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#maigcoop 
 
L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, els 
ajuntaments i les entitats d’economia social i les 
cooperatives del Baix Llobregat  organitzen la 
setena edició d’aquest cicle d’activitats de 
difusió  de l’economia social i cooperativa  
a la comarca. 
L’economia social promou la participació de 
les persones membres, l’ocupació estable, 
la innovació, l’arrelament al territori i el 
desenvolupament local. Existeixen cooperatives 
de treball  a tots els àmbits i sectors des de 
l’atenció a les persones, les  energies renovables, 
la comunicació o la indústria, entre d’altres. 
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.
En aquesta publicació us resumim les activitats 
que tindran lloc al Prat. Tota la informació i links 
als actes virtuals a elprat.cat/maigcooperatiu 
Podeu consultar totes les activitats de la resta  
de la comarca a ateneucoopbll.cat
Us hi esperem!



CINECLUB  

Presentació del 
Maig Cooperatiu al Prat 
i Projecció del film 
“Les espigoladores 
i l’espigoladora”
Acte de presentació de les 
activitats del Maig Cooperatiu al 
Prat i del Cine-club de l’Ateneu 
Cooperatiu del Baix Llobregat. 
Projecció del film documental  
“Les espigadores i l’espigadora” 
d’Agnès Varda (França, 2000, 
82 minuts), a continuació taula 
rodona sobre el film i tast de 
productes Es-Imperfect de 
l’empresa d’inserció de la Fundació 
Espigoladors.

Lloc: Cinema Capri  
(av. Verge de Montserrat, 111)
Data i hora: dimarts 3 de maig,  
de 18.45 h a 21.00 h
Organitzen:  Fundació 
Espigoladors i Aj. del Prat
Més informació: elprat.cat  
Accés gratuït

ACTIVITAT 
Festa Esplai 
Alimentació coop 
i solidària
Al llarg del matí entitats locals 
relacionades amb alimentació 
com Fundesplai, Espigoladors, 
Rubricatus, Som Esqueix, Atta 
i Cuina Justa oferiran tallers i 
activitats gratuïtes.

Lloc: Centre Esplai (Exposició 
Menja Actua Impacta, Carrer de Riu 
Anoia, 44, 54) 
Data i hora: diumenge 8 de maig, 
de 10.00 h a 14.00 h 
Organitza: Fundesplai 
Més informació: Accés gratuït

ACTIVITAT 

Caminada per 
l’ocupacio
Tercera edició de la Caminada 
pel Treball Digne. Dos punts 
de sortida al Prat y a Cornellà 
que confluiran al Parc Fluvial 
de Sant Boi del Llobregat. Fent 
un recorregut pel riu com a 
vertebrador del territori i la seva 
dimensió lúdica i social.

Lloc: Consulteu els llocs de sortida 
a www.lacaminada.cat
Data i hora: diumenge 8 de maig, 
a les 9.30 h
Organitzen: Gats, Festival 
Esperanzah! i CCOOBxLLb
Més informació: Cal Inscripció 
prèvia al web lacaminada.cat
Donatiu 5 €

XERRADA 

Ajuts del SOC  
per entitats ESC
Xerrada per a cooperatives i 
empreses de l’Economia Social 
i Solidària sobre els ajuts i 
subvencions directes que 
s’ofereixen des del SOC. 

Lloc: Online
Data i hora: dilluns 9 de maig,  
de 11.00 h a 12.00 h
Organitza: Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat
Més informació:  Cal Inscripció 
prèvia a https://serveis.
ateneucoopbll.cat/program/  
Accés gratuït

XERRADA 
Presentació 
Xarxa de Turisme 
Responsable i 
Sostenible
L’objectiu de la XTRS de Catalunya 
és co-crear experiències 
turístiques responsables i de 
proximitat que generin creixement 
i ocupació al territori.

A partir de la creació d’aquestes 
experiències es vol afavorir que 
els visitants posin en valor la feina 
que fan els comerços artesanals 
i les associacions que vetllen pel 
benestar social i cultural del país. 

Lloc: Online
Data i hora: dimarts 10 de maig,  
de 11.00 h a 12.00 h
Organitza: Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat
Més informació:  Cal Inscripció 
prèvia a https://serveis.
ateneucoopbll.cat/program/  
Accés gratuït

XERRADA 
Fundació Rubricatus 
Formació, Inserció  
i Diversitat
Dins el #maigcoop 2021 la 
Fundació Rubricatus va presentar 
“Viatge cap a la circularitat” per 
parlar dels projectes d’economia 
circular que treballen a la 
Fundació. Aquest 2022 es planteja 
una continuació d’aquella activitat, 
per explicar la transformació de 
les entitats socials per generar 
noves oportunitats laborals 
a les persones amb diversitat 
intel·lectual.

Lloc: La Fundació Rubricatus 
(Carrer Girona, 10-12)
Data i hora: dijous 12 de maig,  
de 12.00 h a 14.00 h
Organitza: Fundació Rubricatus
Més informació:  Cal Inscripció 
prèvia al t. 93 370 91 51 o al  
ssala@rubricatus.org

http://elprat.cat


JORNADA  

Vols saber el valor 
social del Prat? 
Et convidem a conèixer  
els resultats 
Jornada per conèixer la 
metodologia de càlcul del Valor 
Social Integrat (VSI) de la mà 
de Silvia Ayuso, professora 
ESCI-UPF  i els resultats de 
les principals empreses i 
entitats de l’economia social i 
cooperativa del Prat referits a 
l’any 2020, l’any de la pandèmia, 
de la mà d’altres professionals 
i les entitats participants: 
Fundesplai, Cooperativa Obrera 
de Viviendas, SaóPrat Associació 
i Empresa d’Inserció, Som 
Connexió, Fundació Rubricatus, 
Fundació Cassià Just, Fundació 
Espigoladors, CPS Francesc Palau, 
GATS, Cooperativa Agrícola del 
Prat, Fundació Esperanzah i Uikú 
Coworking del Prat.

Lloc: Centre de Promoció 
Econòmica (c. de les Moreres, 48)
Data i hora: divendres 13 de maig,  
12.00 a 14.00 h
Organitza: Ajuntament del Prat 
de Llobregat 
Més informació: Cal Inscripció 
prèvia a https://serveis.
ateneucoopbll.cat/program/  

XERRADA

Fons Europeus per 
a entitats de l’ESS 
Oficina tècnica Next 
Generation
Xerrada que permetrà conèixer 
quins son els fons Europeus i com 
es pot accedir a ells, mitjançant 
l’Oficina Tècnica Next Generation 
creada recentment per CEPES.

Lloc: Online
Data i hora: dimarts 17 de maig, 
de 11.00 a 13.00 h
Organitza: Ajuntament del Prat 
de Llobregat 
Més informació: Cal Inscripció 
prèvia a https://serveis.
ateneucoopbll.cat/program/ 
JORNADA  

Bones pràctiques 
de l’economia: el 
finançament alternatiu

Lloc: Centre Cívic Palmira 
Domènech (c. Lo Gaiter del 
Llobregat, 112)
Data i hora: dijous 19 de maig,  
15.00 a 17.30 h
Organitza: Ajuntament del Prat 
de Llobregat 
Més informació: Cal Inscripció 
prèvia a https://serveis.
ateneucoopbll.cat/program/ 
TALLER  

Reneix, reactiva 
i redissenya una 
nova vida
Activitat presencial on es convida 
a les persones a conèixer el 
projecte Dfènix , un projecte de 
fabricació de productes a partir 
de materials reciclats del CPS 
Francesc Palau i la seva aposta 
per l’economia circular, social i 
solidària.

Lloc: CPS Francesc Palau 
(c. Cadaqués 2-16 2ª planta)
Data i hora: dijous 19 de maig,  
de 10.00 h a 12.00 h
Organitzen: CPS Francesc Palau  
i Projecte Dfènix
Més informació: Accés gratuït

PORTES OBERTES  

Cuina Justa 
Agri-Cultura, 
inclusió social i 
comunitat
Us proposem trobar-nos a la masia 
de Cal Tudela on congregarem 
Art-Terra-Col·lectivitat amb 
propostes culturals, artístiques i 
gastronòmiques.

Lloc: Cal Tudela  
(camí de Cal Silet, s/n)
Data i hora: dissabte 21 de maig,  
11.00 a 14.00 h
Organitza: Fundació Cassià Just- 
Cuina Justa. Club Social La Ociteka
Més informació: Accés gratuït

XERRADA  

Comunitats 
Energètiques i 
Economia Social
Mitjançant la generació energètica 
descentralitzada, renovable i 
distribuïda territorialment es 
tracta de crear xarxes locals entre 
els ciutadans.

Lloc: Online
Data i hora: dilluns 23 de maig, 
de 11.00 a 13.00 h
Organitzen: Watteco + 
Km0 Energy
Més informació: Cal Inscripció 
prèvia a https://serveis.
ateneucoopbll.cat/program/ 



XERRADA

On les persones i  
l’ocupació es troben
Fem reformes, arranjaments, 
disseny i neteja amb impacte 
social. Formem joves perquè 
adquireixin competències 
tècniques, bàsiques i transversals 
que milloren la seva ocupabilitat. 
Les posen en pràctica i les 
consoliden en el seu pas per 
l’empresa d’inserció, a través d’un 
contracte laboral. Es vinculen a un 
procés formatiu i de capacitació 
professional, i tenen la seva 
primera experiència en el món 
laboral.

Lloc: SaóPrat 
(Avd. Canal 110)
Data i hora: dijous 26 de maig,  
de 11.30 a 13.30 h
Organitza: Associació SaóPrat
Més informació: Cal inscripció 
prèvia

PRESENTACIÓ  

El cooperativismo 
de consumo  
en el Baix Llobregat
El Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat va impulsar 
l’any 2020 la 12a Convocatòria de 
recerca col·lectiva per estudiar 
de forma col·laborativa el 
cooperativisme al Baix Llobregat 
en el marc de l’Ateneu Cooperatiu 
del Baix Llobregat.  La recerca, 
dirigida pel Dr. José Luís Martínez, 
compta amb unes 16 persones 
voluntàries, entre elles el 
professor de la Universitat de 
València, Francisco Medina, que ha 
analitzat el cas d’una cooperativa 
de l’Hospitalet de Llobregat 
que aboca llum per conèixer el 
cooperativisme de consum al Baix 
Llobregat.

Lloc: Online
Data i hora: dilluns 23 de maig,  
de 18.30 a 20.00 h
Organitzen: Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat 
i Ateneu Cooperatiu del Baix 
Llobregat
Més informació: Cal Inscripció 
prèvia a https://serveis.
ateneucoopbll.cat/program/ 

MERCAT DE COOPERATIVES 
ESCOLARS 

Venda de productes de les 
cooperatives participants:  
Cultura emprenedora 
a l’escola
Durant un curs escolar, els 
alumnes d’algunes escoles 
del Prat han creat i gestionat 
cooperatives escolars amb el 
suport de la comunitat educativa, 
l’administració i altres agents 
socials locals. El Mercat és el dia 
en que els alumnes de les escoles 
principals al programa venen 
els seus productes artesanals 
realitzats a partir d’elements 
reciclats. Desprès de la venda 
els i les alumnes realitzen la 
comptabilitat dels resultats. Amb 
els beneficis podran retornar 
el capital social posat per cada 
soci i sòcia i fer una donació als 
projectes socials escollis per cada 
cooperativa.

Mercat dels productes elaborats 
per les sis cooperatives 
pratenques participants al 
projecte “Cultura Emprenedora a 
l’Escola” (CuEmE). Hi participen 
alumnes de les escoles Bernat 
Metge, Joan Maragall, Mare de 
Déu del Carme i Josep Tarradellas.

Lloc: Plaça Ramon Roigé i Badia
Data i hora: divendres 27 de 
maig, de 10.00 a 12.30 h
Organitza: Ajuntament del Prat
Més informació: Accés gratuït

ACTIVITAT

Festa del 
Cooperativisme
Lloc: Plaça Ramon Roigé i Badia
Data i hora: diumenge 29 de 
maig, de 10.00 a 20.00 h
Organitza: Cooperativa Obrera 
de Viviendas
Més informació: cov-elprat.com

EXPOSICIÓ  

Menja. Actua.
Impacta
Una experiència expositiva 
de 1500 m2 que combina un 
recorregut pedagògic amb 
experiències immersives, dos 
scape rooms, tallers sobre ciència 
alimentària, activitats lúdiques i 
visites.
La mostra estarà oberta fins a 
finals del mes de juliol de 2023 i 
proposa un viatge de descoberta 
dels greus efectes que la nostra 
manera de menjar té sobre la 
nostra salut i la del planeta, però 
també en les extraordinàries 
oportunitats de millora que 
tenim si canviem l’actual sistema 
alimentari. 
S’ordena en cinc eixos: 
malbaratament alimentari, reduir 
el consum de proteïna animal, 
de proximitat i de temporada, 
envasos i ultraprocessats i salut.

Lloc: Fundesplai  
(c/ Riu Anoia, 42-54)
Data i hora: https://
menjaactuaimpacta.org/visita-l-
exposicio/modalitats-visita/
Organitza: Fundesplai
Més informació: elprat.cat

JORNADA 

Cooperativisme 
d’Habitatge
Lloc: Centre de Promoció 
Econòmica (c. de les Moreres, 48)
Data i hora: dijous 09 de juny,  
de 10.00 a 12.00 h
Organitza: Cooperativa Obrera 
de Viviendas
Més informació: cov-elprat.com



 #FESCDBLL 
Fira de l’Economia 
Social i Cooperativa  
del Baix Llobregat  
La FESCdBLL acull una representació de les principals empreses i 
entitats de l’economia social i cooperativa del Baix Llobregat. Per 
donar a conèixer els visitants que una altra economia ja està aquí 
i pot oferir solucions en tots els àmbits del consum: l’habitatge, 
l’alimentació, les comunicacions, el transport, el finançament, etc. 
Segur que entre totes les idees, projectes i serveis que hi trobareu, 
hi haurà temes que us interessen per millorar els vostres serveis i 
aportar valor social a la comunitat.

Converses i xerrades: Entre d’altres, a les 11.30 hores, es farà una 
taula rodona anomenada “Una mirada feminista a la economia social i 
solidària”.

Activitats: Diverses activitats relacionades amb l’economia circular 
i l’aprofitament alimentari a càrrec, entre d’altres, de la Fundació 
Espigoladors i la Fundació Rubricatus.

Projeccions audiovisuals: Carpa especial on es projectaran 
audiovisuals produïts per les entitats i empreses participants.

Circ i actuacions musicals: a les 12.30 hores, l’espectacle de circ 
Ricky el professor de tennis i a les 16 hores, el grup rock Heidi and the 
Boovies. Presentats pel Festival Esperanzah.

Cantina i dinar cooperatiu Les Contrabandistes: Durant tot el 
dia funcionarà aquesta barra, especialment dedicada a la cervesa 
artesana cooperativa de Les Contrabandistes. 

Lloc: Plaça Ramon Roigé i Badia
Data i hora: dissabte 28 de maig, de 11.00 a 19.00 h
Organitzen: Ajuntament del Prat de Llobregat   
i Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
Més informació: elprat.cat 



ACTUACIONS 
MUSICALS AL FINAL 
DE LA FIRA 
Pelat i Pelut +  
actuació sorpresa  
Pelat i Pelut presenta el seu primer àlbum, i és tota una declaració 
d’intencions: portar-nos la bona sort. I ho fan mirant la mala sort 
de cara, a través de 13 cançons.  A la formació osonenca no li fa por 
enfrontar-se a les supersticions de malastrugança; al contrari, les 
desafia utilitzant-les com a imatge del disc: creuar-se un gat negre, 
passar per sota una escala, brindar amb aigua, deixar la bossa de mà 
a terra, etc. Afirmen que tot és una qüestió d’actitud, i no han dubtat 
d’anar publicant els seus singles el dia 13 de diferents mesos. El públic 
coneix Pelat i Pelut perquè sempre han fet rumba catalana, però 
aquest cop han decidit fer un pas endavant i despullar-se davant del 
públic i fer una música més personal. La banda ha compartit escenari 
amb Oques Grasses, La Pegatina, La Troba Kung Fu, Quimi Portet, 
Rumba Tres, Kaotiko, El Canijo de Jerez, entre d’altres. I han col·laborat 
en treballs d’Oques Grasses i Txarango.

De l’actuació sorpresa només us podem dir que a principis del mes de 
maig ja podrem dir el nom i que és molt suculent!

Lloc: Plaça Ramon Roigé i Badia
Data i hora: dissabte 28 de maig, de 19.00 a 21.00 h
Organitzen: Ajuntament del Prat de Llobregat, Festival Esperanzah  
i Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
Més informació: Accés gratuït  
elprat.cat



    

L’ECONOMIA SOCIAL ALS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ LOCALS

elprat.cat/maigcooperatiu

Amb el suport de:

Organitzen: 

Hi col·laboren:


