
Promogut per:

DISPOSICIÓ PREFERENT

CATÀLEG DE BONES
PRÀCTIQUES DE
L’ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA A PONENT

PONENT COOPERA// ATENEU COOPERATIU DE LES TERRES DE LLEIDA



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Grup de consum responsable La Bajoca

-

-

Les Borges Blanques

-

11

Consol Puy

Les Garrigues

@labajocaborges

02011

-

Avinguda de la Sardana, 10

-

Grup de consum La Bajoca

Associació
Associació de Segon Grau

-
Asescat

És una associació de consum de productes agroecològics i de 
proximitat situada a Les Borges Blanques (les Garrigues). El 
grup té un funcionament assambleari, i té per objectius el 
consum organitzat i responsable, la difusió del model i 
esdevenir punt de trobada entre persones consumidores i 
productores. 

Consum agroecològic

Les Garrigues - Ponent

https://pamapam.org/ca/directori/grup-consum-responsable-baj
oca/



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Lo Cau de la Figuera

Cooperativa Integral Catalana (CIC)

https://locau.wordpress.com/

-

Almacelles

20

Segrià

locaudelafiguera

-2015

locaudelafiguera

locaualmacelles@gmail.com

Lo Cau de la Figuera

Associació
Associació de Segon Grau

-
Asescat

Lo Cau de la Figuera és un grup de persones d’Almacelles que 
busca l’autogestió de les seves vides. El grup vol tirar endavant 
un projecte de transformació personal i social d’àmbit local a 
Almacelles. És un projecte obert al creixement tant de 
persones, com d’idees, propostes, etc. Aglutina diversos 
aspectes de la vida com són l’ús de producte ecològic, la 
producció local de qualitat i sense intermediaris, la prestació de 
serveis, l’intercanvi, l’autogestió i l’autosuficiència. És una 
xarxa de relacions personals encaminades a l’autogestió, amb 
uns principis bàsics d’actuació diferenciadors del sistema 
econòmic actual.

Consum agroecològic / Esdeveniments 

Almacelles, El Segrià

Economies comunitàries: Intercanvi i autogestió

https://pamapam.org/ca/directori/cau-figuera/



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Grup de consum ecològic L'Aixolet 

-

Bellpuig

-

16

Marcel Vidal

Urgell

-

-2016

-

Plaça del castell, sense número

aixolet@gmail.com

Grup de consum l'Aixolet

Associació
Associació de Segon Grau

-
Asescat

Associació de persones consumidores i productores 
ecològiques de Bellpuig i pobles del voltant interessades en la 
millora de la salut de les persones, en la cura de l'entorn i 
disposades a fer un canvi d’hàbits a l’hora d’omplir el cistell. 
S'autoorganitzen per tal de tenir relació directa amb productors 
ecològics i setmanalment fan una compra conjunta que 
després es distribueix en cistelles individuals per a cada 
persona i/o família que forma part de l'Aixolet.

Consum agroecològic

Bellpuig i rodalies



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

AL CENTRO LA VIDA SCCL

Ponent Coopera

F25817420

973 33 11 14

Maldà

@bar_malda

2

Sebastia

Urgell

@centromalda

112021

@barcentromald 

Carrer Sant Pere, 5. 

 centromalda@gmail.com

BAR CENTRO MALDÀ

Cooperativa de treball associat
Cooperativa integral

Xarxa d'Economia Solidària

"Un oasis del bon rotllo". Ens encanta rebre canalla i gent 
inquieta. Oferim tapes casolanes, menús, pizzes, entrepans, 
etc. Tenim programació cultural amb calendari de música en 
viu, exposicions, xarrades, presentacions... L'Amor és l'únic 
motor.

Restauració

Ponent



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Gerard Batalla

Slow Food, Cultures Trobades, Assemblea pagesa

www.gra-fort.cat

78087415T 

625658265

La Sentiu de Sió

1

Gerard

La Noguera

12014

@grafort_

C/ Solana, 101

gra-fort@gra-fort.cat

GRA FORT

Autònom/a
Cooperativa agrària

-
Asescat

Gra fort és una expressió popular que es refereix al menjar 
potent i de certa contundència. 
 
A Gra fort som pagesos i elaborem aliments de collita pròpia a 
la Ribera del Sió, dins la comarca de la Noguera. 
 
Treballem principalment al secà de la Sentiu de Sió però també 
a les antigues hortes del Sió i del Segre. Hi cultivem blat, ordi, 
civada, pèsols, cigronets, llenties, ametlles i també algunes 
hortalisses per fer llavor de varietats tradicionals de Cultures 
Trobades. 
 
Fem agricultura ecològica perquè no l’entenem d’altra manera i 
en distribuïm el producte tan a prop com podem.

Agroecologia

Ponent



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

La Closca cooperativa

-

F42924340

Lleida

@LaCloscaCoop

 Lluc Flotats

Segrià

@LaCloscaCoop Inici

-2021

lacloscacoop

Carrer del Bruc, 8, 25001

coophabitatgelaclosca@gmail.com

La Closca | Cooperativa d'Habitatge

Cooperativa integral
Fundació

-
Asescat

Projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Lleida. La 
cooperativa és constitueix com una cooperativa integral 
d'habitatge i de persones consumidores i usuàries, sense ànim 
de lucre i d'iniciativa social. Té per objectiu facilitar a les seves 
sòcies i socis l'accés a un habitatge de caràcter social  
mitjançant un model no especulatiu, així com oferir un espai 
social i de gestió col·lectiva, facilitar el lliurament de béns o la 
prestació de serveis a les seves sòcies, o gestionar el conjunt 
de la finca on s’ubica la cooperativa. 

Habitatge cooperatiu en cessió d'ús

Lleida

Habitatge cooperatiu



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

La Cristaleria

http://lacristaleria.cat/

G25837709

675 80 72 50

Lleida

https://twitter.com/lacristaleriag1

17

Santi Ruiz

Segrià

https://www.facebook.com/LacristaleriaLleida

72018 Carrer Sant Pere Claver, 4

santi@lacristaleria.cat

La Cristaleria

Associació
Associació de Segon Grau

-
Asescat

Entitat sense ànim de lucre dedicada a impulsar projectes 
socioeducatius, basats en l'acompanyament a persones en 
situació de vulnerabilitat o en risc exclusió social perquè puguin 
esdevenir ciutadanes i ciutadans de ple dret. Es vol donar 
resposta a diferents realitats socials implementant projectes 
que promoguin l'economia social i solidària per afavorir 
l'ocupabilitat juvenil i combatre la pobresa alimentària. Entre els 
principals projectes, hi trobem el gimnàs social on es practica 
la boxa educativa i altres activitats esportives, o La Cristaleria 
Germina, un projecte de producció i distribució de verdura 
ecològica i de temporada que neix amb la voluntat de generar 
oportunitats laborals i formatives per a les persones joves en 
situació d'especial vulnerabilitat. 

Inclusió sociolaboral

Lleida

Regularització administrativa de persones migrades a través 
del treball

https://pamapam.org/ca/directori/cristaleria/



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

La Xefra cooperativa agroalimentària, SCCL

https://lalleteria.cat/

F05296801

636 16 59 53

Juneda

2

Joan Albert Roura

Les Garrigues

https://www.facebook.com/lalleteria.cat

42021

https://www.instagram.com/lalleteria_cat/

Partida Secanet, s/n Les Obagues

lleteria@obagues.cat

La Xefra - La Lleteria de Talma

Cooperativa de segon grau
Cooperativa de serveis

-
Asescat

Cooperativa de segon grau, dedicada a l'elaboració de làctics 
d'alta qualitat, amb llet i res més, de les vaques pròpies que 
pasturen amb llibertat i a través d'una elaboració artesana, una 
transformació natural de la llet i una aposta clara per la qualitat 
i la sostenibilitat. La filosofia del projecte inclou valors com la 
proximitat, l'alimentació saludable i la sostenibilitat. El projecte 
de la Lleteria és una iniciativa d'intercooperació engegada 
conjuntament entre una cooperativa de treball (Les Obagues) i 
una associació (Talma), ambdues de Juneda.

Productes làctics

Ponent - Catalunya



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Lo Fato, Associació de Consum Ecològic

https://bloglofato.wordpress.com/

Lleida

Laia Vinyes

Segrià

https://www.facebook.com/lofato.lleida/

2002 c/ Doctor Combelles, núm 11, baixos

a.c.e.lofato@gmail.com

Lo Fato, grup de Consum Ecològic

Associació
Associació de Segon Grau

-
Asescat

És una associació de consum ecològic formada per un conjunt 
de persones que han decidit no consumir de forma 
convencional. Volen uns productes ecològics, de qualitat, de la 
terra i que hagin estat produïts en unes condicions justes i 
dignes per als productors i per a la terra que els ha donat vida. 
Un projecte polític que pretén el canvi social a través d'un 
consum responsable, reflexiu i actiu.  

Consum organitzat i agroecològic

Lleida - Ponent



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Cerveseria Matoll S.C.P

https://www.matoll.cat/

J25757261

630243219

Belianes

@matollcervesaartesana

2

Jordi Segarra

Urgell

@matollcervesaartesana

3

matollcervesaartesana

C/ La Closa 25

info@matoll.cat

Cerveseria Matoll

Societat Civil Particular (S.C.P.)
Societat Col·lectiva (S.C./S.R.C.)

Gremis (Mercantils)
La Confederació

Elaborem cervesa artesana perquè ens agrada i amb la finalitat 
de crear un tipus de producte genuí i de qualitat. Incorporem 
productes de la zona com el saüc i les maridem amb productes 
artesans i de proximitat. 
 
Treballem de forma cooperativa i amb valors socials, tant cap 
al territori, com per les maneres de gestionar el projecte. 
 
Tots els caps de setmana podràs fer una visita a les nostres 
instal·lacions gratuïtament.

Fabricació de cervesa

Catalunya

Video del projecte: https://youtu.be/YY3qAyr4wNI



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Associació Som de l’oest

https://www.loest.cat/

G25849696

637 437 469

Tàrrega

@LOestCat

3

Gemma

Urgell

@LOest.cat

 loest.cat

C/ Ramon Vinader, 4

hola@loest.cat

L'OEST

Associació
Associació de Segon Grau

-
Asescat

El projecte sense ànim de lucre L’OEST neix a partir de la 
detecció, per part de les promotores, d’una manca de 
visibilització i de reconeixement dels projectes existents i 
emergents a la zona de la plana de Lleida, així com de 
desconeixement de la realitat d’aquest territori en general.  
 
El nostre objectiu és donar-los a conpeixer a través de 
reportatges, vídeos i podcast.

Comunicació

Ponent

https://www.youtube.com/watch?v=SAWFmqu1UIg



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

ASSOCIACIO JUVENIL MUSICAL SOUND DE SECA

https://sounddeseca.com/

G25719329

634 532 585

Cervera

@sounddeseca

Segarra

@sounddeseca

sounddeseca

C/ de la Menta, 8

info@sounddeseca.com

SOUND DE SECÀ

Associació
Associació de Segon Grau

-
Asescat

Sound de secà, som una companyia catalana de percussió i 
espectacles amb 12 anys de trajectòria. En les nostres 
creacions, fusionem la composició musical pròpia amb el 
moviment, el cant i la interpretació de les peces per arribar a 
l’element que ens mou: connectar-nos amb el públic. 
 
Els nostres epectacles combinen percussió, cant i la dansa a 
través de les melodies que flueixen i marquen l’estil propi. La 
 
varietat musical està centrada en ritmes afrollatins interpretats 
amb instruments de percussió; puntualment també trobem la 
presència d’instruments melòdics com l’ukulele i l’acordió. 
 
Som una companyia polifacètica amb l’afany de reinventar-se 
constantment afegint nous elements a la percussió.

Cultura

Catalunya*

https://www.youtube.com/watch?v=JqV-qg5bmGM



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Associació el Soll

AGENTA

lasoll.cat

G25837386

Tàrrega

@lasolltarrega

189

Urgell

@lasolltarrega

2018

lasolltarrega

C/Vilanova 15

info@lasoll.cat

LA SOLL

Associació
Associació de Segon Grau

-
Asescat

La Soll un espai cooperatiu i autogestionat de Tàrrega que neix 
amb la idea de generar un punt de trobada de les sòcies i les 
entitats i col·lectius de la ciutat, on crear sinèrgides estimulant 
l'esperat crític i generar debats constructius i proactius. 
 
L'entitat gestiona un local amb servei de bar i cuina, amb 
diferents espais on s'hi realitzen tallers, activitats culturals, 
xerrades, debats, exposicions i jornades gastronòmiques, que 
també serveix com a espai de reunió per a altres entitats i 
col.lectius afins al projecte. 
 

Espais i xarxes

Urgell

https://www.youtube.com/watch?v=kuF7PJFvvgY



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

CELLER MATALLONGA

http://www.cellermatallonga.cat/

78067747C

628549645

Fulleda

@matallonga

1

Rosa

Les Garrigues

cellermatallonga

52010

cellermatallonga

C/ Raval, 8

matallonga60@gmail.com

CELLER MATALLONGA

Autònom/a
Cooperativa agrària

-
Asescat

El celler és una petita explotació familiar, un projecte que neix 
fruit d'una llarga tradició com a pagesos i viticultors i d'un gran 
respecte per la terra i per l'entorn. 
 
Conserven vinyes de més de 60 anys que donen un caràcter 
propi al vins que produeixen 
 
Els raïms amb els que elaboren els vins provenen de vinyes 
pròpies situades entre 500 i 650 m. d'altitud i se'n encarreguem 
de tot el procés, mimen les vinyes i els raïms, tenen especial 
cura en el procés de la verema i d'elaboració. 
 
Tenen 10 hectàrees de vinya que treballem de manera 
sostenible aplicant l’agricultura regenerativa. 
 
A part de la producció de vins, ofereixen visites enotruistiques 
acompanyades de degustacions i maridatges amb productores 
de pròximitat. 

Alimentació - Cellers 

Catalunya



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Mengem Garrigues SCCL

Ponent Coopera

https://app.katuma.org/mengem-garrigues/shop?locale=ca

F05274451

722808653

JUNEDA

https://twitter.com/MengemGarrigues

15

LLUC

GARRIGUES

https://www.facebook.com/MengemGarrigues

12020

https://www.instagram.com/mengemgarrigues/

Partida del Secanet, sense número

coordinacio@mengemgarrigues.cat

MENGEM GARRIGUES

Cooperativa de serveis
Cooperativa de treball associat

-
Asescat

Mengem Garrigues és una cooperativa de petites productores 
de Ponent que es dedica a la venda directa dels seus 
productes a consumidores finals.  
 
Les comandes es fan a través de la web mengemgarrigues.cat 
i ho reps a casa cada 15 dies, el divendres. Servim a Les 
Garrigues, Segrià i Pla d\'Urgell. 
 
Actualment compta amb més de 20 productores i una cistella 
de 300 referències que van des de pa a fruites i verdures, 
passant per vins, licors, formatges i molts més!

LOGÍSITCA

PONENT



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

FUM BLAU

https://www.crumataller.com/

G25823139

640 56 04 98

Tàrrega

15

Genís Ferran

Urgell

@crumataller

52019

crumataller

C/ Montsec, 2

hola@crumataller.com

CRUMA TALLER

Associació
Associació de Segon Grau

-
Asescat

Cruma és un taller d’arts escèniques de Tàrrega,  que neix per 
oferir a la ciutadania de Ponent classes de teatre a totes les 
edats i a diferents nivells. 
 
El projecte vol ser un espai aprenentatge, intercanvi i 
creixement que apostarà pel territori i les arts de carrer dins 
d’un marc inclusiu i comunitari. Crear xarxes entre els diferents 
actors de la cultura escènica a ponent i que faciliti la formació i 
el coneixement sobre les arts escèniques, particularment de 
carrer.  
 
Actualment ofereixen les següents línies de treball: 
-Línies regulars de classes de teatre 
-Classes de teatre a entitats externes de tipologia social 
-Tallers i cursos intensius 
-Introducció a la formació professional (SPASA) 
-Propostes exhibició al territori amb grups de l'escola 

Cultura i oci

Catalunya



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Dolors Català

DONES MÓN RURAL // MENGEM GARRIGUES

thymusorganicsoap.wordpress.com

43402983M

Arbeca

1

Dolors

Garrigues

22016

@thymus_organicsoaps

Carrer Rafel de Casanoves, s/n

thymussoaps@gmail.com

Thymus Organic Soap

Autònom/a
Cooperativa agrària

Fed. de Coop. Agràries
Fed. de Coop. d'Ensenyament

Thymus Organic Soap neix a Arbeca, bressol de l’oliva 
arbequina, terra de secà, on tot i les dificultats del terreny, la 
falta d’aigua, les gelades i les altes temperatures de l’estiu, 
neixen plantes tant beneficioses com la lavanda, l’hipèric, la 
rosa canina o la calèndula. Totes elles amb propietats 
excel·lents per al nostre cos. 
 
Una empresa familiar i artesanal que neix per la passió per la 
natura, per voler aportar el nostre gra d’arena en la lluita contra 
la contaminació i el consum de productes nocius pel nostre 
planeta. Una empresa que s’alimenta de l’energia que transmet 
veure la fortalesa de les plantes i arbres que creixen i 
tenyeixen de color el nostre entorn. 
 
I com aportem aquest gra d’arena? Creant un producte 100% 
biodegradable, i gràcies al procés de saponificació en fred, no 
originant cap residu contaminant en la seva elaboració. 
 
El que ens distingeix d’altres productors, és la base de tots els 
nostres sabons i cosmètics: l’oli ecològic d’oliva verge extra 
CIMAL, un oli nascut a les nostres finques, collit amb les 
nostres mans. 
 
Thymus ofereix l’experiència i la seguretat necessària per 
confiar-li el més important, el vostre cos. 
 
Experiència de més de 10 anys en investigació, treball i esforç, 
aplicats a les formulacions pròpies que només es poden assolir 
amb anys de perfeccionament i amb la millor matèria prima. 
 
Seguretat perquè tots els nostres productes estan aprovats per 
un responsable tècnic, dins d’un obrador certificat. 
 
El que no ofereix són: conservants, productes derivats del 
petroli, oli de palma, greixos animals, perfums sintètics, sulfats, 
ni altres components químics utilitzats per augmentar el nivell 
d’espuma que contenen els sabons comercials. 
 
Si estimes el teu cos així com el teu planeta, utilitza productes 
naturals, suma’t al residu zero.

Cosmètica

Ponent



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb

Territori de Vincles

www.valldelcorb.cat

G43611730

Ciutadilla

@lavalldelcorb

200

Guillem

Urgell

@lavalldelcorb

32000

@lavalldelcorb

Carrer Sant Roc, 10 bxs.

hola@valldelcorb.cat

Associació Vall del Corb

Associació
Associació de Segon Grau

-
Asescat

L’Associació Vall del Corb és una entitat que des de l’any 2000 
treballa en l’àmbit de la dinamització 
sociocultural i econòmica d’aquesta zona geogràfica i aglutina 
socis particulars, empreses i institucions 
locals. 
Ha promogut diferents iniciatives i actualment està impulsant 
diferents projectes (pàgina web de referència 
valldelcorb.cat, Xarxa de Productores, TrosFood,…).

Vall del Crob



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

Obrint Portes SCCL

www.obrintportes.cat

F67204842

644367527

Lleida

@obrintportes

3

Èric Morros

El Segrià

Cooperativa Obrint Portes

22021

obrintporteslleida

Carrer Cavallers 9, 4-2, 25002

associacioobrintportes@gmail.com

Obrint Portes

Cooperativa de treball associat
Cooperativa integral

-
Asescat

Obrint Portes és una cooperativa sense ànim de lucre que té 
com a objectiu millorar l'accés a un dret fonamental com és el 
de  l'habitatge digne, a persones en risc d'exclusió social i a 
partir d'alternatives com la masoveria urbana. La rehabilitació 
d’habitatges en desús permet oferir un lloguer assequible a les 
persones que tenen dificultats per accedir a una llar digna.

Habitatge

Ponent - Catalunya

https://pamapam.org/ca/directori/obrint-portes-cooperativa/



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

Web entitat: 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònic:

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Economia i política de lucre Compromiís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Equitat i democràcia Qualitat del treball.

Internacionalització.

Sostenibilitat ambiental Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Altres aportacions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques
Pràctiques Transformadores

Dades bàsiques

FUNDACIÓ CASA DALMASES

Ponent Coopera

www.casadalmases.org

G25754441

+34 639.979.212

Cervera

@CasaDalmases

9

Belen

Segarra

@casadalmases

52012

@casadalmases

Carrer Major, 87-89

fundacio@casadalmases.org

MENGEM GARRIGUES

Cooperativa de serveis
Cooperativa de treball associat

Fed. de Coop. d'Habitatge
Fed. de Mutualitats de Catalunya

La Fundació Casa Dalmases és una Entitat sense anim de 
lucre fundada sobre tres pilars: la promoció de la cultura, 
l'impuls sostenible de l'eterritori i el compromís amb l'economia 
social. Per Assolir AQUEST fi la Fundació és Proposa: 
promovent serveis i oferiments culturals, educatius, laborals, 
Residencials, activitats terapeutiques i d'oci. Impulsar 
Oportunitats laborals per a les persones amb especials 
Dificultats. Orientar familiars, socis i sòcies, amics i amigues, 
Veïns i Veïnes per sumi Sensibilització i facilitar la Integració 
de persones que rèquiem cures especials.

ALIMENTACIÓ

PONENT



Promogut per: Amb el finançament de:

DISPOSICIÓ PREFERENT

Forma Jurídfica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídfic: 

NIF/CIF: Nº socfis:

Data de constfitucfió: Nº treballadors:

Web entfitat: 

Xarxes socfials: 

Carrer: 

Munficfipfi: Comarca: 

Telèfon: Persona de contacte:  

Correu electrònfic:

Actfivfitat econòmfica

Innovacfió en l’actfivfitat.

Economfia fi polítfica de lucre Compromfiís socfial fi cooperacfió.

Desenvolupament terrfitorfial.

Equfitat fi democràcfia Qualfitat del treball.

Internacfionalfitzacfió.

Sostenfibfilfitat ambfiental Innovacfió socfial o dfins de l’ESS

Col·laboracfió fi fintercooperacfió.

Gestfió fi organfitzacfió finterna.

Transformacfió en cooperatfiva.

Impacte:

Socfial

Cultural

Medfiambfiental

Altres:

Altres aportacfions:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Socfial, vfideo del projecte, etc.):

Nom del sector d’actfivfitat: 

Àmbfit geogràffic:

Sfinopsfis de l’actfivfitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctfiques

Pràctfiques Transformadores

Dades bàsfiques

Josep Ramon Bacardfi Cots

47677439A

659 85 16 60

Bellpufig

@hortfiaeco

1

Pepe

Urgell

12015

@hortfiaeco

Avfinguda Catalunya, 5

Hòrtfia Agrficultura Ecològfica

Autònom/a
Cooperatfiva agràrfia

-
Asescat

Produccfió vendra de frufita fi verdura ecològfica. 

Agroecologfia

UrgellJosep Ramon Bacardi Cots
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Hòrtia Agricultura Ecològica
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-
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Producció vendra de fruita i verdura ecològica. 
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