
Qui som?
L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central 
és fruit de l’agrupació de sis cooperatives: 
Gedi, Frescoop, Sambucus, Dies d’agost, 
L’Arada i Set-C. El projecte s’emmarca dins el 
programa Aracoop impulsat des del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.

Els Ateneus Cooperatius neixen com un espai 
de trobada, coordinació, aprenentatge, coo-
peració i transformació social, i com a projec-
tes estratègics per impulsar l’economia social 
i cooperativa a cada territori.

Les administracions i el sector cooperatiu 
col·laboren a l’entorn de l’Ateneu amb l’ob-
jectiu d’oferir els recursos i serveis necessaris 
per fer aflorar les potencialitats de l’economia 
social i cooperativa i crear ocupació estable i 
de qualitat.

Què fem?
a) Diagnosi i visibilització de l’economia social 
i cooperativa al territori.

b) Accions de suport i acompanyament a la 
creació i desenvolupament de cooperatives i 
societats laborals i inserció laboral en empre-
ses de l’economia social i cooperativa.

c) Promoció de la fórmula cooperativa i les 
societats laborals dirigida a les associacions i 
SCP.

d) Promoció de la fórmula cooperativa i les 
societats laborals per a la continuïtat d’em-
preses o entitats properes al tancament d’ac-
tivitat. 

e) Actuacions per conèixer i aprendre els mo-
dels d’empresa cooperativa destinada a joves 
estudiants i professorat de cicles formatius 
de formació professional de grau superior o 
universitaris.

f) Facilitar eines, recursos i suport necessari 
per a la creació i transformació en cooperati-
ves i societats laborals destinat a prescriptors 
i professionals de l’àmbit de les assessories i 
gestories.
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A qui ens adrecem?
A aquelles persones, associacions o empre-
ses interessades en crear una cooperativa 
o convertir-se en cooperativa, sigui perquè 
inicia una nova activitat econòmica o bé per 
reconversió d’una d’anterior.

A aquelles administracions que fomenten 
l’economia social i solidària en el seu territori 
interessades en donar suport a persones, as-
sociacions o empreses interessades en crear 
una cooperativa o convertir-se en cooperativa.

A aquells prescriptors i professionals de l’àm-
bit de les assessories i gestories interessats 
en treballar amb persones, associacions o 
empreses interessades en crear una coopera-
tiva o convertir-se en cooperativa.

Al professorat de cicles formatius de formació 
professional de grau superior o universitaris.

On som?
Ateneu Cooperatiu 

de la Catalunya Central
Palau Firal

C/ Castelladral, 5-7, 1r
Oficines CEDEM despatx núm. 5

08243 Manresa
Tf. 935241624 

ateneucooperatiucc@gedi.org

(i on se’ns necessiti)

Facebook:
Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Twitter:
@CoopCatCentral

Finançat per:


