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Què és l’Economia 
Social i Solidària? 
L’Economia Social i Solidària (ESS) és una altra manera de fer economia. 
La conformen multitud d’iniciatives de producció, comercialització, 
consum i finançament que funcionen dia a dia sota lògiques més 
democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, 
el medi ambient i els territoris.
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El perquè 
d’aquesta guia
L’ESS no és una economia residual, és una economia en plena expansió 
que ofereix grans alternatives en el teu territori més immediat. Les xifres 
a Barcelona són impactants.

Als diferents barris del nostre districte, cada cop hi ha més iniciatives, 
campanyes i actors, amb diferents formes jurídiques, que estan  treba-
llant amb aquesta lògica i el que volem és posar-les en valor i donar-les 
a conèixer, per animar a canviar les pràctiques individuals i col·lectives, i 
així enfortir la xarxa i el mercat social de proximitat.

Aquesta guia és una proposta de Sarrià Sant Gervasi Coopera (SSG Coo-
pera), el projecte d’impuls de l’ESS al districte, que coordinem des de 
l’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO), amb el suport i la implicació 
de moltes persones, entitats, empreses i comerços.



Criteris i valors de l’ESS
Les característiques principals de les iniciatives d’ESS són:

1. Prioritzen la satisfacció de necessitats humanes per sobre del lucre.
2. Gestionen la pròpia activitat econòmica de manera democràtica.
3. Estan compromeses amb el seu medi natural i social.

Els valors que les defineixen són: 

Existeixen 4.718 iniciatives 
socioeconòmiques d’ESS només a Barcelona

Representen el 2,8% del total d’empreses 
registrades a la ciutat (167.000 empreses)

Suposa 53.000 persones contractades, 
el 8% de l’ocupació barcelonina

I un volum econòmic agregat de 

3.750 milions d’euros, 

més del 7% del PIB 
de Barcelona

• Democràcia interna 
• Desenvolupament personal
• Perspectiva feminista 
• Condicions de treball igualitàries
• Proveïdores d’ESS
• Intercooperació
• Llicències lliures i obertes, trans-
parència

• Finances ètiques
• Cohesió social
• Transformació social
• Arrelament territorial
• Sostenibilitat ambiental
• Gestió de residus
• Sobirania energètica



Consumim de forma 
conscient i responsable? 

Consumir menys i millor és possible amb una millor organització i po-
sant en marxa pràctiques quotidianes de reducció de consum. Té sentit 
alimentar el creixement pel creixement? La generació de residus cons-
tant? Pot aguantar el nostre planeta aquest ritme?

Per ser un consumidor responsable pots:

Estar atent a l’origen dels productes. Comprar productes locals, de 
temporada i ecològics. Des de l’any passat s’ha creat la marca de 
garantia Producte de Collserola, que posa en valor els productes 
agroalimentaris de qualitat, proximitat, garantia, territori, identitat 
i de temporada que estan produïts en l’àmbit territorial del Parc 
Natural, com el tomàquet de Can Mandó o les mandarines de Can 
Carlets.

Utilitzar el mínim de plàstics i embolcalls. Sempre que es pugui és 
millor dur les pròpies bosses de roba o envasos per emmagatzemar 
els productes, usar el carretó i el cabàs, comprar a granel...

Assegurar que allò que comprem no s’ha fet sota condicions labo-
rals d’explotació. Comprovar que tingui l’etiqueta de comerç just.

Posar més atenció a la manera com es consumeix l’energia i mirar 
d’estalviar sempre que sigui possible.

Optar per pràctiques de consum i mobilitat no contaminants. Fer 
els desplaçaments a peu, en transport públic i amb bicicleta, i con-
sumint també en aquells establiments que tinguin polítiques de 
reducció de l’impacte ecològic: repartiment amb bicicleta, envasos 
reutilitzables, productes de proximitat... 

...



 ALIMENTACIÓ

• Free-food: Botiga familiar de fruita, verdura i productes 
saludables, ecològics i lliures de gluten i làctics   
freefood.es SARRIÀ

• Can Pujades: Cooperativa de consum ecològic i de proximitat 
que entre altres iniciatives organitza la Fira Agrícola de Collserola 
canpujades.org VALLVIDRERA 

• Germinal: Cooperativa de consum agroecològic   
coopgerminal.coop SANT GERVASI

• Coop mercat: TEB Grup cooperatiu. Cooperativa ecològica 
amb un projecte d’integració sociolaboral    
coopmercat.coop  SARRIA

Guia: productes 
i serveis de l’ESS

Aquesta guia prioritza les iniciatives del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
i en cas de no haver cap exemple al territori s’amplia a la resta de barris 
de Barcelona o a Catalunya. L’oferta és molt àmplia i variada, per això 
hem buscat alguns exemples il·lustratius de tots els sectors econòmics, 
prioritzant-ne els més propers en els diferents barris del districte, i amb 
diverses formes jurídiques, potenciant el comerç de proximitat. També 
hem intentat aportar altres exemples de la ciutat sent conscients que és 
pràcticament impossible oferir un llistat exhaustiu. Tot i així, al final de 
la guia trobareu un conjunt de recursos amb iniciatives a la ciutat i més 
enllà. Al cap i a la fi no es tracta d’optar només per una opció o una altra 
sinó d’un model de consum conscient que prioritza el benestar de les 
persones i la salut del planeta. 

https://freefood.es
http://canpujades.org
http://coopgerminal.coop
http://coopmercat.coop


Guia: productes i serveis de l’ESS

ASSESSORAMENT 

• Labaula: Cooperativa d’arquitectes     
labaula.eu SANT GERVASI

• Fem escala: Cooperativa de gestió de comunitats veïnals   
femescala.coop EIXAMPLE DRET

• Coop de mà: cooperativa que ofereix serveis de d’assessorament 
integral, consultoria i gestoria      
coopdema.cat  L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

COMUNICACIÓ

• Barcelona Creatividad&Comunicación SCCL: Cooperativa 
d’aprenentatge, formació i comunicació     
barcelonya.com   VALLVIDRERA

• Premsa local El Jardí SCCP: Cooperativa que publica la revista 
mensual i gratuïta El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià   
diariaeljardi.cat DISTRICTE SARRIÀ I SANT GERVASI 

• Alternativas económicas: Cooperativa que edita la revista  
mensual Alternativas Económicas      
alternativaseconomicas.coop SANTS

CULTURA I OCI
 

• Alberg InOut: Gestió d’un alberg amb projecte d’integració 
sociolaboral        
inoutalberg.com VALLVIDRERA

• Vil·la Urània: Centre cívic de gestió compartida via la Federació 
d’Entitats de Vil·la Urània      
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania PUTXET I FARRÓ

• Casa Orlandai: Centre cívic de gestió comunitària via l’Associació 
Cultural Casa Orlandai      
casaorlandai.cat SARRIÀ

• Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià: Espai social i cultural de 
gestió associativa per la difusió de la cultura i les arts escèniques 
centredesarria.entitatsbcn.net SARRIÀ

http://labaula.eu
http://www.femescala.coop/cat/
https://www.coopdema.cat
http://barcelonya.com/?lang=ca
https://diarieljardi.cat
https://alternativaseconomicas.coop
http://www.inouthostel.com
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania
https://casaorlandai.cat
http://centredesarria.entitatsbcn.net


EDUCACIÓ I RECERCA 

• Escola Lys SCCL: Centre docent gestionat per una   
cooperativa de pares i mares       
escolalys.cat SANT GERVASI

• Aúpali!: Projecte de criança compartida i social  
aupaliportabebes.com SARRIÀ

• Manada gori gori: Projecte educatiu autogestionat   
manada-gorigori.org PUTXET

• Ars Viva, SCCL: Acadèmia de música    
cooperativestreball.coop/cooperatives/ars-viva-sccl SANT GERVASI

ESPAIS I XARXES

• Xarxa d’aliments de Sarrià de l’Ateneu Popular de Sarrià: Xarxa 
de lluita contra el malbaratament alimentari i pel reaprofitament 
ateneudesarria.wordpress.com SARRIÀ

• La Tecla: Casal Popular de Cassoles     
facebook.com/cplatecla  SANT GERVASI

• Banc del temps: Projecte d’intercanvi de temps i aprenentatges 
sarria.bdtonline.org/ SARRIÀ

FINANÇAMENT I MONEDA SOCIAL 

• Arç Cooperativa: Cooperativa corredoria d’assegurances   
arc.coop EIXAMPLE DRET

• Fets: Associació que promou el finançament ètic i solidari   
fets.org EIXAMPLE DRET

• Ecosol: Moneda alternativa que es visibilitza a la Fira d’Economia 
Social i Solidària de Catalunya (FESC)      
xes.cat BARCELONA

http://www.escolalys.cat
https://www.aupaliportabebes.com
https://manada-gorigori.org/ca/
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/ars-viva-sccl
https://ateneudesarria.wordpress.com
https://www.facebook.com/cplatecla
http://sarria.bdtonline.org
https://arc.coop/ca/home/
http://fets.org
http://xes.cat


HABITATGE I GESTIÓ DE L’ENTORN
 

• Cohabitem Sarrià: Associació que promou l’habitatge digne a Sarrià  
cohabitem.wordpress.com SARRIÀ

• Sindicat de llogaters: Organització que defensa un lloguer just 
sindicatdellogateres.org EIXAMPLE

• M.U.L.A: Masoveria urbana per una llar alternativa  
masoveriaurbana.wordpress.com/la-masoveria-urbana  GUINARDÓ

• Ruderal: Cooperativa d’habitatge en cessió d’ús al barri de Vallcarca  
ruderal.cat VALLCARCA

LOGÍSTICA 

• Món verd: Cooperativa autogestionària distribuïdora de productes bio  
monverd.net POLINYÀ

• Fundació Ginesta: Entitat social que ofereix serveis de manipulats 
postals, envasats i logística amb un projecte d’integració sociolaboral 
fundacioginesta.org HOSPITALET DE LLOBREGAT 

• Grup Èxit: Organització especialitzada en la prestació de serveis 
de neteja, pintura, jardineria, industrials i de manteniment amb la 
finalitat de promoure la integració sociolaboral de persones amb 
discapacitat i en situació i/o d’exclusió social.    
grupexit.cat GIRONA

Guia: productes i serveis de l’ESS

https://cohabitem.wordpress.com
https://sindicatdellogateres.org
https://masoveriaurbana.wordpress.com/la-masoveria-urbana/
http://ruderal.cat
http://monverd.net
http://www.fundacioginesta.org
http://grupexit.cat


RESTAURACIÓ I HOSTALERIA 

• Cooperativa Cafè Orlandai: Cooperativa de treball associat 
que gestiona la cafeteria del centre cívic de la Casa Orlandai 
casaorlandai.cat/casa-orlandai/serveis/cafeteria SARRIÀ

• Salta: Empresa d’inserció de la Fundació Ared que té per 
objectiu oferir oportunitats laborals a persones formades en 
cursos d’ajudant de cuina i serveis de catering, que es troben en 
situació de vulnerabilitat       
fundacioared.org/es/salta-catering SANT MARTÍ

• XAREC: Cooperativa de serveis a la restauració i al turisme 
responsable        
xarec.coop CATALUNYA

SALUT I CURES

• Espai nats: Espai de criança compartida    
espainats.com PUTXET

• Femmefleur: Cooperativa d’idees, productes i serveis per a dones 
femmefleur.net PUTXET

• Mujeres Latinas sin Fronteras: Espai de trobada i formació 
de dones immigrants llatinoamericanes   
facebook.com/Asociaci%C3%B3n-De-Mujeres-Latinas-Sin-
Fronteras-331190486952142 FARRÓ

• CoopNet SCCL: Cooperativa de neteja, manteniment i cures 
coopnet.info SANTS 

SUBMINISTRAMENTS 

• Som Energia: Cooperativa de consum d’energia  
somenergia.coop CATALUNYA

• Som Mobilitat: Cooperativa per a una mobilitat +sostenible 
sommobilitat.coop CATALUNYA

• Som Connexió: Cooperativa de telecomunicacions  
somconnexio.coop CATALUNYA

https://casaorlandai.cat/casa-orlandai/serveis/cafeteria/
https://www.fundacioared.org
https://www.xarec.coop
http://espainats.com
http://femmefleur.net
https://www.facebook.com/Asociación-De-Mujeres-Latinas-Sin-Fronteras-331190486952142
https://www.facebook.com/Asociación-De-Mujeres-Latinas-Sin-Fronteras-331190486952142
https://coopnet.info
https://www.somenergia.coop
https://www.sommobilitat.coop
https://somconnexio.coop


TECNOLOGIA I ELECTRÒNICA

• Solucions tecnològiques: Cooperativa de l’àrea de noves 
tecnologies de la informació i comunicacions     
soltecbcn.net SARRIÀ

• Guifi.net: Xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral   
guifi.net GURB (BARCELONA)

• Colectic: Cooperativa que utilitza la tecnologia com a eina de 
transformació social       
colectic.coop  RAVAL/CENTRE

TÈXTIL 

• Botiga Engrunes: Venda de roba i calçat de segona mà, forma 
part de la Fundació Engrunes i de la cooperativa Roba Amiga 
engrunes.org/ca/p/botigues/botiga-de-sant-gervasi-14-43   
SANT GERVASI

• Art and Seams: Moda conscient per a dona i per a home, 
ètica, ecològica i dissenyada i produïda aquí    
artandseams.com SABADELL

• Banda de Rodadura: Marca sostenible de complements 
amb l’objectiu de reciclar escombraries industrials. Produeix 
artesanalment productes amb càmeres de bicicleta, cotxe i 
camió, 100% reciclats      
bandaderodadura.com  CIUTAT VELLA   

• Top Manta: Sindicat popular de venedors ambulants   
manteros.org/top-manta-ropa   RAVAL/CENTRE

• DiomCoop: Cooperativa d’iniciativa social que es dedica a la 
moda i la gastronomia       
diomcoop.org   EL CLOT

Guia: productes i serveis de l’ESS

http://soltecbcn.net
http://guifi.net
http://colectic.coop
http://engrunes.org/ca/p/botigues/botiga-de-sant-gervasi-14-43
https://artandseams.com
http://www.bandaderodadura.com/es/
http://manteros.org/top-manta-ropa/
http://diomcoop.org


Recursos 
alternatius 

Existeixen nombrosos mapes o iniciatives que aglutinen informació 
pràctica. Alguns són aquests:

FESC
La Fira de l’Economia Social i 
Solidària és el millor aparador 
de l’ESS. Se celebra cada any 
el tercer cap de setmana 
d'octubre a la Fabra i Coats de 
Sant Andreu (Barcelona). 
fesc.xes.cat

Pam a Pam
Mapa col·laboratiu de punts de 
consum responsable i economia 
solidària de Catalunya. És una 
iniciativa oberta a la participació. 
pamapam.org

Barcelona + Sostenible
Impulsat pel programa Barcelona + Sostenible de l’Ajuntament de 
Barcelona, ofereix recursos a entitats i empreses, escoles i ciutadania. 
En el mapa s’inclouen les Xarxes de Comerços Verds, on s’hi 
adhereixen comerços respectuosos amb el medi ambient; a Sarrià n’hi 
ha uns quants adherits. lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca

XES
Informe del Mercat Social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Els 
mercats socials són xarxes de producció, distribució, consum i finança-
ment que cobreixen les seves necessitats dins la xarxa.  
mercatsocial.xes.cat/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/informe_
mercatsocial_2016_2.pdf

Millor Que Nou
Directori de tallers de reparació i 
botigues i mercats de segona mà i 
intercanvi. millorquenou.cat

mésOpcions
Cooperativa que facilita l’accés a 
productes i serveis de les principals 
cooperatives d’economia solidària 
del país. mesopcions.coop

http://fesc.xes.cat
https://pamapam.org/ca/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca
http://mercatsocial.xes.cat/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/informe_mercatsocial_2016_2.pdf
http://mercatsocial.xes.cat/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/informe_mercatsocial_2016_2.pdf
http://millorquenou.cat
https://opcions.coop


Rezero
Rezero - Comerç 
Verd de la  Fundació 
Catalana per a 
la Prevenció de 
Residus i el Consum 
Responsable   
rezero.cat
 

Associacions   
de comerciants
Fomenten el petit comerç i el consum 
de proximitat. Al districte en tenim unes 
quantes vinculades a eixos comercials 
(Farró Comerç, Eix Sarrià, Vallvidrera, 
Barnavasi de Sant Gervasi, Turó Park) o a 
mercats (Galvany, Sant Gervasi, Tres Torres, 
Sarrià).

Associacions de veïns i veïnes 
Són la xarxa de barri més propera a la gent i que aglutina les persones 
que volen defensar la qualitat de vida i l’entorn, sovint amb projectes 
d’ESS com el Porta a Porta a Sarrià. En tenim moltes al districte: 
Vallvidrera, Font del Mont, Mas Guimbau - Can Castellví, Tres Torres, 
Pedralbes, Sant Gervasi de Cassoles, Monterols, Putxet, Sant Gervasi 
Sud, Farró i Sarrià.

SSG Coopera 
L’impuls i l’enxarxament de 
l’Economia Social i Solidària al 
districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
sarriasantgervasiess.com

Guia som 
part del canvi
Guia pràctica de consum conscient 
i economia solidària per a 
associacions. crajbcn.cat/informacio/
guia-som-part-del-canvi/

Coòpolis
Ateneu Cooperatiu de 
Barcelona que fomenta 
i promociona l’ESS a 
Barcelona. bcn.coop/recursos

FETS
Finançament ètic i solidari. 
Recursos didàctics fets.org/
category/recursos-educatius/

Reunions 
roDones 
Eina d’observació de gènere de la 
XES xes.cat/comissions/economies-
feministes/eina-observacio-genere/

http://rezero.cat
http://sarriasantgervasiess.com
http://crajbcn.cat/informacio/guia-som-part-del-canvi/
http://crajbcn.cat/informacio/guia-som-part-del-canvi/
https://bcn.coop/recursos/
http://fets.org/category/recursos-educatius/
http://fets.org/category/recursos-educatius/
http://xes.cat/comissions/economies-feministes/eina-observacio-genere/
http://xes.cat/comissions/economies-feministes/eina-observacio-genere/


Proposta de 
lectures sobre ESS

Invitació a l’economia 
solidària 

Una visió des de Catalunya 
Jordi Estivill

Ciutats cooperatives
Esbossos d’una altra economia 

urbana 
Ivan Miró i Acedo

Homo cooperans 2.0
Por una economía 

colaborativa desde el 
cooperativismo 

 Matthieu Lietaert

L’economia solidària 
en cent paraules
Jordi Garcia Jané

Esmolem les eines 
Debats de l’economia solidària 

per a la transformació social
Diversos autors

Crític
Periodisme d’investigació

elcritic.cat

http://www.elcritic.cat
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Més informació de l’economia 
social i solidària al teu barri a 

sarriasantgervasiess.com
ess@casaorlandai.cat

@ssg_coopera

http://sarriasantgervasiess.com
mailto:ess%40casaorlandai.cat?subject=
https://twitter.com/ssg_coopera

