparència i el bon tracte (com és el
cas de la Fundació Guillem Mas) i l’elaboració participada del pla estratègic
de la fundació amb les persones treballadores, usuàries i les seves famílies
(Fundació Maresme).

•

La relació entre les fundacions i l’economia
social i solidària és un camp per explorar, i on ja
s’estan fent els primers passos (veure la darrera
assemblea general de la Coordinadora Catalana de Fundacions, on es va abordar aquesta
qüestió).

•

Uns objectius comuns entre les fundacions i
les altres entitats de l’ESS, així com la voluntat d’estendre la governança de l’entitat a les
persones usuàries dels serveis d’aquestes,
obren la possibilitat a la intercooperació en
molts projectes, sobretot en l’àmbit de l’atenció
sociosanitària.

•

Per altra banda, el fet que les fundacions de
la comarca siguin entitats amb una trajectòria i gestió consolidades, poden ser una font
d’aprenentatges molt interessants per a altres
formes jurídiques de l’economia social i solidària que han començat a donar les seves primeres passes en aquesta última dècada. Així com
per treballar el relleu i la incorporació de noves
persones sòcies, patrones i/o voluntàries.

•

També pot ser interessant explorar la relació de
les fundacions amb la resta de l’economia social i solidària en termes de creació i enfortiment
del mercat social de la comarca, o de la creació
de sinergies que responguin a les necessitats
dels agents implicats tot aprofitant els recursos
existents (per exemple, crear una xarxa d’intercanvi d’ús del patrimoni de les fundacions per
a activitats laborals, a canvi de serveis per part
de les entitats que en fessin ús).
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4.5. ASSOCIACIONS
Les associacions són entitats privades constituïdes per tres o més
persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per
aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o
indefinit.
Les associacions poden constituir federacions per assolir millor les
finalitats que els són pròpies i facilitar la coordinació; al seu torn, les
federacions poden constituir confederacions. Totes estan subjectes al règim general de les associacions i estan recollides al registre
d’associacions.
Les associacions que aquí analitzarem són totes les que pertanyen
al registre d’associacions del Departament de Justícia. En queden
excloses, perquè tenen legislació pròpia i registres específics, les
associacions polítiques, les religioses, les esportives5, les organitzacions empresarials i els sindicats.
És interessant assenyalar l’existència de moltes altres entitats que si bé poden tenir l’aparença d’associacions - no estan constituïdes
i/o registrades (és el cas de moltes AMPA o AFA, o entitats de la cultura popular), i d’altres que si bé actuen a la comarca la seva associació mare no està registrada a la comarca (és el cas, per exemple,
de les associacions de lleure educatiu). Aquestes entitats, per tant,
no formen part de la diagnosi d’enguany.
A la comarca del Maresme hi ha registrades 3.728 associacions, de
les quals 172 formen el cens formal i 57 conformen el cens substantiu.

Font: elaboració pròpia

Distribució geogràfica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alella: 2
Arenys de Mar: 4
Argentona: 3
Cabrera de Mar: 2
Cabrils: 1
Caldes d’Estrac: 1
Calella: 1
Canet de Mar: 1
Dosrius: 2
El Masnou: 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mataró: 24
Palafolls: 1
Pineda de Mar: 1
Premià de Mar: 2
Sant Cebrià de Vallalta: 1
Sant Pol de Mar: 1
Santa Susanna: 1
Tiana: 1
Vilassar de Dalt: 2
Vilassar de Mar: 3

5. Hem observat l’existència de clubs esportius en l’explotació de les dades del registre d’associacions, que
caldria identificar si també formen part del registre d’entitats esportives (registre del Consell Català de l’Esport).
En aquesta diagnosi se les ha tingudes en compte, i se’ls ha aplicat el mateix filtre de criteris de l’economia
social i solidària que a la resta d’entitats, amb la intenció de visibilitzar una realitat del teixit de l’economia social
i solidària que sovint no es té en compte.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades
dels registres
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Un 76% dels municipis de la comarca té, almenys, una associació
de l’economia social i solidària (cens substantiu), i el 42% es concentra a Mataró. Estan distribuïdes de la següent manera:
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Sectors d’actuació
Els sectors entre el qual es distribueixen les associacions del
cens substantiu de la comarca són els següents:
Cooperació al desenvolupament: 3

•
•
•
•
•
•
•

Edició, cultura i lleure: 20
Culturals: 10
Lleure educatiu i dinamització sociocultural: 5
Espiritualitat: 2
Associació de dones: 1
Centre excursionista: 1

Educació: 8 (de les quals 5 son AFA)
Protecció i serveis mediambientals: 9
Comerç i empresariat: 4
Serveis d’atenció sociosanitària: 8
Tecnologies de la informació i les comunicacions: 1

•
•
•
•
•

El 35% de les associacions són de l’àmbit de l’edició, la cultura i el lleure; i especialment de l’àmbit de la cultura. En menor
presència, però també rellevants, trobem les educatives (14%),
les de protecció i serveis mediambientals (15%) i les d’atenció
sociosanitària (14%).
De les associacions del cens formal - que no són considerades
economia social i solidària segons els criteris del cens substantiu - , n’hi ha 111 de les quals tenim informació detallada sobre
la seva activitat gràcies a les seves pàgines web. Exposem a
continuació els sectors dels que formen part, perquè considerem interessant tenir-les en compte com a possibles actors que
- excepte el cas d’un partit polític - si bé ara no compleixen els
criteris esmentats poden fer-ho en algun moment i/o apropar-se
a l’economia social i solidària.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels registres

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultura, ramaderia i pesca: 2
Comerç detall: 3
Immobiliària: 1
Gestió d’aigües municipals: 1
Edició, cultura i lleure: 24
Educació: 7
Esport: 40
Hosteleria i turisme: 7
Transports: 1
Productes alimentaris i begudes: 1
Química: 1
Salut: 3
Serveis a comerciants i empresariat: 9
Atenció sociosanitària: 5
TIC: 2

Algunes d’aquestes associacions, per exemple, tenen una activitat econòmica considerable, i poden esdevenir - amb un acompanyament i enxarxament adequat - cooperatives de treball o de
consum.

L’antiguitat de les associacions del cens substantiu és la següent:
•
•
•
•
•
•
•

Dècada dels 1940: 3
Dècada dels 1960: 1
Dècada dels 1970: 1
Dècada dels 1980: 3
Dècada dels 1990: 2
Dècada dels 2000: 21
Dècada dels 2010: 27

L’antiguitat de les associacions que perviuen avui en dia ens
aporta informació sobre el cicle de vida de les entitats, molt lligat
al cicle de vida de les persones i la seva disponibilitat. Dinàmica
contrària - pel seu caràcter voluntari i els seus mitjans de subsistència econòmica - al de les fundacions.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels registres
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Per altra banda, el tipus d’entitat que perviu de cada període és un reflex,
al nostre parer, dels temes que preocupaven a la societat del moment: les
associacions més antigues provenen de la tradició de les classes obreres
que s’associaven per tenir accés a la cultura (teatre, foments, casinos). Les
del període 60-80 són de caire educatiu (AFA, sobretot), les dels 90 i 2000
responen malalties vinculades al càncer, als moviments new age, la cultura
popular i l’atenció a les persones grans amb dependència. I les entitats de
l’última dècada es caracteritzen per ser dels àmbits de la salut mental, els
col·lectius en risc d’exclusió, les associacions de comerciants i empresariat i, de nou, promoció de la cultura.

Ocupació, ingressos i persones associades
Com en el cas de les fundacions no disposem de les dades de persones
associades de cada entitat, però sí de les persones ocupades i dels ingressos.
Ocupació

•
•
•

Entre 1 i 5 persones treballadores: 3
Entre 6 i 10 persones treballadores: 54

Ingressos

•
•
•
•

Fins a 300.000 €: 55
De 300.001 € a 600.000 €: 1
De 600.000 € a 1.500.000: 1

La majoria d’entitats, doncs, són assimilables a petites empreses pel que
fa a nombre de persones treballadores i de facturació anual.

Pràctiques inspiradores

•

Foment del diàleg interreligiós i activitats obertes de coneixença de
l’Alcorà (Associació cultural islàmica Attawhid)

•

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

•

Promoció de circuits curts de comercialització entre productors
agroecològics i consumidors per enfortir el sector a la comarca, fomentar el consum agroecològics entre les cuines de col·lectivitats
i cooperatives de consum, i eliminar els intermediaris (Associació
Menjadors Ecològics)

•

Celebració anual d’un festival de d’arts al carrer amb un fort component d’arrelament al municipi (Associació Senseportes)

•

Promoció del Sector ecològic mitjançant l’educació en el sector
productor i transformador d’aliments (Associació Temps de Saó)

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

A la comarca del Maresme tenim un dens teixit associatiu amb molta activitat, per la qual cosa abunden les pràctiques inspiradores. Això fa que
sigui difícil tant fer un anàlisi amb profunditat de les pràctiques com fer-ne
una tria. Essent conscients que en deixem moltes fora, destaquem les
següents:
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Degut a la poca resposta dels qüestionaris no disposem de dades sobre la
intercooperació o l’enxarxament de les associacions de la Comarca.
Pel que fa a la comunicació i interacció amb Coop Maresme, aquesta tipologia d’entitat ha mantingut una participació de forma més continuada
a les activitats, tot i que no majoritària. Tot i així, s’ha anat mantenint la
participació en activitats formatives o de difusió de l’ESS.

Entre les associacions del cens formal que no
considerem de l’economia social i solidària n’hi
ha moltes que tenen una activitat econòmica
considerable; això les converteix en potencials
cooperatives, que fomentarien l’augment de la
creació d’aquestes, la millora de les condicions
laborals de les persones treballadores i l’enfortiment del mercat social.

•

Contràriament, les associacions considerades
de l’economia social i solidària no tenen estructura ni objectiu empresarial, per la qual cosa
s’han de continuar potenciant com a espais
associatius de la ciutadania, on fer créixer
l’autoorganització popular per donar resposta a
necessitats col.lectives i/o solidàries. En aquest
sentit, cal atendre les necessitats de finançament i subsistència econòmica de les entitats,
així com les qüestions vinculades al relleu, la
cura interna i els cicles de vida de les entitats,
vinculades als cicles de vida de les persones
que en formen part.

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019
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4.6. COOPERATIVES
Una cooperativa és una entitat formada per persones físiques
o jurídiques que s’uneixen de forma voluntària per satisfer unes
determinades necessitats i aspiracions econòmiques, socials i
culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta
i de gestió democràtica. Es constitueix amb un mínim de tres
socis o sòcies que han de realitzar l’activitat cooperativitzada que
correspongui segons la classe de cooperativa de què es tracti.
Les cooperatives es basen en uns principis establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Entre els principis que la
identifiquen, cal destacar la gestió democràtica de l’empresa,
la participació ec-onòmica del socis, la proporció d’educació,
formació i informació als socis, la intercooperació., i la millora de
la situació econòmica i social de l’entorn comunitari.

La llei de cooperatives (Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, article 109)
classifica les cooperatives en les classes següents:
•
•
•
•
•
•

Cooperatives de treball associat
Cooperatives agràries
Cooperatives marítimes, fluvials i lacustres
Cooperatives d’ensenyament
Cooperatives d’habitatges
Cooperatives d’assegurances

•
•
•
•
•

Cooperatives de consumidors i usuaris
Cooperatives de crèdit
Cooperatives sanitàries
Cooperatives de serveis
Cooperatives integrals

Tipus de cooperatives

A la comarca del Maresme predominen les cooperatives de treball associat (56%) per sobre d’altres tipologies de cooperatives. Les altres dues tipologies que les segueixen en nombre - i
que caldria explorar-ne l’origen, el seu paper en l’enfortiment
territorial i les possibilitats en la creació de mercat social són les
agràries i les de consumidors i usuaris (juntes sumen el 20% de
la totalitat de cooperatives).
Per altra banda, s’observa poca o nul·la representativitat en altres tipologies clau: el sector pesquer de la comarca, per exemple, ha optat per la fórmula de les confraries respecte la de les
cooperatives, i no hi ha cap experiència actual de cooperatives
d’assegurances, de crèdit, sanitàries o integrals.
Pel que fa a les cooperatives d’habitatge, si bé a la darrera edició de Coop Maresme se’n va constituir una, no compta amb
informació de contacte pública i per tant no ha estat comptabilitzada pel cens formal. D’altra banda, es té constància de
cooperatives d’habitatge en el passat, així com de projectes
que s’estan gestant - algunes iniciatives individuals, i altres impulsades des d’ens municipals.

Tipus de
cooperativa

Cens
formal (72)

Cens
substantiu (43)

Treball

56

28

Agràries

8

8

Marítimes

0

0

Ensenyament

1

1

Habitatge

0

0

Assegurances

0

0

Consumidors
i usuaris

7

6

Crèdit

0

0

Sanitàries

0

0

Serveis

1

1

Integrals

0

0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels registres
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A la comarca del Maresme hi ha registrades 128 cooperatives,
de les quals 72 han estat validades i conformen el cens formal,
i 43 d’aquestes conformen el cens substantiu.
Com en alguns dels apartats anteriors, mostrem les dades de
tipus de cooperatives del cens formal i del cens substantiu, perquè considerem que és interessant tenir una visió general de la
situació del cooperativisme a la comarca.
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Distribució geogràfica
Les cooperatives de la comarca estan distribuïdes de la següent
manera:
Municipi

Cens
formal

Cens
substantiu

Tipus

Alella

1

1

Treball associat

Arenys de Mar

1

0

Treball associat

Arenys de Munt

1

0

Treball associat

Argentona

3

2

Treball associat 2

4

2

Treball associat 3

3

2

Treball associat 2

3

2

Treball associat 1

2

2

Treball associat 1

Masnou

1

1

Treball associat

Mataró

32

19

Treball associat 29

Montgat

2

1

Treball associat

Palafolls

3

1

Treball associat 2

Pineda de Mar

1

0

Treball associat

Premià de Dalt

3

2

Treball associat 1

5

4

Treball associat 4

Sant Andreu de Llavaneres

1

0

Treball associat

Teià

1

0

Treball associat

Tordera

2

2

Agrària

2

1

Treball associat

2

2

Treball associat

Agrària 1
Cabrera de Mar

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels
registres

Agrària 1
Calella
Consum i usuaris 1
Canet de Mar
Agrària 1
Ensenyament 1
Malgrat de Mar
Agrària 1

Consum i usuaris 3

Agrària 1

Agrària 1
Consum i usuaris 1
Premià de Mar
Consum i usuaris 1

Vilassar de Dalt
Consum i usuaris
Vilassar de Mar

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels registres

Trobem cooperatives del cens formal a 21 municipis de la comarca,
i cooperatives del cens substantiu a 15 municipis; la major concentració, en ambdós casos, es troba a la ciutat de Mataró (el 44%).
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Tipologia

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels registres

La tipologia de cooperatives predominants a la comarca són les de treball, seguides per
les agràries - en descens, si tenint en compte la seva predominança històrica - i les de
consumidores - en lleuger creixement -.
De cooperatives d’ensenyament n’hi ha 3, una per a l’etapa de secundària i dues escoles
bressol.
Convé destacar que les cooperatives de consumidores, agràries i d’ensenyament passen
totes majoritàriament els filtres de l’article 2 i 4 de la Llei 5/2011 de l’Economia Social, fet
que no passa en les cooperatives de treball.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels registres
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Aquesta composició de sectors contrasta amb el conjunt
de la comarca on, segons les dades del Consell Comarcal,
els sectors amb un pes econòmic important són el sector
serveis - en els que destaquen comerç, hostaleria i restauració -, la indústria tèxtil, la construcció i la producció de
flor i planta ornamental. Excepte en el cas del comerç, per
tant, no trobem pràcticament presència de cooperatives.

Sector

Cens
formal (72)

Cens
substantiu (43)

Agricultura, ramaderia
i pesca

10

9

Manufactura

3

2

Automoció

1

0

Comerç al detall

8

4

Construcció i
immobiliària

3

1

Edició, cultura i lleure

11

7

Educació

10

10

Energia, aigua i residus

2

2

Hosteleria i turisme

1

1

Logística i transports

2

1

Metall

1

0

Productes alimentaris
i begudes

2

1

Salut

2

2

Serveis a empreses

9

4

Tèxtil i confecció

2

0

TIC

5

1

COOP Maresme

Amb més d’un 10% de representació destaquen - pràcticament en la mateixa proporció - els sectors de l’agricultura, el comerç al detall, edició, cultura i lleure, educació i
serveis a les empreses. A més són sectors en els que - a
excepció del comerç al detall i els serveis a les empreses
- les cooperatives que les conformen s’inclouen totes dins
del cens substantiu.
Destaca el sector de les TIC - el següent amb més presència -, amb 3 cooperatives de recent creació i on només una
entitat passa els filtres dels articles 2 i 4 de la Llei 5/2011
de l’economia social.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels registres

Antiguitat
El 80% de les cooperatives del cens formal de la comarca
són dels últims trenta anys. En perduren 5 de l’etapa prèvia
a la guerra civil i posterior dictadura espanyola - període en
el que es va prohibir la creació de cooperatives - i n’hi ha
10 d’entre els anys seixanta i vuitanta.
S’observa que, prèviament als anys 90, la majoria de cooperatives que encara perduren passen els filtres del cens
substantiu per ser considerades economia social i solidària. Aquesta tendència canvia a partir dels anys 90, on les
que passen el filtre són, respectivament, un 28%, un 33%
i un 70%.

Antiguitat

Cens
formal (72)

Cens
substantiu (43)

Dècades 1900 - 1929

5

4

Dècades 1930 - 1950

0

0

Dècada 1960

1

1

Dècada 1970

3

3

Dècada 1980

6

6

Dècada 1990

14

4

Dècada 2000

12

4

Dècada 2010

31

22

Facturació, ocupació i persones associades
Pel que fa a la ocupació, facturació i persones associades
de les cooperatives del Maresme s’ha treballat només amb
les dades de les entitats que han volgut posar a disposició
d’aquest estudi. Les respostes obtingudes (10) no són representatives i per tant no podem actualitzar les dades de
la diagnosi del 2017.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels registres

Pel que fa al tipus de sectors i cooperatives, destaca que
les constituïdes prèvies a la dictadura franquista són cooperatives de consum i agrícoles. Les posteriors no segueixen cap tendència concreta segons etapes, però sí que cal
destacar l’augment de constitucions de cooperatives de
serveis a les empreses en les dues últimes dècades.
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Al Maresme trobem moltes cooperatives preocupades per una autoorganització del treball que posi les necessitats de les persones al centre, i
que estan desenvolupant moltes pràctiques inspiradores: reduccions de la
jornada laboral de tot l’equip i acompanyaments externs per al treball relacional de l’equip (La Tercera Pell) o espais periòdics supervisats d’acompanyament als conflictes i aspectes difícils (L’Esberla).
També trobem cooperatives amb pràctiques inspiradores en l’àmbit de la
creació d’activitats de dinamització comunitària (com és l’exemple de les
hores del conte o cicles de lectura de Buc de Llibres).
A nivell d’intercooperació, sorgeixen projectes com el d’Eco Maresme, una
cooperativa agrària del sector agroecològic on diverses productores cooperativitzen la seva activitat.

COOP Maresme

Pràctiques inspiradores

Intercooperació, xarxa i relació amb Coop Maresme
Degut a la poca resposta dels qüestionaris no disposem de dades sobre la
intercooperació o l’enxarxament de les cooperatives de la Comarca.
Es detecta que des de la creació de l’Ateneu s’han constituït 27 cooperatives a la comarca - totes amb el suport de l’Ateneu - i que suposen, un
17% del total. Pel que fa a la comunicació i interacció amb Coop Maresme
aquesta ha estat la més majoritària tant pel que fa a visibilització com a la
participació en activitats programades des de l’ateneu.

Detectem el repte de seguir treballant per fer possible el manteniment dels valors i les pràctiques
cooperatives en el si d’aquesta
tipologia d’entitats, per tal que no
siguin només “una fórmula jurídica”
buida de contingut.
Destaquem que, si bé les cooperatives de treball són la cara més visible de l’economia social i solidària
de la comarca, potser hi ha certa
endogamia en les relacions que
estableixen amb les altres entitats
de l’ESS, i per altra banda potser
el seu protagonisme fa ombra a les
altres tipologies d’entitats.

En darrer lloc, i fruit del grup de discussió, on totes les participants provenien de cooperatives de treball, es van detectar els següents reptes:
1.

Actituds, comportaments, agressions i violències
masclistes a l’ESS: hi són presents però molt invisibilitzades. No hi ha resposta com a ESS, sinó que
cada entitat n’és responsable. Podem cooperativitzar
aquesta responsabilitat? Idees: protocols comuns.
Molt interès i necessitat d’abordar altres violències,
com les racistes.

2.

Sostenibilitat econòmica i de la vida de les persones i
les entitats. Com abordar les cures, com sostenir-les
econòmicament, com ser una entitat responsable,
com prioritzar les cures… és un debat no resolt que
genera molt interès.

3.

Contribució de l’ESS a la sostenibilitat ambiental
genera interès i preocupació. Alhora, es detecta que a
les entitats qui porta aquesta veu són majoritàriament
les dones.

4.

Es dóna molt valor a treballar al mateix municipi de
residència. Importància de la mobilitat sostenible

5.

Es posa de manifest l’absència de xarxes d’incidència
que donin resposta a les necessitats de les dones de
l’ESS. Reptes: com fer-ho compatible amb el treball i
la vida? Han de ser espais voluntaris o remunerats?

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

Constatem la bona salut del cooperativisme de la comarca - sobretot
del cooperativisme de treball - i els
fruits del treball i recursos proporcionats per l’Ateneu en aquest sentit.
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A MODE
DE CONCLUSIÓ

5.1. RESUM DELS PUNTS FORTS I
PUNTS FEBLES DE LES TIPOLOGIES
MAPEJADES
Confraries de pescadors

Al tractar-se d’una comarca amb accés al mar, i amb una activitat
pesquera destacable, considerem que, per a properes edicions de
la diagnosi, seria molt apropiat descobrir l’àmbit de les confraries de
pescadors del Maresme i tot el seu potencial en relació a l’economia
social i solidària, i el mercat social del sector primari.
Seria molt interessant conèixer si es tracta d’un sector o tipologia
d’entitat conformat per persones properes a la jubilació i amb poc
relleu. En aquest cas seria molt enriquidor tant per a les entitats com
per a l’Ateneu abordar conjuntament la qüestió dels relleus, la promoció del sector, i la possibilitat d’incorporar persones amb experiència i coneixements pesquers provinents d’altres països i, potser,
en situació irregular.
Des de la perspectiva de gènere, pot ser que ens trobem davant
d’un sector molt masculinitzat - com la resta del sector primari - fet
que caldria contrastar i treballar amb les mateixes confraries.

Mutualitats de previsió social

Per altra banda, i més enllà de l’entitat existent, considerem que
seria molt interessant identificar les necessitats de previsió social de
la comarca - per exemple, serveis funeraris, de salut, d’assegurances, entre d’altres - i explorar la potencialitat de la fórmula per a
l’impuls de nous projectes.

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

Per la seva funció social considerem que seria molt interessant abordar des d’una mirada global i de xarxa les qüestions que s’encaren
des d’una mútua i que fan referència a un futur llunyà, però de molta
importància des del punt de vista de l’organització social de les cures i l’atenció a la dependència.
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Centres Especials de Treball i
Empreses d’Inserció
Es considera molt interessant potenciar el coneixement del serveis
que realitzen els CETS de la comarca entre les altres entitats de
l’economia social i solidària per tal de reforçar la seva tasca, l’enxarxament i el mercat social de la comarca.
Alhora, també es considera interessant fomentar projectes d’intercooperació per a promoure i participar de CETS, o per a fomentar la
integració de persones amb discapacitat en empreses de l’economia social i solidària.
Fruit de la diagnosi hem posat de manifest la poca o nula problematització de la diversitat - funcional i de tots els altres eixos - en el sí de
l’economia social i solidària. Considerem imprescindible l’inici d’un
treball en aquesta línia.
En el cas concrets dels CET i EI pensem que seria clau l’impuls de
jornades de coneixença dels projectes, la visibilització de l’activitat i
el funcionament de les entitats, i un treball de sensibilització dirigit a
l’economia social i solidària predominant per obrir la mirada sobre la
diversitat en el seu sí.

Fundacions
La relació entre les fundacions i l’economia social i solidària és un
camp per explorar, i on ja s’estan fent els primers passos (veure la
darrera assemblea general de la Coordinadora Catalana de Fundacions, on es va abordar aquesta qüestió).
Uns objectius comuns entre les fundacions i les altres entitats de
l’ESS, així com la voluntat d’estendre la governança de l’entitat a les
persones usuàries dels serveis d’aquestes, obren la possibilitat a la
intercooperació en molts projectes, sobretot en l’àmbit de l’atenció
sociosanitària.

També pot ser interessant explorar la relació de les fundacions amb
la resta de l’economia social i solidària en termes de creació i enfortiment del mercat social de la comarca, o de la creació de sinergies
que responguessin a les necessitats dels agents implicats tot aprofitant els recursos existents (per exemple, crear una xarxa d’intercanvi
d’ús del patrimoni de les fundacions per a activitats laborals, a canvi
de serveis per part de les entitats que en fessin ús).
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Per altra banda, el fet que les fundacions de la comarca siguin entitats amb una trajectòria i gestió consolidades, poden ser una font
d’aprenentatges molt interessants per a altres formes jurídiques de
l’economia social i solidària que han començat a donar les seves
primeres passes en aquesta última dècada. Així com per treballar
el relleu i la incorporació de noves persones sòcies, patrones i/o
voluntàries.
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Entre les associacions que no considerem de l’economia social i solidària n’hi ha moltes que tenen una activitat econòmica considerable; això les converteix en potencials cooperatives, que fomentarien
l’augment de la creació d’aquestes, la millora de les condicions laborals de les persones treballadores i l’enfortiment del mercat social.
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Associacions

Contràriament, les associacions considerades de l’economia social
i solidària no tenen estructura ni objectiu empresarial, per la qual
cosa s’han de continuar potenciant com a espais associatius de la
ciutadania, on fer créixer l’autoorganització popular per donar resposta a necessitats col·lectives i/o solidàries. En aquest sentit, cal
atendre les necessitats de finançament i subsistència econòmica de
les entitats, així com les qüestions vinculades al relleu, la cura interna
i els cicles de vida de les entitats, vinculades als cicles de vida de les
persones que en formen part.

Cooperatives
Constatem la bona salut del cooperativisme de la comarca - sobretot del cooperativisme de treball - i els fruits del treball i recursos
proporcionats per l’Ateneu en aquest sentit.
Detectem el repte de seguir treballant per fer possible el manteniment dels valors i les pràctiques cooperatives en el si d’aquesta tipologia d’entitats, per tal que no siguin només “una fórmula jurídica”
buida de contingut.
Destaquem que, si bé les cooperatives de treball són la cara més
visible de l’economia social i solidària de la comarca, potser hi ha
certa endogàmica en les relacions que estableixen amb les altres
entitats de l’ESS, i per altra banda potser el seu protagonisme fa
ombra a les altres tipologies d’entitats.

1.

2.

Actituds, comportaments, agressions i violències masclistes a l’ESS: hi són presents però
molt invisibilitzades. No hi ha resposta com a
ESS, sinó que cada entitat n’és responsable.
Podem cooperativitzar aquesta responsabilitat? Idees: protocols comuns. Molt interès i
necessitat d’abordar altres violències, com les
racistes.

3.

Contribució de l’ESS a la sostenibilitat ambiental genera interès i preocupació. Alhora, es
detecta que a les entitats qui porta aquesta
veu són majoritàriament les dones.

4.

Es dóna molt valor a treballar al mateix municipi de residència. Importància de la mobilitat
sostenible

Sostenibilitat econòmica i de la vida de les
persones i les entitats. Com abordar les
cures, com sostenir-les econòmicament, com
ser una entitat responsable, com prioritzar
les cures… és un debat no resolt que genera
molt interès.

5.

Es posa de manifest l’absència de xarxes
d’incidència que donin resposta a les necessitats de les dones de l’ESS. Reptes: com
fer-ho compatible amb el treball i la vida? Han
de ser espais voluntaris o remunerats?

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

En darrer lloc, i fruit del grup de discussió, on totes les participants
provenien de cooperatives de treball, es van detectar els següents
reptes:
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5.2. FORTALESES I REPTES GENERALS
DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
AL MARESME
Fortaleses
Vist l’anàlisi general de les dades obtingudes en la present edició de la
diagnosi, podem afirmar que l’economia social i solidària del Maresme
es troba en molt bon estat de salut. Tenim un teixit social format per
528 entitats, a les quals encara falta afegir les societats laborals, projectes d’autònoms i projectes comunitaris no registrats (horts, bancs
dels temps, centres socials…) pendents per a properes diagnosis.
D’entre aquestes entitats trobem tipologies, sectors, antiguitats i mides molt diverses, fet que, al nostre parer, enriqueix molt la intercooperació que es pot donar, garanteix l’adaptabilitat de l’economia social
a la diversitat de persones i projectes, i pot ser la base per a un mercat
social dinàmic i viu.
Per altra banda, tenim moltes experiències inspiradores, transformadores i innovadores en el camp social, que cal posar en valor, visibilitzar i donar a conèixer a la resta del teixit.
Totes aquestes fortaleses i èxits són, en part, al potent i històric moviment cooperativista i associatiu de la comarca, que encara es manté
en peu i alimenta - en referents, imaginari, coneixements i experiència
- les noves generacions.

Reptes

En segon lloc, considerem cabdal l’enfortiment de la xarxa i la intercooperació entre les diferents tipologies d’entitats, perquè si bé detectem que hi ha molt treball en comú dins de cada tipologia, aquest no
es dóna entre tipologies diferents.
Dins d’aquest àmbit considerem que pot ser fructuós treballar per a la
promoció del mercat social (visibilitzar l’existent i desenvolupar accions
per a impulsar-lo allà on hi hagi finestres d’oportunitat) i fer d’agent
catalitzador de qüestions transversals que preocupen a les entitats
de tot tipus i a les quals es podrien buscar respostes comunes (per
exemple, en els àmbits de la prevenció de violències masclistes, de la
sostenibilitat, l’homogeneïtat del teixit de l’ESS, entre d’altres).

Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

Malgrat els èxits, no són pocs els reptes que es deriven per a l’economia social i solidària, així com per l’Ateneu.
En primer lloc considerem que cal treballar i potenciar la consciència
identitària de l’economia social i solidària de la comarca, ja que detectem que moltes de les entitats analitzades no s’hi consideren com a
tal - o no en fan bandera. Cal treballar, però, perquè aquesta identitat
no sigui buida de contingut, i per tant cal seguir visibilitzant pràctiques
inspiradores, i difonent els valors i pràctiques de l’economia social i
solidària. A la vegada, davant la quantitat de tipologies d’entitats identificades, entenem que cal ampliar el focus d’actuació per arribar a
aquest públic objectiu.
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•

Fer créixer la tipologia d’agents mapejats de l’ESS del
Maresme: Assolit. Cal seguir treballant per incorporar, en properes edicions, les societats laborals, els projectes d’autònoms,
projectes comunitaris, i entitats que actuen a la comarca però
tenen seu a un altre territori

•

Visualitzar les pràctiques inspiradores, els seus èxits i les
innovacions en el camp de la cooperació i l’economia social i solidària: Assolit. Ara cal fer-ne difusió i promoure l’intercanvi de coneixement.

•

Establir una estratègia lògica i progressiva de mapeig a
llarg termini a la comarca: Assolit.

•

Introduir metodologies de diagnosi participatiu a l’ecosistema d’agents de l’Ateneu: Assolit. Valorem molt positivament la inclusió d’aquestes metodologies i considerem que cal
potenciar-les.

•

Introduir la perspectiva de gènere al mapeig i a la diagnosi: Hem constatat que les dades del registre no ens permeten
realitzar una diagnosi de gènere amb profunditat. Disposem,
en aquest sentit, de les dades que ens vulguin proporcionar
les entitats, i per això cal treballar per unificar qüestionaris dels
agents que mapejen l’economia social i solidària al territori, ja
que l’enorme quantitat de qüestionaris a respondre per part de
les entitats fa que moltes vegades no es responguin tots.

•

Consolidar i sistematitzar els objectius i la metodologia de
mapeig a nivell de la Xarxa d’Ateneus de Catalunya, per tal
de millorar l’anàlisi estadístic de l’ESS i el seu impacte econòmic i social: Enguany el grup de mapeig diagnosi de la XAC
ha fet un treball enorme per consolidar la mirada, els indicadors
i el sistema de mapeig que es consolidarà i implementarà el
curs que ve. El repte, ara, és consensuar, unificar i consolidar
les tècniques de recollida de dades.

•

Identificar, conèixer i diagnosticar les necessitats de les
entitats de l’ESS amb les quals l’Ateneu tingui poc o nul
vincle: Malgrat els esforços no hem pogut contactar de forma
profunda amb les entitats que tenen nul o poc vincle amb l’Ateneu. Considerem que cal destinar més recursos a entrevistes
presencials per tal de fer possible aquest contacte.

COOP Maresme
Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019

5.3. BALANÇ D’OBJECTIUS DE LA
DIAGNOSI 2019
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ANNEX

A continuació es presenta una relació d’entitats per municipi, tipologia, sector i informació de contacte.

ALELLA
Fundacions
Fundació Privada Tutelar Santa Clara

3a edat i persones amb diversitat
funcional

www.fundaciosantaclara.cat

Fundació Germans Aymar i Puig

3a edat

www.fundacioaymaripuig.org

Fundació Santa María del Pino

Escola

Fundació Privada Sant Francesc
d’Assís

3a edat i persones amb diversitat
funcional

www.fundaciosfda.cat

Club Basquet Alella

Club esportiu

www.basquetalella.com

Esplai Guaita’l

Lleure educatiu

Amizade Junts amb Moçambic

Cooperació

Associacions

Cooperatives
Escola Bressol El Campanar

Escola Bressol

ARENYS DE MAR

www.pinoalella.com

www.esplaiguaital.alellaentitats.cat
www.amizadejam.org
www.elcampanar.org

Fundacions
Fundació Junts Autisme

Autisme

www.juntsautisme.org

Biot Foundation

Cooperació i sensibilització

www.biot-foundation.org

Fedamar

Persones amb discapacitat

www.fedamar.com

Associació d’informadors d’Arenys
de Mar

Periodisme

www.lagenda.cat

Societat Coral La Esperanza d’Arenys
de Mar

Cant coral

www.entitats.arenysdemar.cat/esperanca

Gaudi i Barcelona Club d’internet

Turisme

www.gaudiclub.com

Club Voleibol Arenys de Mar

Club esportiu

www.voleiarenys.com

Associacio Cultural Islàmica Attawhid

Espiritualitat

www.entitats.arenysdemar.cat/attawhid

Arenys Org

Xarxa i TIC

www.arenys.org

Associació Cultural Espai Bonaire
d’Arenys de Mar

Educació - Llengua catalana

www.entitats.arenysdemar.cat/espaibonaire

TIC - Webs i APP

www.ample24.com

3a edat

www.residenciavergedelremei.com

Club esportiu

www.arenysdemunt.cat/entitats/patinatgeartistic

Forn i pastisseria

www.facebook.com/pastisserialobradorarenysdemunt

Associacions

Ample 24

ARENYS DE MUNT
Fundacions
Residència Geriàtrica Nostra Senyora
del Remei d’Arenys de Munt
Associacions
Club de patinatge artístic Arenys de
Munt
Cooperatives
L’obrador, SCCL
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ARGENTONA
CET i EI
Arca serveis ambientals

Reciclatge, neteja i manteniment

www.arcadelmaresme.com

Fundació Institut Trastorns Alimentaris
(FITA)

Trastorns alimentaris

www.itasaludmental.com

Fundació privada La Nostra Llar Santa
Anna

Persones grans

www.llarsantaanna.net

Ítaca Emocions

Atenció psicològica

www.itacaemociones.com

Associació Cultural Les Bruixes De
Burriac

Teatre

www.laclau.cat/article/les-bruixes-burriac

Associació Biir Brewer

Productes alimentaris i begudes Cervesa

www.biir.cat

Ampa De L’escola Pública De Sant
Miquel Del Cros

Educació - AMPA

www.agora.xtec.cat/ceip-smcros/categoria/ampa/

Futbol Club Argentona

Club esportiu

www.fcargentona.com

Associació Senseportes

Teatre

www.senseportes.com

Associació Espai Musical Burriac

Escola de música

www.associacioemburriac.wordpress.
com

Associació Nadius

Lleure educatiu

www.argentona.cat/fitxa.
php?id=30441

La Paparra

Teatre

www.lapaparra.org

Folk You

Grup musical

www.ebris.cat

Fundació Burriac

Cultura popular

www.fundacioburriac.org

Fundació Privada Umbele

Cooperació

www.umbele.org

Fundació Privada Sant Feliu

Escola

www.web.escolasantfeliu.net

Associació Club Ritmica Cabrera De
Mar

Club esportiu

www.cabrerademar.cat/el-municipi/
entitats-i-associacions/associacio-club-de-ritmica

Associació Escola Musica Cabrera
De Mar

Escola de música

www.escolamusicacabrera.org

Associació Asperger De Catalunya

Salut mental

www.asperger.cat

Federació De Les Adf Del Maresme

Protecció Medi Ambient

www.ccmaresme.es

Agrícola de Cabrera de Mar

Comerç al detall i a l’engròs

www.elsindicat.cat

Galerada, serveis d’edició i traducció

Edició i traducció

www.galerada.cat

Original Fur Bcn

Pelleteria

www.furstyl.cat

Fragile Movement

Serveis editorials

www.fragilemovement.com

Fundacions

Associacions

Cooperatives

CABRERA DE MAR
Fundacions

Associacions
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CABRILS
Fundacions
Fundació Privada Ramon Rosal
Cortès

Atenció psicològica

www.cidie.es

Club De Tenis La Llobera

Club esportiu

tenislallobera.net

Club Deportivo Cabrils

Club esportiu

www.cecabrils.com

Associació D’hostalers De Cabrils

Hosteleria

www.hostalerscabrils.com

Associacio Interprofesional Lletera De
Catalunya

Laboratori

www.allic.org

Club Tennis Cabrils

Club esportiu

www.ctcabrils.com

Associació Defensora D’animals I
Natura De Cabrils

Protecció animal

www.protectoracabrils.org

Fundació Privada Domingo Bochaca

Persones grans

www.bellavistaresidencia.cat

Fundació Privada Palau

Obra unipersonal

www.fundaciopalau.cat

Infància en risc d’exclusió

www.ilusionssolidaries.cat

Fundació Internacional Miquel Valls
contra l’esclerosi múltiple

Malalties rares

www.fundaciomiquelvalls.org

Fundació Privada Habitat Solidari de
Calella

Habitatge social

www.fundaciohabitat.cat

Fundació Creu Groga

Drogodependències

www.fundaciocreugroga.com

Persones grans

www.avah.cat

Associacions

CALDES D’ESTRAC
Fundacions

Associacions
Associació Il·lusions Solidàries

CALELLA
Fundacions

Associacions
Associació de Voluntaris a Amics de
l’Hospital

Associació Turística Costa de Barcelo- Turisme
na Maresme

www.costadebarcelonamaresme.cat

Associació Cor i Orquestra Simfònica
Harmonia

Orquestra simfònica

www.cor-harmonia.com

Associació Turística de Calella

Turisme

www.calellabarcelona.com

Obra de Maria

Persones grans

www.obrademaria.es

L’amistat de Calella, SCCL

Dinamització sociocultural

www.lamistatcalella.cat

Folgado Piscines, SCCL

Piscines

www.folgadopiscines.com

Amaltea Igualtat, SCCL

Igualtat de gènere

www.amalteacoop4.wixsite.com
Diagnosi de l’economia social i solidària del Maresme 2019
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CANET DE MAR
Fundacions
Fundació Els Garrofers

Persones amb discapacitat

www.elsgarrofersdecanet.wordpress.
com

Fundació Guillem Mas

Persones grans

www.guillemmas.com

Fundació privada Vil·la Paquita

Escola

www.ninis.cat

Associació Terra i Cel

Persones amb discapacitat

www.terraicel.wordpress.com

Club Patinatge Artistic Canet

Club esportiu

www.canetdemar.cat/entitats/patinatge

Canet Futbol Club

Club esportiu

www.canetfc.com

Canet Pro Musica

Escola de música

www.sites.google.com/site/escolademusicadecanetdemar/

Col·legi Yglesias

Escola

www.coleyglesias.com

Agrària de Canet de Mar

Comerç al detall i a l’engròs

www.laguia.cat/oficina/agrobotigaelsindicatcanet

Fanatix Urban Dance

Escola de ball

www.fanatixurbandance.wixsite.com

Pintures i recobriments

www.euroquimica.com

Associació Escola de Natura del Corredor de Dosrius

Serveis educatius ambientals

www.enc.pangea.org

Centre Excursionista De Dosrius

Centre excursionista

www.cedosrius.cat

Fundació Privada la Calàndria

Dinamització sociocultural

www.lacalandria.cat

Fundació Privada Pedagògica Bergantí

Centre escolar

www.escolaberganti.org

Fundació Ricky Rubio Foundation

Lluita contra el càncer

www.therickyrubiofoundation.org

Casino del Masnou

Dinamització sociocultural

www.casinodelmasnou.cat

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col.legi Ferrer i Guàrdia

AMPA

www.agora.xtec.cat/ceipferreriguardia/serveis/ampa/

Associació Unesco del Masnou

Dinamització sociocultural

www.masunesco.org

Mes 9 Assessors Immobiliaris

Immobiliaria

www.mes9.es

Associació Casa Benèfica De Masnou

Persones grans

www.casabeneficamasnou.org

Club Ocata Vent

Club esportiu

www.ocatavent.com

Club Nàutic Masnou

Club esportiu

www.nauticmasnou.cat

Associació Helping Cancer

Lluita contra el càncer

www.helpingcancer.tv

Serveis educació ambiental

www.econimbus.cat

Associacions

Cooperatives

DOSRIUS
Fundacions
Fundació Privada Bufí y Planas
Associacions

EL MASNOU
Fundacions

Cooperatives
Econimbus
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COOP Maresme

MALGRAT DE MAR
CET I EI
Manipulats, Neteja, Destrucció certificada de documentació, Suport gestió
urbana

www.aspronis.com

Escola

www.escolesfonlladosa.com

Atenció psicològica

www.altomtomatis.es

Agrícola el Progrés-Garbí

Comerç al detall i a l’engròs

www.progresgarbi.com

Comunitat Terapèutica del Maresme

Salut mental

www.salutmental.cat

CEO del Maresme
(Fundació Maresme)

Horta ecològica, Jardineria, Manipulats, Destrucció de documents,
Transport i emmagatzematge, Neteja,
Recollida selectiva de residus

www.fundaciomaresme.cat

La Klosca CET-SLU (CFP Maresme)

Producció ous ecològics

www.laklosca.cat

Assegurança - salut

www.aliancamataro.com

Lotus Blau Fundació Privada

Centre de Yoga

www.fundaciolotusblau.org

Societat catalana d’oftalmologia

Oftalmologia

www.scoft.cat

Fundació Privada Grup Tercer Món

Cooperació, comerç just i sensibilització

www.gruptercermon-mataro.org

Fundació didàctica Catalunya

Suport educatiu

www.fundaciodidacticacatalunya.org

Fundació Hope Projects

Cooperació al desenvolupament

www.hopeprojects.eu

Fundació Iluro

Biblioteca, museu, educació

www.fundacioiluro.cat

Fundació Ticsalut

Salut i Tic

CET El Vilar (Fundació Privada Aspronis)
Fundacions
Fundació Privada Escoles
Fonlladosa
Associacions
Asociación Profesional Española De
Alumnos Del Dr. Aa Tom
Cooperatives

MATARÓ
CET I EI

Mutualitats de previsió social
L’Aliança Mataronina (Aliança Mataró)
Fundacions

www.escolaelturo.cat/escola/fundacio-eduard-trens

Fundació Privada Grup Cecassa

Assessoria

www.cecassa.com

Fundació Privada Grup Escoles
Mataró

Escola

www.escolagem.cat

Fundació Hospital Sant Jaume i Santa
Magdalena de Mataró

Atenció psicològica

www.fundaciohospital.org

Fundació Privada Madame Gényer

Escola

www.mdlourdes.cat

Fundació Meritxell

Escola

www.fundaciomeritxell.cat

Fundació Unió de Cooperadors de
Mataró pel foment del cooperativisme
i la rehabilitació urbana

Cooperativisme

www.cooperadorsdemataro.coop

Fundació Daina per la defensa dels
animals i la natura

Atenció als animals

www.daina.protectoramataro.org

Fundació Privada salut del Consorci
Sanitari del Maresme

Consorci sanitari

www.csdm.es

Fundació Privada Unió Recreativa
Laru

Club esportiu

www.urlaru.cat

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

Universitat

www.tecnocampus.cat

Fundació Maresme

Persones amb discapacitat

www.fundaciomaresme.cat

Fundación Escoliosis Clau

Malalties rares

www.fundacionescoliosis.org

Fundació Privada Cor de Maria de
Mataró

Escola

www.cordemariamataro.cat
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Dinamització sociocultural

www.matarofoment.org

Associacio de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Montserrat Solà

AMPA

www.escolamontserratsola.cat/web/
index.php/lescola/ampa/

Ampa Ceip Tomas Viñas

AMPA

www,mataro.ppe.entitats.diba.cat/
diba_entitat/ampa-escola-tomas-vinas/

Associació de Mares i Pares D’alumnes Ceip Angeleta Ferrer

AMPA

www,ampa-angeletaferrer.blogspot.
com

Associació Solidària Creamon

Cooperació

www.creamon.org

Xarxa de Cases de la Música Popular
de Catalunya

Música

www.casadelamusica.cat

Maresme Oncològic

Càncer

www.maresmeoncologic.cat

Cronopis

Escola de circ

www.cronopis.org

Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer del Maresme

Salut mental

www.afamaresme.org

Volemataro

Partit polític

www.volemataro.cat

Associació Radio Taxi Mataró

Transports a particulars

www.radiotaximataro.net

Associació Arts Coming

Art

www.artscoming.com

Ocean Kids

Activitats marítimes

www.oceankids.cat

Associació de Ball Llatí la Clave

Escola de ball

www.laclavebcn.com

Associació Cultural Cronopis

Escola de circ

www.cronopis.org

Associació Artístico Cultural 3 Piques

Cultura

https://www.facebook.com/
Associaci%C3%B3-Tres-Piques-275623912468197/

Associació Oikos Ambiental

Xarxes

www.oikos-associacio.entitats.mataro.cat

Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola Mataró

Club esportiu

www.aeillcerdanyola.com

Club Patinatge Artistic Iluro

Club esportiu

www.patinatgeiluro.wordpress.com

Associació Cultural Helena Jubany i
Lorente

Obra unipersonal

www.helena.jubany.cat

Associació d’Integració Social Taller
D’idees

Persones amb discapacitat

www.tallerdidees.wordpress.com

Associació Cultural Filmat

Art

www.filmat.net

Associació Catalana de les Arts del
Vidre

Associació artesans

www.acav.cat

Club Esgrima Sala d’armes Cabrils

Club esportiu

www.esgrimacabrilsimataro.blogspot.
com

Club Esportiu Mataró Escola de Futbol Club esportiu

www.cemataro.cat

Associació per la cura del cuidador i
familiars en salut Mental

Salut mental

www.acfem.org

Associació Teens Center per al suport
a la formació

Suport educatiu

www.teenscenter.cat

Club Esportiu Fem Esport Mataró

Club esportiu

www.clubesportiufemesport.com

Associació Cannavip

Club cannabic

www.cannavip.es

Associació Centres Formació Viària
Zona Mataró

Educació viària

www.autoescolavialliure.com/zonas-de-examen-mataro/

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Josep Puig i Cadalfalch

AMPA

www.inspuig.org/wp/index.php/families/ampa/

Equips de Suport per a Mataró

Cultura popular

www.facebook.com/equipsdesuport/

Col·lectiu Musical d’Accio Social Luta
Sem Pausa

Grup musical

www.facebook.com/pg/Luta-Sem-Pausa-81346209732/
about/?ref=page_internal

COOP Maresme

Foment Mataroni
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Associació comerciants

www.facebook.com/Associaci%C3%B3-de-Comerciants-Casc-Antic-Matar%C3%B3-1486991848228616/

Capgrossos de Mataró

Cultura popular

www.capgrossos.cat

Club Vela Mataró

Club esportiu

www.clubvelamataro.com

Associació Ball de Diables de Mataró

Cultura popular

www.diablesdemataro.cat

Consell Esportiu del Maresme

Consell esportiu

www.cemaresme.cat

Club Gimnàstic Mataró

Club esportiu

www.cgmataro.com

Unió de botiguers de Mataró

Associació comerciants

www.matarocomerc.cat

Juventus Ac de Mataró

Club esportiu

www.juventus.cat/tmataro.blogspot.com

Acm Associació per la Cultura i l’Art
Contemporani

Art

www.acm-art.net

Federació d’associacions i Gremis
Empresarials del Maresme

Serveis a empreses

www.fagem.org

Asociacion de Economia de la Salud
Aes

Economia de la salut

www.aes.es

Centre de Formació i Prevenció

Persones amb discapacitat

www.cfpmaresme.org

Centre Natació Mataró

Club esportiu

cnmataro.cat

Union Deportiva Cirera de Mataró

Club esportiu

www.udcirera.com

Gremi d’Hosteleria i Turisme de
Mataró

Associació comerciants

www.gremihostaleria.com

Associació d’empresaris de gèneres
de punt de Mataró

Associació comerciants

www.asegema.org

Associacio Nakawe Project

Protecció marítima

www.nakaweproject.org

Associació de Suport Al Desenvolupa- Segell musical
ment De Projectes Artístics Microscopi

www.microscopi.cat

Dóna’t un Impuls Associació Dones
Empresaries

Dones empresàries

www.donatunimpuls.com

Associacio Maresme Dona Activa’t

Dones empresàries

www.assocmdonaactiva.wixsite.com

Associació Agroambiental Temps De
Sao

Serveis educatius ambientals

www.tempsdesao.wordpress.com

Associació Sant Lluc Mataró

Associació comerciants

www.santlluc.org

Unió de Cooperadors de Mataró

Cooperativisme

www.uniocoopmataro.cat

Aula de Música Masafrets

Escola de música

www.aulamasafrets.com

Col·lectiu Ronda

Assessoria jurídica

www.cronda.coop

PantiMaresme

Tèxtil i confecció

www.pantimaresme.com

La Mata Jardiners

Jardineria

www.lamatajardiners.cat

Datum

Sistemes

www.datum.cat

Equimar, Equipaments Oficina Maresme

Comerç detall

www.equimar.com

Artijoc

Comerç detall

www.artijoc.com

Multigestions, Assessorament Integral
d’empreses

Assessoria

www.multigestions.com

Soldi - Pack de J Y R Pruna

Embalatges

www.soldi-pack.com

Fet a mà

Comerç detall

www.fetamabread.cat

Visual Sonora
INCOD, Enginyeria Industrial

Música
Assessoria logística

www.visualsonora.com
www.incod.es

Claraboia Audiovisual

Edició de vídeo

www.claraboia.coop

Som Energia

Subministrament energia elèctrica

www.somenergia.coop

e-SPIRA MIRABILIS HEALTH

Estudis de mercat

www.eshealth.eu

Musicop

Escola de música

www.musicop.cat

Centro Canino Top Dog

Educació canina

www.rclamasia.com

ADDERE Consulting Group

Assessoria

www.addere.net

Giropuc evasion

Sistemes

www.giropuc.com

Buc de llibres

Llibreria

www.bucdellibres.cat

COOP Maresme

Associació de Comerciants del Casc
Antic
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Restauració

www.cafedemar.coop

Instal·lacions Industrials Reivex

Construcció

www.reivex.com

B-Swim

Escola de natació

www.b-swim.com

La Tercera Pell

Arquitectura

www.latercerapell.com

Clack Audioviusal

Edició audiovisual

www.clack.cat

Som Mobilitat

Plataforma carsharing

www.sommobilitat.coop

Facto Assessors

Assessoria

www.facto.cat

Make It Education

Dinamització socioeducativa

www.makeitedu.org

Lacasaeco

Mobles

www.lacasaeco.com

MAS BRANCA

Agricultura

www.masbranca.cat

Som Aigua

Aigua

www.somaigua.com.e

Fundació esportiva Montgat

Club esportiu

www.femontgat.cat

Fundació Gresol - Projecte Home

Drogodependències

www.projectehome.cat

Fundació Privada Josep Dalmau Mireia Centre d’Estudis

Escola

www.mireiace.net

Tallers Harpu

Taller mecànic

www.harpu.es

Konexiona Marketing Services

Serveis de comunicació

www.konexiona.com

Jardineria i serveis forestals, neteja,
obra i manteniment, horta ecològica

www.fundaciomoli.org

Persones amb discapacitat

www.fundaciomoli.org

Associació De Voluntaris De Proteccio
Civil De Foc

Protecció mediambent - ADF

www.palafolls.cat/pl35/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/
serveis/id62/proteccio-civil.htm

Associació Estiu Al Pas

Lleure educatiu

www.palafolls.cat/pl24/el-municipi/adreces-i-telefons/id169/estiu-al-pas.htm

Taller Inme

Serralleria

www.tallersinme.com

Grup Transport Samori

Transports

www.marcotran.com

Conca de la Tordera

Comerç detall i engròs

www.concadelatordera.com

Manipulats, obra i construcció, neteja,
impremta, manteniment d’espais públics

www.fundaciomarpi.org

Persones amb discapacitat

www.fundaciomarpi.org

EL CIRC PETIT

Teatre

www.elcircpetit.wordpress.com

PINEDA TURISTICA

Turisme

www.pinedademarturisme.com

Associació per a la Divulgació, Ensenyament i Promoció de la Música
Catalana (ADEP.CAT)

Segell musical

www.adep.cat

COOP Maresme

L’Ariet

MONTGAT
Fundacions

Cooperatives

PALAFOLLS
CET I EI
El molí de’n Puigvert
Fundacions
Fundació Privada el Molí de’n Puigvert
Associacions

PINEDA DE MAR
CET I EI
Taller Horitzó
Fundacions
Fundació Privada Marpí
Associacions
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COOP Maresme

PREMIÀ DE DALT
Associacions
Associacio Utopia Barcelona Teatre
Del Oprimit

Teatre

www.utopiabarcelona.org

Associacio Canuck

Educació canina

www.dogheartmagazine.com

Btt Premià De Dalt

Club esportiu

www.bttpremiadedalt.com

Club Voleibol Premia De Dalt

Club esportiu

www.cvpremiadedaltmaresme.net

La Fraternitat

Productes alimentaris

www.lacope.wordpress.com

CORMA

Flor i planta ornamental

www.corma.es

Fil d’Ariane

Atenció psicològica

www.fildeariane.com

Centre de Recursos per a la Indústria
Tèxtil

Recerca i difusió

www.fitex.es

Casal Benèfic Premianenc

Persones grans

www.elcasal.org

Fundación Corresponsables

RSC

www.corresponsables.com

Associació Cultural Centre l’Amistat
De Premià de Mar

Dinamització sociocultural

www.centreamistat.org

Amam España Asociacion De Mujeres
Anti Mutilaciones

Sensibilització

wrrc.wluml.org/contact/wrrc/content/
amam-espana

Associació Geganters i Grallers Gegants Premià de Mar

Cultura popular

www.gegantspremiademar.org

Club Esportiu de Tennis i Pàdel De
Catalunya

Club esportiu

www.tennispremiamar.com

Club Taekwondo Avellaneda

Club esportiu

www.tkdavellaneda.com

Associacio Cultural Helios Gomez

Obra unipersonal

www.heliosgomez.org/associacio.htm

Associació de formació permanent
d’adults Creixent

Formació d’adults

www.ntitats.premia.cat/diba_entitat/
formacio-permanent-d%C2%B4adults-creixent/

Agrupacio Basquet Premià

Club esportiu

www.abpremia.com

Club Natacio Premià

Club esportiu

www.cnpremia.cat

Casal Benèfic Premianenc

Persones grans

www.elcasal.org

Club Nautico Premia

Club esportiu

www.nauticpremia.net

Envapla

Envasos

www.envapla.com

Cooperativa Gafarrons

Cooperativa de consum

www.cooperativagafarrons.org

Looky Produccions

Edició audiovisual

www.lookyproduccions.com

Counseling & Analyzing Soccer

APP esportiva

www.coansoccer.com

Le pain tranquille

Forn pastisseria

www.lepaintranquille.org

Cooperatives

PREMIÀ DE MAR
Fundacions

Associacions
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COOP Maresme

SANT ANDREU DE LLAVANERES
Fundacions
Fundació Sociosanitària l’Estada
Privada

3a edat

www.lestada.com

Club Agility Canic

Educació canina

www.agilitycanic.cat

Instituto Europeo para la gestión de la
diversidad

RSC

www.iegd.org

Centre Excursionista Els Trencalossos

Centre excursionista

www.standreullavaneres.ppe.entitats.
diba.cat/diba_entitat/centre-excursionista-els-trencalossos/

Club De Golf Llavaneras

Club esportiu

www.golfllavaneras.com

Assessoria

www.tefosol.com

Joves en risc d’exclusió

www.associacioelroure.org

Club Esportiu

www.fcpatinatge.cat

Obra unipersonal

www.fundaciocoromines.cat

Associació de Dones de la Vallalta

Associació de dones

www.donesdelavallalta.blogspot.com

Associació Per La Recerca I Promoció
De Tècniques Educatives

Recerca tècniques educatives

www.edutecnic.org

Igcat

Hosteleria i turisme

www.igcat.org

Associació Gastronòmica els Golafres
de Sant Vicenç De Montalt

Gastronomia

www.somgolafres.blogspot.com

Club De Tenis Turo Blanc

Club esportiu

www.turoblanc.com

Promoció turística

www.stasusanna-barcelona.com

Protecció mediambient - ADF

www.stasusanna.cat/santa-susanna/
guia-del-municipi/entitats-i-associacions/federacio-dagrupacions-de-defensa-vegetal-selmar.html

Associacions

Cooperatives
Tefosol

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
Associacions
Associacio El Roure Acompanyament
De Referencia

SANT ISCLE DE VALLALTA
Associacions
Club patinatge Sant Islce

SANT POL DE MAR
Fundacions
Fundació Privada Pere Coromines,
d’Estudis Filosòfics, Històrics, Literaris
i d’Investigació Lingüística
Associacions

SANT VICENÇ DE MONTALT

SANTA SUSSANNA
Fundacions
Fundacio Privada Turistica de Santa
Susanna
Associacions
Federacio D’agrupacions De Defensa
Vegetal Selmar
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COOP Maresme

TEIÀ
Fundacions
Fundació Privada Santa Rosalia

Escola

www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Privada-Santa-Rosal%C3%ADa-P-Somascos-571975892913154/

Associació Colla Castellera Trempats
De La Upf

Cultura popular

www.facebook.com/TrempatsUPF/

La Flor De La Palma Teianenca

Teatre

www.facebook.com/pg/societatlaflordelapalma

Agrupacio Esportiva Teia

Club esportiu

www.facebook.com/pg/aeteia

Serveis audiovisuals

www.stem.cat

Persones amb discapacitat

www.fundacionager.org

Associació De Municipis Catalans Per
Recollida Selectiva

Polítiques municipals

www.portaaporta.cat

Associació Cars For Smiles

Persones amb discapacitat

www.carsforsmiles.org

Casino De Tiana

Dinamització sociocultural

www.casinodetiana.net

Fundació Privada Doctor Joan Pujol
El Rusc

Persones amb discapacitat

www.elrusc.cat

Fundació Privada Clavé

Teatre

www.teatreclave.cat

Fundación Josep Maria Fericgla para
el desarrollo unificado del ser humano

Espiritualitat

www.josepmfericgla.org

Associació de Rugbi La Tordera

Club esportiu

www.facebook.com/ar.latordera

Fòrum pel Teatre i la Cultura

Teatre

www.escenamateur.org

Asociacion Artesanal de Palangreros
de Superficie del Mediterraneo

Pesca

www.facebook.com/pg/Palangreros-Del-mediterraneo

Associació de Parcelistas de La Urbanización Agora Park

Camping

www.facebook.com/pg/AsociacionAgoraPark

Brianxa

Cooperativa educativa de famílies

www.brianxa.cat

Agrària La baixa Tordera

Cooperativa agrària

www.cooperativaagrariatordera.cat

3a edat

www.web.fhsantpere.com

Associacions

Cooperatives
STEM

TIANA
Fundacions
Fundació Privada Ager
Associacions

TORDERA
Fundacions

Associacions

VILASSAR DE DALT
Fundacions
Fundació Privada Hospital de Sant
Pere

Fundació Privada de l’agrupació esco- Escola
lar la Inmaculada

www.lanovaimmaculada.cat

Associacions
Associació Fotogràfica Espaifoto

Fotografia

www.revela-t.cat

Vilassar De Dalt Contra El Càncer

Càncer

www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

Institució escolar Sant Jordi

Escola

www.iesantjordi.org

Cano, Granits i Marbres

Granits i marbres

www.granit-marbre-cano.com

Cooperatives
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VILASSAR DE MAR
Fundacions
Fundació Privada Casa Pairal

Persones grans

www.casapairalfundacionprivada.es

Fundació Ernest Lluch

Obra unipersonal

www.fundacioernestlluch.org

Fundació Privada Cercle d’Activitats
de Lleure

Lleure educatiu

www.cercleilleure.es

Fundació Privada Unió Esportiva
Vilassar

Club esportiu

www.uevilassardemar.cat/contact

Bricbarca

Cultura popular

www.bricbarca.org

Associació Menjadors Ecològics

Promoció menjadors ecològics

www.menjadorsecologics.cat

Associació Entramat

Persones amb discapacitat

www.associacioentramat.wixsite.com

Grup D’opinió Vilassar De Mar Govi

Formació

www.govi-grupopiniovilassardemar.
blogspot.com

Vilassar Comerç

Associació de comerciants

www.vilassarcomerciants.cat

Col·lectiu d’activitats audiovisuals i de
televisió local de Vilassar De Mar

Periodisme

www.catvilassar.com

Confederació d’horticultura Ornamental de Catalunya

Agricultura

www.choc.cat

Agrícola de Vilassar de Mar

Cooperativa agrícola

www.agricolavilassar.com

L’Esberla

Educació, formació, participació
comunitària

www.esberla.cat

Associacions
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