


Des del comissionat d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària us presentem la 1a Fira de 
Consum Responsable, d’Economia Social 
i Solidària que, del 19 de desembre al 
4 de gener, es celebra a la plaça Catalunya 
i que organitza l’Ajuntament de Barcelona.

L’objectiu és difondre entre la ciutadania 
l’existència de productes, serveis i activitats 
d’empreses i entitats que promouen 
i permeten practicar un consum responsable 
i de proximitat, fent possible, a l’hora, una 
economia realment social i solidària. 
Propostes “modestes” enfront el consumisme 
massiu, però que mostren que existeixen 
projectes viables, amb un alt retorn social 
i ambiental que fan possible i potencien el 
consum responsable per viure millor. 

Tot i que hi ha projectes i entitats que 
participaven en les anteriors Fires de Nadal 
que es feien als Jardinets de Gràcia, aquesta 
és una nova Fira, per l’espai (plaça Catalunya), 
l’ampliació de dates (14 dies, del 19 de 
desembre al 4 de gener, excepte els festius) 
i perquè vol abastar àmbits diversos, més 
amplis i plurals, de l’economia solidària.



Així, a la Fira, es trobaran projectes, entitats 
i empreses que fan i volen fer economia 
i transformació social, proposant un canvi 
del model sòcio-econòmic. Projectes que 
impulsen l’economia de proximitat, arrelada 
a barris, a districtes, a la ciutat i al país. Aquella 
que no es deslocalitza, que s’orienta a satisfer 
necessitats, aspiracions i, fins i tot desitjos, 
de les persones i els territoris. 

L’economia solidària promou la participació 
i la cooperació, i pretén superar les diferències 
salarials, d’oportunitats, de gènere i de 
poder. L’economia solidària és un àmbit en 
procés d’enfortiment i millora i amb grans 
potencialitats per a una ciutat com Barcelona. 

Per tot això, és de rellevant importància, 
presentar la 1a Fira de Consum Responsable 
a la ciutadania, ja que ens explica que la 
podem trobar durant tot l’any, en la vida 
quotidiana de les persones i arreu 
de la ciutat, a barris i districtes.
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6 | NADAL I ALIMENTACIÓ

FUNDACIÓ ARED & SALTA, 
EMPRESA D’INSERCIÓ
Què fem?
La Fundació treballa per aconseguir la inte-
gració social i laboral de persones en situació 
d’exclusió social. 

Salta, empresa d’inserció, es va crear per faci-
litar el “salt” cap a la contractació laboral dins 
l’empresa ordinària, acompanyant a les perso-
nes per aconseguir una feina i mantenir-la.

Per què som a la Fira?
La rehabilitació i la inserció mitjançant la incor-
poració al treball és el camí més curt i sòlid per 
aconseguir una societat més justa i més segura 
per a tothom i l’economia solidària ho fa possi-
ble.

On som?
Zamora, 103-105, baixos 

08018 BARCELONA

www.fundacioared.org



7 | NADAL I ALIMENTACIÓ

FUNDACIÓ 
FORMACIÓ I TREBALL
Què fem?
Formació i inserció laboral de persones en risc 
d’exclusió social.

Per què som a la Fira?
La Fundació Formació i Treball defensa i pro-
mou el consum responsable i l’economia social 
i solidària a través de tots els seus projectes i 
accions. Són els valors que defineixen la Fun-
dació.

On som?
Llull, 430-438  
08930 SANT ADRIÀ DEL BESÒS

www.formacioitreball.org



8 | NADAL I ALIMENTACIÓ

QUÈVIURE SCCL
Què fem?
Quèviure és la primera distribuïdora majorista 
de consum responsable que ofereix, al mateix 
temps, productes ecològics, de comerç just i 
fets per cooperatives.

Per què som a la Fira?
La difusió i sensibilització en matèria de con-
sum responsable és essencial, especialment en 
un període on el consum és tant present, com 
és el Nadal. En aquest sentit, oferir alternati-
ves responsables, justes i ecològiques esdevé 
una qüestió fonamental per tots aquells que hi 
treballem habitualment.

On som?
Sagunt, 40-42, local 2 
08014 BARCELONA

www.queviure.coop



9 | NADAL I ALIMENTACIÓ

MENJADOR 
CA LA ROSA SCCL
Què fem?
Ca la Rosa és una iniciativa d’alimentació eco-
lògica per a infants i famílies. Des de la cuina 
amb poca proteïna animal introduïm el consum 
de productes d’origen vegetal i ecològic.

Per què som a la Fira?
Menjador Ca la Rosa se sent part d’aquesta 
manera d’entendre l’economia, social i solidà-
ria, en què són importants les persones que hi 
ha al darrere.

On som?
Mossèn Juliana, 23 
08027 BARCELONA

http://menjadorcalarosa.blogspot.com.es



10 | NADAL I ALIMENTACIÓ

TALLER OCUPACIONAL 
ARIADNA
Què fem?
Facilitem a les persones adultes amb discapa-
citat intel·lectual, que no es poden incorporar 
al mercat laboral, una atenció diürna de tipus 
habilitador. La finalitat és millorar la seva qua-
litat de vida i que puguin assolir la màxima 
autonomia personal i integració social, exercint 
una feina útil.

Per què som a la Fira?
Dins les activitats d’ocupació terapèutica que 
es fan al centre, s’inclou l’elaboració artesa-
nal a partir de materials reciclats (paper vell, 
càpsules Nespresso) de diversos articles que 
es posen a la venda. Els beneficis que s’obte-
nen reverteixen directament en la millora de 
la qualitat del servei, i en una gratificació que 
s’atorga als usuaris i usuàries del centre.

On som?
Felipe de Paz, 17-19, baixos  
08018 BARCELONA

www.toariadna.entitatsbcn.net



11 | NADAL I ALIMENTACIÓ

CAN CET
Què fem?
Som una empresa social, solidària i sostenible 
amb vint anys de serveis amb valor. Treballem 
per a la promoció de la inserció social i labo-
ral del màxim nombre de persones amb algun 
tipus de discapacitat, garantint el seu dret a un 
treball digne i remunerat. 

Per què som a la Fira?
Can Cet, com empresa pionera de l’economia 
del bé comú, promou un model socioeconò-
mic que pretén reorientar el model econòmic 
actual que maximitza el benefici individual, per 
enfocar-l'ho cap al servei del bé comú. 

On som?
Manuel Fernández Márquez, 21  
08918 BADALONA

www.cancet.org



12 | NADAL I ALIMENTACIÓ

FUNDACIÓ ESTIMIA TALLER 
I CENTRE OCUPACIONAL
Què fem?
Treballem per aconseguir la inclusió social de 
les persones adultes amb discapacitat en el 
seu entorn més proper amb l’objectiu de millo-
rar la seva qualitat de vida.

Per què som a la Fira?
Fundació Estimia facilita i promou la inclusió 
social i la participació en la comunitat de les 
persones amb discapacitat. 

La presència a la fira és una eina per donar a 
conèixer, valorar i dignificar els treballs que 
fan els artesans del Centre Ocupacional Taller 
Estimia.

On som?
Anglí, 50  
08017 BARCELONA

www.fundacioestimia.org



13 | NADAL I ALIMENTACIÓ

FUNDACIÓ ICÀRIA
Què fem?
Som una entitat, sense afany de lucre, que 
agrupa Taiga, Escola d’Educació Especial, el 
Centre Ocupacional Bogatell, el Centre Espe-
cial de Treball Icària Gràfiques i Centre Espe-
cial de Treball d’hoteleria i restauració Inout 
Hostel.

Per què som a la Fira?
Per remarcar el fort valor de progrés personal 
que comporta per als joves el treball d’apre-
nentatge acadèmic i instrumental des d’una 
perspectiva funcional. Fomentem la presa de 
decisions dels alumnes i dels joves, desenvo-
lupant les competències d’adaptació a la vida 
quotidiana.

On som?
Pujades, 77-79, 1r  
08005 BARCELONA

www.icaria.biz



14 | NADAL I ALIMENTACIÓ

FENT PAÍS COOPERATIVA
Què fem?
Som una cooperativa d’oci i turisme responsa-
ble i de proximitat.

Per què som a la Fira?
Per Fent País és important compartir espai 
amb altres entitats amb qui compartim valors.

Fent País pretén difondre el missatge que una 
altra manera de consumir no només és possi-
ble, sinó que ja existeix.

On som?
Alfons XII, 28  
08240 MANRESA

www.fentpais.cat



15 | NADAL I ALIMENTACIÓ

AUREA7 COOPERATIVA 
DE FORMACIÓ, SCCL
QUÈ FEM
Formació d’adults i activitats extraescolars per 
a joves i infants.

PER QUÈ SOM A LA FIRA?
Aurea 7 és una empresa on tot l’equip treballa 
cooperativament (economia social). Promo-
vem unes remuneracions equilibrades entre les 
persones traballadores que formem Aurea7, 
tant persones que són professors socis com 
professors col·laboradors.

On som?
Sant Josep, 8, 1r 1a 
08242 MANRESA

www.aurea7.com/ca



16 | NADAL I ALIMENTACIÓ

ELS CAUS DE MURA – 
TURISME SOSTENIBLE 
I COOP
Què fem?
Els Caus de Mura és una cooperativa que 
gestiona un alberg a Mura, i properament un 
restaurant, sota criteris de gestió responsable: 
sostenibilitat, cooperativisme, km 0 i ecologia.

Per què som a la Fira?
Present també en totes les edicions de la 
FESC, té presència a la fira per tenir visibilitat. 
La plaça Catalunya és un aparador fantàstic 
per aquesta cooperativa d’un poble petit en un 
racó perdut del Bages.

On som?
Sol, 1  
08278 MURA

www.elscausdemura.coop



17 | NADAL I ALIMENTACIÓ

KVIURES ALIMENTS
Què fem?
Distribució sostenible i honesta d’aliments 
frescos, locals i ecològics.

Per què som a la Fira?
Kviures vol acostar al gran públic molts 
productes artesans i locals difícils de trobar 
a la gran distribució.

On som?
Pujalt, 1, local 1  
08016 BARCELONA

www.kviures.com



18 | ALIMENTACIÓ

FUNDACIÓ AMPANS
FORMATGES DE MUNTANYOLA

Què fem?
AMPANS és una associació que treballa amb 
i per a les persones amb discapacitat intel·lec-
tual.

Per què som a la Fira?
Des de fa més de 50 anys, la Fundació 
AMPANS treballa per integrar els discapacitats 
intel.lectuals en nous projectes empresarials, 
com són els de produir els nostres vins Urpina 
i els nostres formatges de Muntanyola.

On som?
Ctra. Manresa-Santpedor, km 4,4 
08251 SANTPEDOR

www.ampans.cat



19 | ALIMENTACIÓ

L’OLIVERA SCCL
Què fem?
L’Olivera és una cooperativa d’integració social 
que incorpora persones amb dificultats en la 
participació activa de tot el procés de cultiu 
i elaboració de vins i olis. 

Per què som a la Fira?
L’Olivera SCCL entén l’economia com a econo-
mia social i solidària.

On som?
La Plana, s/n 
25268 VALLBONA DE LES MONGES

www.olivera.org



20 | ALIMENTACIÓ

LABOREM DERTUSA
LA FACTORIA DEL MAR

Què fem?
Inserció laboral de persones discapacitades 
mitjançant l'elaboració de productes del mar.

Per què som a la Fira?
La Factoria del Mar vol donar a conèixer els 
productes que fan els seus treballadors disca-
pacitats.

On som?
Camí I del Polígon Industrial 
del Baix Ebre 
43897 CAMPREDÓ (TORTOSA)

www.lafactoriadelmar.com



21 | ALIMENTACIÓ

XARXA CONSUM SOLIDARI 
I SLOW FOOD
Què fem?
Organitzem mercats de productes alimentaris 
de proximitat.

Per què som a la Fira?
Mitjançant la venta directa de productes bons, 
ecològics i de proximitat, produïts amb digni-
tat, es promou l’economia solidària alimentària.

On som?
Plaça de Sant Agustí Vell, 15  
08003 BARCELONA

www.xarxaconsum.org



22 | ALIMENTACIÓ

TRINIJOVE
Què fem?
Som una entitat que té la voluntat de transfor-
mar el territori on actuem: Trinitat Vella, Baró 
de Viver per donar resposta a les seves neces-
sitats.

Per què som a la Fira?
Trinijove porta gairebé 30 anys treballant per 
canviar la realitat dels barris de la Barcelona 
Nord cap a una economia solidària, i per tant, 
participant en fires que promouen el consum 
responsable.

On som?
Turó de la Trinitat, 17  
08033 BARCELONA

www.trinijove.org



23 | LLIBRES

CONTRABANDOS
Què fem?
Promovem un espai de l’edició independent 
i del llibre de pensament crític.

Per què som a la Fira?
A través dels llibres d'Espai Contrabandos 
volem difondre idees per construir un món 
millor.

On som?
Carrer de la Junta de Comerç, 20  
08001 BARCELONA

www.espaicontrabandos.com



24 | LLIBRES

TIGRE DE PAPER
Què fem?
Som una editorial cooperativa de literatura 
crítica en català. 

Som part de l'Associació Llegir en Català.

Per què som a la Fira?
El nostre objectiu és unir l’economia coope-
rativa amb la cultura i la literatura. Per això, 
volem formar part de la fira de consum res-
ponsable.

On som?
Plaça Gispert 4, 1r  
08241 MANRESA

www.tigredepaper.cat



25 | LLIBRES

LA CIUTAT INVISIBLE
Què fem?
Mitjançant els llibres, el disseny i la confecció, 
La Ciutat Invisible crea i recicla imaginaris 
crítics i contrahegemònics.

Per què som a la Fira?
La Ciutat Invisible recolza l’extensió i articu-
lació de les estructures de l'economia social 
i solidària, tot pensant que la fira és un punt 
estratègic per fer visible el sector cooperatiu 
i solidari.

On som?
Riego, 35-37  
08014 BARCELONA

www.laciutatinvisible.coop



26 | LLIBRES

ALTERNATIVAS 
ECONÓMICAS
Què fem?
Som una cooperativa de treball associat que 
elabora una revista per explicar l’economia 
i els seus efectes a la vida de les persones.

Per què som a la Fira?
La nostra publicació té un enfoc social i 
ciutadà i una vocació de cobrir un espai 
ampli de persones lectores orfes, degut 
a la progressiva pèrdua d’independència 
econòmica dels mitjans de comunicació.

On som?
Rei Martí, 8, 3r  
08014 BARCELONA

www.alternativaseconomicas.coop



27 | LLIBRES

LA CANIBAL SCCL
Què fem?
Som una llibreria, una cooperativa de treball 
associat que fem servir els llibres com a eines 
de transformació social.

Per què som a la Fira?
Els llibres ens ajuden a entendre d’on venim, 
i a pensar cap a on volem anar.

On som?
Nàpols, 314  
08025 BARCELONA

www.lacanibal.net



28 | LLIBRES

EL LOKAL
(ASSOCIACIÓ CULTURAL EL RAVAL)

Què fem?
Des de 1987 som un racó de cultura llibertaria 
al Raval que practiquem l’autonomia i l’auto-
gestió.

Per què som a la Fira?
El Lokal vol donar-se a conèixer i contactar i 
compartir alternatives amb la resta de partici-
pants de la Fira.

On som?
C/ de la Cera, 1 Bis  
08001 BARCELONA

www.ellokal.org



29 | LLIBRES

EL XOP
Què fem?
Entitat dedicada a l’atenció de les persones 
discapacitades intel·lectuals adultes.

Per què som a la Fira?
Perquè volem ser una entitat que promogui 
l’autodeterminació i, és per això, que treballem 
en la defensa de la igualtat i els drets de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i les 
seves famílies, per tal de millorar la seva quali-
tat de vida.

Per aconseguir els nostres objectius, treballem 
integrant diferents serveis de qualitat, d’acord 
amb les necessitats detectades.

On som?
Llull, 27-39  
08005 BARCELONA

www.elxop.com



30 | LLIBRES

GSIS
GRUP DE SERVEIS D’INICIATIVA SOCIAL

Què fem?
Som un Centre Ocupacional per a persones 
adultes amb discapacitat intel·lectual.

Per què som a la Fira?
A GSIS, persones amb discapacitat intel·lec-
tual, posen a la venta productes d’elaboració 
artesanal per potenciar la integració social 
i laboral.

On som?
Escultor Llimona, 50-52  
08031 BARCELONA

http://www.cooperativestreball.coop/coo-
peratives/gsisgrup-serveis-d-iniciativa-soci-
al-sccl



31 | ARTESANIA

FUNDACIÓ 
CIUTAT I VALORS
ART INTEGRAT

Què fem?
A través del treball artesà ajudem a la inserció 
sociolaboral dels joves en risc d’exclusió social.

Per què som a la Fira?
La Fundació Ciutat i Valors comparteix 
els valors que sustenten l’economia social 
i responsable. 

Contribueix a fomentar llocs de treball i millora 
de l’ocupació dels joves.

On som?
Via Laietana, 54, 1r 1a 
08001 BARCELONA

www.ciutativalors.org



32 | ARTESANIA

FUNDACIÓ ACOLLIDA 
I ESPERANÇA
Què fem?
La Fundació Acollida i Esperança, entitat sense 
ànim de lucre, té com a objectiu crear espais 
d'acollida i atendre persones que pateixen 
exclusió social severa, sense recursos econò-
mics, personals, ni suport familiar.

L’empresa Mansol Projectes és el Centre Espe-
cial de Treball de la Fundació que ofereix llocs 
de treball a persones en situació d’exclusió 
social i amb discapacitat reconeguda per pos-
sibilitar-los la reinserció laboral i social.

Per què som a la Fira?
La Fira és un aparador molt interessant per 
donar-nos a conèixer com a entitat, mostrar 
l’impacte de transformació social de la nostra 
feina i com canvia la vida de les persones a qui 
acompanyem. Aprofitarem la Fira per mostrar 
els productes de l’horta ecològica i social de 
l’Horta de Santa Clara i de les cases d’acollida.

On som?
Muntaner, s/n, ap. 290 
08910 BADALONA

www.acollida.org



33 | ARTESANIA

FUNDACIÓ ASPASIM
Què fem?
Aspasim és una entitat sense ànim de lucre 
amb seu a Barcelona que té com a missió la 
integració, inclusió, assistència, rehabilitació 
i atenció integral, personalitzada i de qualitat 
de les persones amb discapacitat psíquica 
greu en tots els àmbits vitals.

Per què som a la Fira?
Per mostrar els productes que realitzem en 
la nostra entitat amb els suports necessaris.

On som?
C/Mont d’Orsà, 22-24  
08017 BARCELONA

www.aspasim.es



34 | ARTESANIA

FUNDACIÓ TALLERS
Què fem?
Entitat sense afany de lucre que ens dediquem 
a la inserció sociolaboral de persones amb 
diversitat funcional.

Per què som a la Fira?
Endorphins neix com un projecte de Fundació 
Tallers i els beneficis van destinats a generar 
felicitat a persones amb discapacitat intel·lec-
tual.

On som?
Gran Via Corts Catalanes, 562  
08011 BARCELONA

www.fundaciotallers.org



35 | ARTESANIA

ASSOCIACIÓ ESCLAT
Què fem?
Millorem la qualitat de vida de les persones 
amb paràlisi cerebral i altres discapacitats 
similars.

Per què som a la Fira?
Pretenem destacar el valor afegit que tenen 
els productes realitzats per les persones amb 
discapacitat.

On som?
Tortosa, 22  
08038 BARCELONA

www.associacioesclat.com



36 | ARTESANIA

FUNDACIÓ ARAPDIS
Què fem?
Ens dediquem a la salut, salut mental i comuni-
tària.

Per què som a la Fira?
La Fundació Arapdis es dedica a la integració 
sociolaboral de persones amb problemàtica de 
salut mental.

Tots els productes i serveis que desenvolupa 
la Fundació tenen per objectiu la integració 
sociolaboral.

On som?
Plaça del Nord, 3  
08024 BARCELONA

www.arapdis.org



37 | ARTESANIA

FUNDACIÓ 
VICKI BERNADET
Què fem?
La Fundació Vicki Bernadet treballa, des de 
1997, en l’atenció integral, prevenció i sensibi-
lització dels abusos sexuals a menors comesos 
en l’àmbit familiar i de l’entorn de confiança 
del nen/a.

Per què som a la Fira?
Les polseres solidàries de la campanya 
‘Dret a una infància feliç’ ajudaran a donar 
visibilitat a un tema tan silenciat com és l’abús 
sexual infantil. A més, les polseres estan mun-
tades per l’empresa d’inserció de dones del 
carrer Dona Kolors.

On som?
Taquígraf Martí, 30-32  
08028 BARCELONA

www.fbernadet.org



38 | SERVEIS

ANDRÒMINES EINES 
ASSOLIDES, EI
Què fem?
Som una empresa d’inserció que es dedica a 
persones en risc d’exclusió per mitjà del desen-
volupament social i ambiental en la recupera-
ció del residu.

Per què som a la Fira?
Andròmines pretèn sensibilitzar a la ciutadania 
envers l’economia social i el foment del medi 
ambient, així com poder donar visibilitat a 
l’economia social que s’estableix al territori.

On som?
Cuba, 24  
08030 BARCELONA

www.andromines.net
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BICICLOT SCCL
Què fem?
L’entitat té un acord de treball conjunt 
amb Impulsem per desenvolupar el Programa 
de Formació i Inserció (PFI) de reparació 
de bicicletes.

Per què som a la Fira?
Biciclot fomenta l’emprenedoria amb joves, 
entorn a la bicicleta i el reciclatge.

On som?
De la Verneda, 16-18  
08018 BARCELONA

www.biciclot.coop
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IMPULSEM
Què fem?
Som un centre d’experimentació, formació 
i iniciatives econòmiques alternatives.

Per què som a la Fira?
Mitjançant el projecte Fusió de Sucres, volem 
crear un espai productiu basat en la responsa-
bilitat social, la fusió de cultures i la generació 
d’entorns per a la pastisseria creativa.

On som?
Tàpies, 6  
08001 BARCELONA

www.impulsem.org
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GRUP COOPERATIU TEB
Què fem?
50 anys potenciant les capacitats de les 
persones amb discapacitat intel·lectual des 
dels valors cooperatius.

Per què som a la Fira?
Grup Cooperatiu TEB és una cooperativa que 
defensa els valors cooperativistes i promou 
l’economia social. El nostre objectiu principal 
és la integració de persones amb discapacitat 
intel·lectual al món laboral. Per aquest motiu, 
impulsen activitats que generen nous llocs 
de treballs o continuïtat dels existents, dins 
d’aquest col·lectiu.

On som?
Fernando Pessoa, 54-64  
08030 BARCELONA

www.teb.org
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EL MERCAT SOCIAL.CAT
Què fem?
Som una botiga virtual de caràcter social que 
permet comprar en línia els productes i serveis 
d’entitats.

En un sol clic ajudes a la inserció sociolaboral 
d'aquells que més ho necessiten.

Per què som a la Fira?
El Mercat Social és una iniciativa 
d’e-commerce que promou la compra social 
i solidària, i que ofereix més de 100 productes 
i serveis d’entitats socials (agrupa i coordina 
en l’actualitat unes 23 entitats socials referents 
d’arreu de Catalunya).

Promou la Federació Catalana de Voluntariat 
Social, una entitat de segon nivell que parti-
cipa, fa 25 anys, en la promoció de la partici-
pació ciutadana a través del voluntariat i les 
entitats i d’acció social per fer una ciutat més 
equitativa i sostenible.

On som?
Grassot, 3, 2n  
08025 BARCELONA

www.elmercatsocial.cat 
www.voluntaris.cat
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mésOPCIONS
Què fem?
Som una cooperativa que facilita l’accès al 
consum responsable de serveis, des d’una 
òptica integral i col·laborativa

Per què som a la Fira?
Volem donar a conèixer que hi ha múltiples 
alternatives i opcions de consum al nostre país!

On som?
Casp, 43, baixos  
08010 BARCELONA

www.mesopcions.coop
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SOM ENERGIA
Què fem?
Som una cooperativa de consum d’energia 
verda sense ànim de lucre. Les nostres acti-
vitats principals són la comercialització i la 
producció d’energia d’origen renovable. Estem 
compromesos a impulsar un canvi del model 
energètic actual per assolir un model 100% 
renovable.

Per què som a la Fira?
Per impulsar un model energètic renovable, 
eficient i en mans de la ciutadania.

Per afavorir el creixement d’una economia més 
social i solidària.

Per trencar l’oligopoli energètic existent.

Per participar d’un moviment social 
transformador.

Per una informació transparent i un tracte 
directe.

On som?
Parc Científic i Tecnològic de la UDG. Edifici 
Giroemprèn C/ Pic de Peguera, 11 (Ala A, des-
patx A.2.08) 
17003 GIRONA

www.somenergia.coop/ca/
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ETICOM SOM CONNEXIÓ
Què fem?
Som una cooperativa, sense afany de lucre, que 
ofereix serveis de telefonia i accés a Internet a 
persones per avançar cap a una sobirania d’in-
fraestructures i serveis de telecomunicacions.

Per què som a la Fira?
Perquè les telecomunicacions ens donen accés 
a drets fonamentals com el de la informació, 
el d’aprendre, el de desenvolupar-nos, el de 
participació activa i el d’organitzar-nos.

Perquè cal reduir els impactes ambientals 
i socials generats pel sector.

Perquè és el sector que acumula més queixes amb 
un alt nivell d’insatisfacció pels enganys, la mala 
qualitat del servei i els preus més alts d’Europa.

Perquè sent un col·lectiu organitzat podem 
crear un coneixement compartit per trobar 
les millors solucions de cara a oferir el millor 
servei al millor preu, ja que sense això hi haurà 
injustícia en la cadena de valor.

On som?
Riu Llobregat, 47, baixos 
08820 EL PRAT DEL LLOBREGAT

www. eticom.coop
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CENTRE OCUPACIONAL 
PEDRALBES
Què fem?
El centre és un equipament d’acolliment diürn, 
adreçat a persones amb discapacitat intel·lec-
tual que no poden realitzar activitats de caire 
productiu. Aquestes persones, en canvi, sí 
que poden dur a terme tallers de manipulats 
i elaborar productes artesanals amb l’objectiu 
d’assolir la seva màxima integració personal 
i social.

Per què som a la Fira?
L’objectiu del centre és capacitar les perso-
nes beneficiàries del nostre Servei de Teràpia 
Ocupacional perquè aconsegueixin la màxima 
integració social a través de l’ocupació activa. 
La presència a aquesta Fira, ha estat una opor-
tunitat per donar sentit al projecte i aconseguir 
ressò a la societat.

On som?
Can Móra, 7  
08034 BARCELONA

www.centrepedralbes.cat
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CENTRE OCUPACIONAL 
LES CORTS
Què fem?
CO Les Corts, un univers de capacitats creati-
ves per a persones amb discapacitats.

Per què som a la Fira?
Creiem que en aquestes dates de tant consu-
misme, és important oferir espais on les perso-
nes puguin trobar la manera de compaginar la 
despesa amb l’acció social, comprant produc-
tes de qualitat fets per persones amb diversi-
tat funcional.

On som?
Entença, 275  
08029 BARCELONA

www.colescorts.org
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EMPRESA D’ECONOMIA 
SOCIAL APUNTS
Què fem?
Som una empresa d’economia social, i sense 
afany de lucre, que ofereix serveis digitals i de 
missatgeria i que dóna oportunitats laborals a 
persones amb discapacitat 

Pèr què som a la fira?
L’empresa d’Economia Social Apunts fa econo-
mia social. L’empresa es fonamenta en la valo-
ració de la persona i el seu entorn per sobre 
del capital. El principal repte és la generació 
de cohesió social. Estem orientats a crear i 
participar en una societat millor i a contribuir 
en el desenvolupament sostenible.

Som una empresa emprenedora, i som social-
ment solidaris. Donem oportunitats de treball 
a persones amb discapacitat per transtorn de 
salut mental o en risc d’exclusió social.

Invertim el nostre capital en la continuïtat del 
negoci, per seguir generant economia social.

On som?
Consell de Cent, 219-221 
08011 BARCELONA

www.cetapunts.org/cat
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SALUT MENTAL 
BARCELONÈS NORD
Què fem?
Som una entitat sense afany de lucre que 
treballa pel benestar i millora de la qualitat de 
vida de les persones afectades d’un trastorn 
mental i els seus familiars.

Per què som a la Fira?
Perquè promovem la creació de serveis que 
donen suport en el procés d’individualització 
i creixement de la persona en tots els àmbits 
(familiar, social i laboral).

Perquè facilitem recursos als familiars per 
reduir l’impacte que l’aparició d’una malaltia 
mental provoca en el funcionament familiar.

Perquè lluitem contra l’estigma, millorant el 
coneixement de la societat i contribuint a la 
visió positiva del col·lectiu.

On som?
Av. Dr. Bassols, 62  
08914 BADALONA

www.salutmentalbn.org
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CAL ROMESCO - 
ASSOCIACIÓ AREP
Què fem?
Cal Romesco és una botiga de productes 
ecològics, socials i saludables. 

Cuidem la teva salut i la dels que t’envolten.

Per què som a la FIRA?
L’Associació AREP dóna a conèixer les capaci-
tats especials de les persones amb problemes 
de salut mental.

On som?
Pg. Maragall, 124  
08027 BARCELONA

www.arep.cat
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DISCAN 
Què fem?
L’Associació d’Acció Social DISCAN es nodreix 
del vincle humà-animal per millorar el benestar 
de les persones.

Per què som a la Fira?
DISCAN vol donar a conèixer i sensibilitzar 
sobre la tinença responsable d’animals, mitjan-
çant l’ensinistrament en positiu i sobre l’ajuda 
que els gossos ens poden proporcionar.

On som?
Lorena, 65, local  
08042 BARCELONA

www.discan.org
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XARXA D’ECONOMIA 
SOLIDÀRIA
Què fem?
Som una entitat que agrupa a persones 
i entitats/empreses que promouen i difonen 
l’economia solidària.

Per què som a la Fira?
És fonamental un consum responsable 
per aconseguir una economia solidària.

On som?
Bailèn, 5, baixos

08010 BARCELONA

www.xes.cat
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BYMYECO
Què fem?
Ideem i desenvolupem accions personalitzades 
per tal que la societat pugui esdevenir més 
sostenible i responsable.

Per què som a la Fira?
Els productes i serveis de BYMYECO són 
socials i sostenibles. BYMYECO col·labora 
amb diverses fundacions socials, també 
presents a la fira. 

On som?
Pau Claris, 89, baixos  
08010 BARCELONA

www.bymyeco.com
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SOSTRE CÍVIC
Què fem?
Som una associació, sense ànim de lucre, que 
té per objectiu oferir propostes i solucions 
aplicables a la nostra societat per fer-la més 
justa i respectuosa amb les persones i l'entorn, 
a través de valors aplicats a l’urbanisme i a un 
accés a l’habitatge no especulatiu.

Per què som a la Fira?
Per promoure un nou camí d’accés a l’habi-
tatge, basat en models de cooperatives d’ús: 
la propietat és de la cooperativa i els seus 
membres participen i gaudeixen d’ús indefinit 
a través d’un dret d’ús assequible.

On som?
Casp, 43 (Grup ECOS)  
08010 BARCELONA

www.sostrecivic.org



55 | TÈXTIL

FUNDACIÓ FRIENDS
Què fem?
Entitat que atén a joves i adults amb síndrome 
d’Asperger (trastorn de l’espectre autista) en 
tres àmbits: lleure, educatiu i laboral.

Per què som a la Fira?
Fundació Friends vol difondre les moltes capa-
citats que tenen les persones a qui atenen.

On som?
Aragó, 227, pral.  
08007 BARCELONA

www.fundaciofriends.org
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ACIDH
(ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTEGRACIÓ 
I DESENVOLUPAMENT HUMÀ)

QUÈ FEM
ACIDH ofereix a les persones amb intel·ligèn-
cia límit i discapacitat intel·lectual lleugera, 
atenció de la manera més àmplia possible. Per 
aconseguir-ho posem recursos i donem cober-
tura per a les seves necessitats durant tota la 
seva vida, des de la infància fins a la vellesa. 

PER QUÈ SOM A LA FIRA?
ACIDH vol mostrar el valor real del que poden 
fer persones a qui s’etiqueta com a “discapaci-
tades”, però que tenen moltes i variades capa-
citats, i que poden tenir un lloc digne i útil dins 
de la nostra societat. 

On som?
Siracusa, 56  
08013 BARCELONA

www.acidh.org
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ENGRUNES
Què fem?
Som una fundació privada que lluita contra 
la pobresa i l’exclusió social.

Per què som a la Fira?
Engrunes promou a la ciutat els seus serveis 
i les seves botigues de segona mà.

On som?
Roca Plana, 14-16 
08110 MONTCADA I REIXAC

www.engrunes.org
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SOLIDANÇA
Què fem?
Solidança és una empresa d’inserció dedicada 
a la inserció sociolaboral de col·lectius en situ-
ació d’exclusió social a través de la gestió de 
residus i la venda de moda de segona mà.

Per què som a la Fira?
La presència a la Fira que promou el consum 
responsable i l’economia social i solidària sin-
tonitza amb els valors de Solidança. Treballem 
amb una doble vessant: social i ambiental. 
Contractem i acompanyem les persones amb 
menys recursos a través d’activitats de gestió 
de residus.

On som?
Disseminats, 25 (Les Begudes)  
08970 SANT JOAN DESPÍ

www.solidanca.cat
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FUNDACIÓ PRIVADA NEPP
Què fem?
Instaurem un model de salut integral i norma-
litzem el trastorn mental.

Per què som a la Fira?
La Fundació integra els seus usuaris a la feina 
mitjançant l’artesania.

On som?
St. Antoni Maria Claret, 135, baixos 

08025 BARCELONA

www.neppbcn.org
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CET ESTEL TÀPIA
Què fem?
Donem segones oportunitats a material en 
desús, així com a persones amb discapacitat.

Per què som a la Fira?
A CET Estel Tàpia es considera que és 
important fer un consum responsable, i de km 
0, producció local i sostenible que produeixi 
canvis a la nostra societat.

On som?
De l’Om, 7-9 
08001 BARCELONA

www.esteltapia.org
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FUNDACIÓ NOU XAMFRÀ
Què fem?
Entitat sense ànim de lucre dedicada a la inser-
ció sòcio-laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Per què som a la Fira?
La Fundació Nou Xamfrà vol transmetre els 
valors de l’entitat i els seus principis de fer un 
consum responsable. Això forma part de la 
missió de la Fundació.

On som?
Riera Pahissa, 44 
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

www.fundacioxamfra.cat
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