
El mes de 
l'economia social  

i cooperativa
#maigcoop2020

Maig

Cooperatiu
L'economia social promou la participació de les persones, l'ocupació  
estable, la innovació, l'arrelament al territori i el desenvolupament local.  
Alhora, les iniciatives d'economia social i solidària prioritzen les dimensions  
socials, ambientals i humanes de l'economia, a fi de resoldre més eficaçment  
les necessitats de la ciutadania. Existeixen cooperatives a tots els àmbits  
i sectors, des de l'atenció a les persones, les energies renovables,  
la comunicació o la indústria.

L'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, les entitats d'economia social i les 
cooperatives del Baix Llobregat i l'Ajuntament del Prat organitzen la cinquena edició 
d'aquest cicle d'activitats de difusió de l'economia social i cooperativa a la comarca. 
Aquesta edició, però, serà diferent, atès que no es podran fer activitats presencials. 
S'ha adaptat el programa per mantenir viu el missatge que l'economia social pot 
aportar solucions, també en aquests moments difícils i que no s'atura.

En aquesta publicació us resumim les activitats del Prat de Llobregat.  
Tota la informació i links als actes virtuals a www.elprat.cat  i podeu consultar  
totes les activitats de la comarca a www.ateneucoopbll.cat

#maigcoop2020 #ESSnosatura #AlPratEnsCuidem



#maigcoop2020Agenda d'activitats

5 de maig 
Formació 
Situació dels autònoms  
de l'Economia Social  
i Cooperativa en  
la crisi de la Covid-19
Formació on line adreçada a 
autònoms (de l'àmbit de l'economia 
social i cooperativa i de qualsevol altre 
sector) amb l'objectiu de conèixer la 
nova normativa referent als autònoms 
en l'època d'excepcionalitat de  
la Covid-19.

Organitza: Ajuntament del Prat de 
Llobregat, Federació de Cooperatives 
de treball de Catalunya i Ateneu 
Cooperatiu del Baix Llobregat.
Accés: Gratuït
Hora: de 11.00 a 12.30 h
Cal inscripció previa:  
Envia'ns un correu a  
economiasocial@elprat.cat
(Posteriorment us enviarem 
instruccions d'accés a la  
plataforma on tindrà lloc).

12 de maig
Formació
Efectivitat  
professional 4.0
Taller per ser més productius/ves amb 
Joanma Torres de Torres i Associades. 
Actualment el nostre entorn provoca 
que tinguem més requeriments 
tecnològic, relacionals, etc. Aquest 
taller pretén canviar el nostre 
món a través d'hàbits saludables i 
productius així com eines pràctiques i 
focalitzades per ser més efectius amb 
el nostre temps.

Organitza: Ajuntament del Prat de 
Llobregat i Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat.
Accés: Gratuït
Hora: de 9.30 a 14.30 h
Cal inscripció previa:  
Envia'ns un correu a 
economiasocial@elprat.cat
(Posteriorment us enviarem 
instruccions d'accés a la plataforma 
on tindrà lloc).

13 de maig
Conversa 
Habitatges per viure?  
Entrevista a Xavier  
Monteys (arquitecte)
Una conversa de Dolors Camats, 
directora de la Cooperativa Obrera 
de Viviendas del Prat amb Xavier 
Monteys, arquitecte. Estan preparats 
els espais dels nostres habitatges 
per a confinaments? I per les noves 
demandes que comporta l'envelliment 
i/o la dependència? Xavier Monteys 
és Catedràtic de Projectes 
arquitectònics a l'Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona, 
on coordina el màster Teoria i 
pràctica del projecte d'arquitectura. 
És l'investigador principal del grup 
de recerca «Habitar», amb el qual 
ha realitzat recentment el projecte 
«ReHabitar».

Organitza: Cooperativa Obrera  
de Viviendas, Barri Cooperatiu  
La Obrera, Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat amb la col·laboració 
de l'Ajuntament del Prat deLlobregat.
Accés: Gratuït
Hora: a les 10 h
No cal inscripció previa

15 de maig
Conversa 
Construir amb  
valors ètics
Una conversa de Carlos F. Rovira, 
arquitecte i soci de la cooperativa 
d'arquitectura pratenca La Rachola 
amb l'arquitecte Jordi Casajoana 
d'Omplim. Ambdós arquitectes 
donaran respostes a la pregunta de 
si es pot treballar en el sector de 
la construcció, respectant, i fins i 
tot promovent, pràctiques i valors 
que respectin els drets socials, la 
participació, la sostenibilitat o la 
justícia social.

Organitza: Cooperativa Obrera  
de Viviendas, Barri Cooperatiu  
La Obrera, Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat amb la col·laboració  
de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
Accés: Gratuït
Hora: a les 10 h
No cal inscripció previa

19 de maig
Conversa 
Bones pràctiques 
d'emprenedoria  
en economia social, 
cooperativa i solidària  
amb Rubén Bagüés  
i Manel López Wright
La sessió per a emprenedores/rs 
socials i persones interessades que 
hem vingut fent les darreres edicions 
del Maig Cooperatiu redueix el seu 
format, però manté com a objectiu 
conèixer experiències d'èxit en el món 
de l'emprenedoria social. En Rubén 
Bagüés de la cooperativa pratenca 
Heres Social entrevistarà l'impulsor 
del projecte Almaran. Explicaran 
el seu projecte empresarial, el seu 
pas per convertir-se a cooperativa, 
i la iniciativa “Plaers del Prat” per 
combatre els efectes de la Covid-19. 

Organitza: Barri cooperatiu  
La Obrera, Heres Social SCCL,  
Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat  
i Ajuntament del Prat de Llobregat.
Accés: Gratuït
Hora: a les 11 h
No cal inscripció previa

21 de maig
Projecció documental
De l'econoMIA  
a l'EconoNOSTRA
Projecció de la versió Beta del 
documental “De l'Economia a 
l'Econonostra” i taula amb l'equip de 
realització del documental. Aquest 
film de producció pròpia fa un viatge 
des dels inicis del cooperativisme 
a la comarca del Baix Llobregat, al 
resorgiment d'iniciatives d'economia 
social i solidària arrel de la crisi 
econòmica del 2008.

Organitza: Cercles de l'Ecosistema 
Nord i Sud del Baix Llobregat i Ateneu 
Cooperatiu del Baix Llobregat.
Accés: Gratuït
Hora: a les 18 h
No cal inscripció previa



#maigcoop2020Agenda d'activitats

26 de maig 
Converses 
Cultura en quarantena  
i cultura cooperativa. 
Xerrada amb David Vidal 
Castell i Irene Jaume
Una versió reduïda i virtual de 
la prevista jornada “Cultura que 
coopera”, amb dos dels ponents, 
amb qui parlarem sobre si el 
cooperativisme pot aportar solucions 
als efectes de la crisi actual, 
especialment en el món de la cultura  
i si ens trobem davant una oportunitat 
perquè la comunitat, més enllà de 
consumir cultura, pugui implicar-se 
també en la governança i en la gestió. 
Entrevistes amb David Vidal Castell 
(professor de periodisme cultural 
de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la UAB) i Irene Jaume 
(llibretera, membre de La Ciutat 
Invisible i Cultura Coop) a càrrec de 
Laura Hernández de la cooperativa 
Calidoscoop.

Organitza: Ajuntament del Prat de 
Llobregat i Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat.
Accés: Gratuït
Hora: a les 12 h
No cal inscripció previa

29 de maig
Taula rodona virtual
Persones migrades  
economia social 
i solidària
Taula d'experiències de persones 
migrades dins l'ESS, opcions, 
dificultats i reptes amb Gaby Poblet 
(col·lectiu Europa sense Murs), Luz 
Helena Ramírez Hache (col·lectiu 
MigrESS i Coopolis), Soly Malamine 
(Abarka) i Guadalupe Penas (projecte 
Food Relations al Prat). La població 
migrada pateix una vulnerabilitat més 
gran davant la precarietat i la crisi 
econòmica. Tot i això ens trobem 
amb entitats, col·lectius que treballen 
per pal·liar els efectes en aquesta 
població, i l'ESS ha jugat un paper 

important en l'acompanyament a 
noves cooperatives i projectes que 
han sorgit. Però quina és la situació de 
les persones migrants alhora d'accedir 
a llocs de treball? Com des de l'ESS 
donem resposta a aquestes iniciatives 
i què podem fer. 

Organitza: Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat, Cercle Sud i GATS, 
amb la col·laboració de l'Ajuntament 
del Prat de Llobregat.
Accés: Gratuït
Hora: de 18 a 20 h
No cal inscripció previa

Durant tot el mes de maig
Portes obertes 
Portes obertes virtuals 
Cal Tudela
Totes les edicions del Maig Cooperatiu 
fins ara havien programat una jornada 
de portes obertes a Cal Tudela, la 
finca i masia que l'Ajuntament del Prat 
té cedida a la Fundació Cassià Just - 
Cuina Justa pel seu projecte d'inserció 
laboral. Enguany aquesta visita ha 
de ser virtual. A canvi, la podrem fer 
durant tot el mes de maig.  

Organitza: Fundació Cassià Just
Accés: Gratuït
Disponible durant tot  
el mes de maig
Link: www.cuinajusta.com

El Prat Ràdio
Trobareu tota la programació del Maig 
Cooperatiu als butlletins informatius 
de El Prat Ràdio, amb entrevistes als 
protagonistes, empreses i entitats de 
l'economia social i resums dels actes. 

Vídeos #ESSnosatura 
Durant tot el mes de maig, moltes 
entitats, empreses i projectes 
d'economia social de la ciutat mouran 
per les xarxes socials vídeos explicant 
qui son i què fa l'ecomia social i 
cooperativa del Prat. 



L’economia social als mitjans de comunicació locals:

Organitzen: 

Promou: Finançament: Amb el suport de:

@elprateconomia

elprat.cat/economia


