
Promou la Generalitat de Catalunya amb el finançament de: 

Cooperativa d’atenció i acompanyament 
a persones i organitzacions

Si estàs interessat en participar:

cuidemllucanes@gmail.com
616 23 00 75
699 23 19 33

Cuidem
Lluçanès

ESTAT ACTUAL

Creació d’un grup promotor i cerca de suports
Definició dels serveis inicials
Estudi de la viabilitat del projecte
Registre del nom

Redacció dels estatuts
Definició del funcionament intern
Difusió del projecte i nous interessats

Legalització de la cooperativa
Inici del funcionament



QUÈ SOM?

Cooperativa de treballadors, consumidors
 i col·laboradors, centrada en serveis 
d’atenció a les persones, a les llars i a les 
organitzacions del Lluçanès.

Objectius:

· Donar cobertura legal a les persones en la 
   realització de serveis
· Cobrir necessitats que actualment estan 
   desateses
· Oferir serveis de major qualitat i amb garanties
·  Cooperar en el treball
· Promoure el territori i la qualitat de vida dels 
   seus habitants

D’ON SORGEIX

Els consumidors volem gaudir de serveis de 
qualitat i saber que els professionals que ens 
atenen tenen unes condicions laborals 
adequades. A la vegada, molts professionals 
ens trobem amb dificultats a l’hora d’oferir els
 nostres serveis de forma legal. 

Ens adonem que junts, i col·laborant, és quan 
podem arribar a fer millor les coses, a través del 
suport mutu i la presa de decisions conjunta. 
Amb aquesta visió, diferents persones, 
professionals i consumidors, ens hem ajuntat 
per crear una forma d’oferir i rebre serveis en 
que el centre siguin les persones, on tots 
tinguem veu i vot i en que no s’oblidi el 
desenvolupament del territori. 

És a dir, la nostra pròpia cooperativa.

FORMES DE PARTICIPAR

Soci treballador
Persones que volen oferir els seus serveis

Soci de consum
Persones o entitats que volen rebre serveis

Soci col·laborador
Persones o entitats que vulguin col·laborar 
econòmicament

Què t’aporta participar?

Soci treballador:
· Cobertura legal
· Suport personal i formació professional
· Oferir serveis a organitzacions i entitats
· Col·laborar amb professionals d’àrees diverses 
  en generar nous projectes i iniciatives
· Participar en la presa de decisions

Soci consumidor:
· Garanties de qualitat en el servei
· Comptar amb un equip de professionals 
   de diversos àmbits
· Atenció individualitzada i de proximitat
· Participar en la presa de decisions
· Consum responsable i respectuós amb 
   les persones

Soci col·laborador:
· Responsabilitat social
· Promoció de la regió i de les seves persones
· Participar en la presa de decisions

LLISTAT DE SERVEIS

A. Atenció a les persones
· Acompanyament social a persones grans i/o 
   necessitades.
·  Acompanyament a serveis mèdics i personals.
·  Cura, tractament i atenció a persones grans i/o 
   necessitades.
·  Teràpies de psicomotricitat, cognitives...
·  Acompanyament social a les persones grans 
   residents en espais d'atenció a les persones grans.
· Teràpia emocional.
· Compra i cuina.
· Cangurs i acompanyament formatiu a infants 
   i adolescents.
· Serveis especialitzats de cura personal.

B. Neteja i feina de la llar 
·  Neteja de la llar de forma habitual o esporàdica.
·  Neteja d'espais, oficines, empreses, locals i 
   aparcaments.
·  Neteja a comunitats de veïns.
·  Cosir, planxar i rentar

C. Serveis i encàrrecs
·  Serveis a la llar (obrir portes per necessitats, 
   petites reparacions i manteniment de la llar).
·  Encàrrecs personals de les famílies, entitats 
   i/o empreses.
·  Vehicles: mecànic, revisió. 
·  Acompanyament d'animals de companyia.
·  Muntatge i desmuntatge d'esdeveniments.
·  Assistència a fires.
· Missatgeria i embustiades.

D. Coneixement
·  Activitats formatives lúdiques i culturals per 
   a la comunitat i/o personals 
·  Gestió d'activitats d'intercanvi de béns i 
   coneixement.

E. Altres


