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”La cultura viva i comunitària és una resposta a la 
necessitat d’una democràcia cultural que reconegui 
i doni veu als agents que intervenen en un territori, 
una cultura que ja existeix i que neix de la base, 
i cal que sigui reconeguda pels agents culturals 
existents i les institucions públiques.” / p. 3
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Editorial

L’economia social i el model cooperatiu ofereix una 
major resiliència i adaptabilitat en moments de crisi, 
ja que l’esforç rau en posar les persones al centre, 
amb pràctiques de repartiment de treball i correspon-
sabilitat col·lectiva dels impactes, creant relacions 
laborals justes, curoses i sostingudes en el temps.
El Maresme és una de les comarques bressol del 
moviment obrer i sindical a Catalunya. A Mataró 
neixen les primeres cooperatives de l’Estat on la 
propietat dels mitjans de producció és col·lectiva, 
amb projectes arrelats al territori i a la comunitat en 
què es desenvolupen. Sens dubte, un antecedent 
local i de proximitat de les que existeixen actualment 
al Maresme: 221 cooperatives, de les quals 49 s’han 
constituït els últims 5 anys, amb una diversitat de 
sectors, destacant el de serveis, 4.095 associacions 
i fundacions, i, d’aquestes, 382 desenvolupen activitat 
econòmica. 
Diversos estudis reflecteixen com l’economia social 
i el model cooperatiu ofereix una major resiliència i 
adaptabilitat en moments de crisi. La raó principal 
és que afronten aquestes situacions posant a les 
persones al centre, amb pràctiques de repartiment de 
treball i corresponsabilitat col·lectiva dels impactes, 
creant relacions laborals justes, curoses i sostingudes 
en el temps.
No obstant això, aquest model d’economia també 
mostra debilitats a causa d’un sistema capitalista 
globalitzat i de les característiques pròpies d’aquestes 
organitzacions, que moltes vegades es mostren 
vulnerables a causa de la seva poca capitalització i 
escala. Cal tenir en compte aquest fet, ja que algunes 
vegades, per garantir la supervivència de l’empresa, 
es pot tendir a precaritzar les persones sòcies. 

Una fotografia de la comarca, i la incidència de 
Coop Maresme en el model socioeconòmic

En els darrers 5 anys Coop Maresme ha ajudat a la 
constitució de 39 noves entitats. La polaritat de la 
comarca és molt gran, i per tant  també la diversitat 
socioeconòmica entre l’Alt Maresme, el Baix Maresme 
i Mataró, i la mateixa diversitat dins de la capital. En 
general, les entitats es concentren a les poblacions 
amb més densitat i en el sector dels serveis, si bé no 
cal obviar que la comarca ha estat tradicionalment 
vinculada a l’agricultura. Comptem, per exemple, 
amb una cooperativa agrària fruit d’una experiència 
d’intercooperació de diverses productores del territori 
en l’àmbit agroecològic: Ecomaresme.

De la mateixa manera que, arran de l’emergència 
climàtica, estan naixent propostes transformadores 
en l’àmbit energètic i de la mobilitat, com són Som 
Mobilitat o Coop de  Pedal. Per això, des de Coop 
Maresme, ens proposem el repte d’impulsar un nou 
model econòmic basat en la transició ecosocial, la 
sostenibilitat i el benestar de la població. I això implica 
compartir una estratègia de democratització del 
treball de cures. 
A la vegada, la intercooperació està prenent més 
força i augmenta la consciència per fomentar la 
creació de teixits comunitaris forts. En aquest sentit, 
en els anys vinents serà rellevant la seva dinamització 
territorial i sectorial per generar ecosistemes que 
estableixin circuits econòmics propis de l’ESS i el 
cooperativisme i que contribueixin al mercat social. 
I és que els avantatges d’intercooperar són múltiples: 
permet optimitzar recursos, generar economies 
d’escala i defensar interessos compartits. Però, per 
tal que aquesta pràctica sigui garantia de viabilitat 
i sostenibilitat en el temps, és imprescindible teixir 
una xarxa a partir de relacions sinceres, justes i 
compromeses entre les entitats de l’economia social. 
Un exemple d’això es veu reflectit en el sector de 
la cultura, que tant s’ha vist afectada per la crisi, 
on a força de mancomunar recursos i experteses, 
transformar el seu consum i visualitzar el sector, està 
permetent la seva supervivència.
D’altra banda, i atès que a la comarca el gruix de 
l’atur se situa entre persones de 55 a 64 anys, 
majoritàriament dones i principalment en els sectors 
dels serveis i comerç, amb vista als pròxims tres anys 
volem arribar a aquest col·lectiu i al que pateix una 
situació administrativa irregular. Es tracta, en defini-
tiva, d’incorporar la diversitat del territori al seu teixit 
socioeconòmic.
I tot plegat no podem fer-ho sense posar la vida al 
centre. Només així podrem canviar el model econòmic 
capitalista i fer possible un present i un futur on les 
vides del planeta i aquest mateix continuïn existint. 
Serà d’aquesta manera com podrem articular una 
transformació real i efectiva en què s’englobin totes 
les esferes de la vida.

Resiliència i adaptabilitat:  
els valors de l’ESS al Maresme 

I és que els avantatges 
d’intercooperar són múltiples: 
permet optimitzar recursos, 
generar economies d’escala i 
defensar interessos compartits.

Aquest diari és fruit de l’esforç col·lectiu de 
totes les entitats impulsores de Coop Maresme: 
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, 
Clack, Musicop, Agència Talaia, Tuataramente, 
Hobest, L’Esberla, Fundació Maresme, Facto 
cooperativa, Ceo Fundació Maresme, Càtedra 
d’economia social del Tecnocampus i Folk You. 
Està promogut pel Departament d’Empresa 
i Treball de la Generalitat de Catalunya; i 
amb el finançament del Ministeri de Treball i 
Economia Social. 

Qui som?

Contacta’ns!

www.coopmaresme.cat
@coopmaresme 
info@coopmaresme.cat
t.me/coopmaresme

Article adaptat de la Revista Nexe escrit per  
Berta Mundó i Judit Mora (Coop Maresme) 
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382
DESENVOLUPEN 

ACTIVITAT ECONÒMICA

221
COOPERATIVES

6
CENTRES 

ESPECIALS 
DE TEEBALL

1
MUTALITAT

+200
ASSOCIACIONS
AMB ACTIVITAT

ECONÒMICA

4.095
 ASSOCIACIONS 
I FUNDACIONS

49
CONSTITUIDES 

ELS ÚLTIMS 
5 ANYS

33%
UBICADES 
A MATARÓ

EL TIPUS DE COOPERATIVA 
PREDOMINANT ÉS 
EL DE COOPERATIVA DE 
TREBALL ASSOCIAT.

NOVES ENTITATS CREADES AMB EL SUPORT 
DE COOP MARESME (2016-2021)

*39

Cultura viva i 
comunitària

Cultura i comunitat són 
conceptes tan exten-
sos com complexos de 
definir. De fet, parlem 
de cultura per referir-
nos a les creences i 
les pautes de conducta 
d’un grup social al llarg 
de la història, i alhora 
per a definir les manifestacions artístiques que ens podem 
trobar al teatre, a diferents sales o al carrer. Segurament 
perquè ambdues descripcions estan en constant comunica-
ció i reflexió.

La cultura no deixa de ser en totes les seves expres-
sions un altaveu que representa la societat i el temps 
que vivim, un dret i un patrimoni; des de la seva vessant 
més ociosa a la més reivindicativa. Per això, no és d’estra-
nyar que aquesta, hagi esdevingut un recurs molt utilitzat 
dins la idea de comunitat.

La cultura viva i comunitària és una resposta a la 
necessitat d’una democràcia cultural que reconegui 
i doni veu als agents que intervenen en un territori, 
una cultura que ja existeix i que neix de la base, i cal 
que sigui reconeguda pels agents culturals existents 
i les institucions públiques. Aquesta cultura nascuda de 
la base (la comunitat) i per a la comunitat necessita poder 
generar projectes amb coherència, que arrelin i donin vida 
al territori i impliquin un sentit de convivència real: projec-
tes d’acció cultural plurals, diversos i participatius que donin 
visibilitat i reconeixement, i que ens permetin imposar-nos a 
l’individualisme trencant barreres i distàncies. 

Per això les cooperatives, associacions i altres tipus d’or-
ganitzacions que formen part del relat d’un territori, tenen 
molt a dir i a fer. La cultura artística ofereix experiències i 
llenguatges creatius que faciliten apropar-nos a la diversi-
tat donant valor i veu. Per tant, cultura i comunitat es poden 
nodrir mútuament.

En la meva experiència, en projectes d’arts escèniques i 
comunitat, sobretot a través de la dansa, he pogut obser-
var, tal com afirma Diana Maffia, com els cossos actuen 
com a fronteres: els nostres cossos poden ser territori de 
separació o trobada. Poden estar emmurallats, on la dife-
rència és una amenaça o poden ser espais rics en intercanvi 
i negociació entre mons”. I en el cos, en una cosa tan senzi-
lla, resideix l’essència de la comunitat. Quan ens relacionem 
des de la dansa creativa les barreres apreses es desmun-
ten: et queda el cos com a llenguatge. I, quan es tracta de 
comunicació entre cossos en moviment, tots som iguals, no 
hi ha idiomes, no hi ha idees. Per això aquest tipus de pro-
jectes són una eina de gran valor, perquè trenquen murs i 
obren fronteres per a poder seguir treballant. 

A conseqüència de la Covid-19, els cossos han estat con-
finats i obligats a ser distància conscient de la interacció. 
L’expressió artística comunitària, de ben segur que pot ser 
una de les eines per recuperar aquest cos que és la nostra 
petita pàtria en comunicació i cooperació amb la diversitat 
que l’envolta. Marta Dalmau, membre de Dans InVitro.

Marta Dalmau

Canviem l’eix: una 
economia per la vida

OpinióEixos estratègics de Coop Maresme. Marc estratègic  
del nou Coop Maresme (2021-2024)

Coop Maresme som un ecosistema territorial de col·laboració públic-cooperatiu per fomentar la intercoope-
ració, l’acompanyament, la formació, la diagnosi i la difusió de projectes de l’economia cooperativa, social i 
solidària de la comarca. La nostra missió és la de construir un model socioeconòmic basat en els principis 
del cooperativisme i en la col·lectivitat autoorganitzada per garantir una societat justa, solidària i de perso-
nes lliures.

Per dur a terme aquest gran repte enguany les 12 entitats que promouen l’ateneu, amb el suport de les 20 
organitzacions que donen suport, han elaborat un marc estratègic que situa els grans àmbits estratègics del 
projecte. Aquests són: la referencialitat de Coop Maresme a la comarca, comptar amb una organització cor-
responsable i l’enfortiment de les entitats de l’ESS a través del foment d’ecosistemes que generin mercat 
social. D’altra banda, es situa el propòsit a llarg termini  d’impulsar un nou model econòmic al Maresme: una 
Economia per la Vida basada en la democràcia econòmica, la transició ecosocial, la sostenibilitat de la vida i 
el benestar de les persones i el planeta. 

Enguany, Coop Maresme hem estat convidades a 
la televisió de Mataró per generar debat al voltant 
del concepte de la transició ecosocial, per mitjà 
d’un debat a quatre veus de la mà de les entitats: 
la Feixa, l’Esberla, Musicop i Som Mobilitat que han 
donat el seu punt de vista sobre com s’entén aquest 
procés socioeconòmic. Entenem que oportunitats 
com aquestes permeten explicar a la ciutadania que 
hi ha alternatives reals i possibles al model econòmic 
imperant. “Entenem la transició ecosocial com a un 

canvi cap a models sostenibles i socials que al seu 
torn generin igualtat de condicions a totes les perso-
nes i que tingui el menor impacte al nostre planeta”, 
ha explicat la sòcia de la cooperativa La Feixa, Laia 
Balanzó.

Enguany ha canviat el marc del finançament del pro-
jecte de Coop Maresme dins el marc del programa 
d’ateneus Cooperatius del Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya. Per primera vegada 
s’ha atorgat gairebé un milió d’euros a tres anys vista 
a Coop Maresme per l’impuls de l’economia social i 
solidària a la comarca. Un canvi que ha proporcionat 

pensar amb una visió més a llarg termini, i ha gene-
rat un procés de confecció de propostes al voltant de 
què és Coop Maresme i cap on vol caminar per trans-
formar la realitat socioeconòmica més propera. Això 
permetrà una acció més sòlida i compromesa del pro-
jecte de l’Ateneu.

La transició ecosocial a debat

39 Noves entitats creades amb el suport  
de Coop Maresme (2016-2021)

DADES D’ACCIÓ I DIAGNOSI DE L’ESS AL MARESME

Escaneja el QR i  
visiona el debat televisiu!
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Parlar de cooperativisme a Mataró és parlar de l’he-
rència de l’emblemàtic edifici del Cafè Nou. Situat a La 
Riera i propietat històrica de la Unió de Cooperadors, 
durant anys va esdevenir punt de trobada i eix vertebra-
dor de la cultura social i comunitària de la ciutat. Ara, 
gairebé noranta anys després de la seva primera inau-
guració, el passat 18 de juny reobria les portes a la ciu-
tadania amb un edifici renovat destinat a diferents usos 
culturals i turístics. En aquest marc, es recupera l’espai 
històric de bar, com a punt de trobada que ha fet pos-
sible el naixement d’un projecte sociocultural de restau-
ració, gràcies a un model de governança compartida 
entre dues entitats de l’economia social i solidària de la 
comarca: Fundació el Maresme i la cooperativa Clack.

Les dues entitats formem part des de fa anys de 
l’ecosistema de l’economia social i solidària de Mataró i 
la comarca, cadascuna des dels seus propis àmbits de 
treball i des d’una perspectiva no lucrativa, combinem 
activitat econòmica amb un compromís ferm amb l’ac-
ció social, la cultura de servei públic i la creació de 
riquesa i llocs de treball.

Inclusió social, restauració sostenible i cultura 
comunitària. Amb aquestes tres apostes irrenuncia-
bles volem configurar un model de projecte únic, inno-
vador i amb compromís: El Bar del Cafè Nou, que a 
més de significar la primera incursió en la restauració 
de la Fundació Maresme, també complementa la tasca 
d’inclusió social i laboral de l’entitat, possibilitant la cre-
ació de riquesa per la ciutat i creant nous llocs de tre-

ball per a persones amb discapacitat intel·lectual i risc 
d’exclusió social. Per que fa la restauració, el projecte 
aposta per una cuina amb un plantejament alineat amb 
els objectius de Nacions Unides de 2030, que prioritza 
els criteris de compra directe i de producte local i de 
proximitat, que estableix relacions amb altres entitats 
del tercer sector establint criteris d’economia circular. 
L’aposta per la cultura comunitària, com a voluntat de 
continuar apostant pel compromís amb la cultura com 
a servei públic d’ambdues entitats. L’espai tot just pre-
senta una activitat cultural adaptada a les diferents rea-
litats de les persones i de la ciutat, respectuosa i cohe-
rent amb les diferents estacions de l’any i fomentant 
aparadors de talent emergent, de km0 i de qualitat.

El projecte del Bar del Cafè Nou té molts reptes per 
davant, tots vinculats a la voluntat de les entitats que hi 
ha al darrera d’esdevenir més inclusives i més partícips 
del nostre entorn, afiançant accions i projectes comu-
nitaris que s’adrecin cap a una societat més inclusiva, 
justa, igualitària i respectuosa amb el medi ambient. 

En aquesta línia, Fundació el Maresme i Clack, 
creiem en la necessitat d’apostar per projectes basats 
en la intercooperació i el suport mutu. Projectes que 
donin sentit a les metodologies de treball que posem 
en pràctica a les nostres entitats i amb la voluntat de 
posar les persones al centre de l’activitat econòmica. 
En aquest aspecte, apostem per models oberts, com-
partits i sostenibles, projectes que ens obliguen a sortir 
de les nostres pròpies instal·lacions; incorporant-nos, 
participant i penetrant en espais comunitaris i propers. 
Això ens permet construir noves relacions. Relacions 
que combinen una Fundació que, entre altres serveis, 
gestiona un centre especial de treball per a persones 
amb discapacitat intel·lectual i una cooperativa de tre-
ball cultural i comunicativa. Intercooperant demostrem 
que les combinacions de nous models empresarials des 
de l’economia social i solidària són possibles i neces-
saris. Que territori, generació de llocs de treball amb 
perspectiva inclusiva, i hostaleria i cultura són valors 
que es multipliquen els uns als altres de forma expo-
nencial.

El Bar del Cafè Nou és un exemple d’aquesta llavor 
que plantem: una llavor que promou la inclusió, genera 
cultura a la comunitat i aposta per l’activitat econòmica 
de la restauració sostenible. Un espai on tots guanyem 
i del qual totes les persones que en formem part n’es-
tem profundament orgulloses. 

 
Fundació el Maresme i Clack.

El Bar del Cafè Nou, un projecte amb compromís

Des de Coop Maresme formem part de la XAC, xarxa de 14 ateneus 
cooperatius distribuïts arreu del territori per treballar conjuntament amb la 
promoció i difusió de l’economia social i solidària. 
Hem treballat per dinamitzar, multiplicar i estimular les iniciatives i les 
potencialitats de l’economia social i cooperativa amb l’objectiu de crear 
riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat.

Intercooperem per crear  
nous models comunitaris

Creiem en la necessitat d’apostar per 

projectes basats en la intercooperació 

i el suport mutu. Apostem per models 

oberts, compartits i sostenibles, 

projectes que ens obliguen a sortir de 

les nostres pròpies instal·lacions.

XAC (Xarxa d’Ateneus Cooperatius de 
Catalunya): Col·laborar per multiplicar

Descobreix el projecte 
d’intercooperació a 
www.barcafenou.cat

Aquesta col·laboració ens permet multiplicar l'impacte  
i qualitat de les nostres accions territorials.

http://www.barcafenou.cat
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Presentem una exposició fotogràfica itinerant  
sobre projectes transformadors comarcals
Les persones a l’objectiu: una lluita per la transformació’, coproduïda per Clack i Coop Maresme, 

visibilitza quatre iniciatives de l’ESS maresmenca.

El mercat del treball que defineix el sistema capi-
talista com a mitjà de producció oblida el benestar de 
les persones que l’exerceixen. Els quatre projectes que 
us presentem volen sortir dels marges d’aquesta con-
ceptualització. El treball col·lectiu, compartir recursos, 
la cura de les persones i la dignificació són alguns dels 
conceptes que giren al voltant del marc mental de Coop 
Micaela, Eco Maresme, Bloc Cooperatiu i Folk You. L’òr-
bita on habiten aquestes entitats és l’economia social i 
solidària, un model econòmic on el centre són les per-
sones, i no el seu rol productiu.

Bloc Cooperatiu: 
‘Xarxa comunitària per pal·liar la crisi de 
l’habitatge.’

Cooperativa de llogateres de Mataró creada 
per esdevenir una via de solució a la proble-
màtica de l’habitatge a la ciutat (pisos buits, 
impossibilitat a l’accés a l’habitatge, mercat 
de lloguer escàs). 

“El problema de l’habitatge és molt 
gran. Molts dels meus paisans (del 
Marroc) encara que tinguin contracte 
de treball no els hi lloguen els pisos 
per qüestions racistes, i sense habi·
tatge no pots treballar ni estudiar ni 
organitzar la teva vida, ni res. Jo estic 
sense contracte i des que vam venir 
del Marroc farà 5 anys hem passat per 
molts pisos i també ens han desno·
nat. La taula d’emergència està col·
lapsada, hi ha una cua d’espera de dos 
anys. Ara, jo i els meus 4 fills estem 
tranquils en un dels pisos de Bloc Coo·
peratiu”. 

Sabah Tanz, sòcia de la cooperativa 
i usuària d’un pis. 

Eco Maresme: 
‘La pagesia s’autorganitza en favor del 
món rural i l’efectivitat de recursos.’

La fita d’Eco Maresme és treballar l’agroe-
cologia com a una eina per la transformació 
social, política i econòmica, englobant una 
forma de produir tradicional i ecològica, cap 
a una sobirania alimentària. Neix fa més de 
10 anys com a xarxa, i 3 com a cooperativa 
amb la voluntat de sumar esforços entre els 
pagesos dels municipis adjacents i ser més 
efectius i tenir una major varietat què oferir al 
públic. Ara també treballen en la planificació 
de cultius per reduir l’excedent de producte. 

“D’ençà uns anys s’ha començat a 
introduir el món rural a les escoles que 
són a zones urbanes, però al mateix 
temps viure en aquestes zones no et 
permet conèixer d’on venen els ali·
ments que consumeixes ni saber el 
que comporta: l’esforç que hi ha al 
darrera, les condicions, com ha estat el 
procés etc”. 

Xavier Roqué, soci d’Eco Maresme. 

Folk You: 
L’impuls cooperatiu de Folk You al dar-
rera del grup musical Ebri Knight. 

Entre les bambolines del grup de música Ebri 
Knight, amb una trajectòria de més de 15 
anys a l’esquena, 4 discos d’estudi, 1 disc 
en directe i 1 EP temàtic sobre la Guerra 
Civil Espanyola, hi ha tot un projecte al dar-
rere impulsat per Folk You. El 2018 la banda 
va fer el pas cap a la constitució d’aquesta 
nova forma professional i jurídica tot lligat als 
valors de l’economia social i solidària: “Som 
cooperativa perquè en el moment que vam 
haver de fer el pas de professionalitzar la 
nostra feina i la manera d’organitzar-nos com 
a equip, vam veure que la cooperativa era la 
forma que reflectia millor com ens organitzà-
vem entre nosaltres: d’una manera horitzon-
tal, on tothom tingués veu, i amb uns reptes 
de futur que lliguin amb els nostres valors.

“Som feministes, fem política, les nos·
tres cançons són reivindicatives, i 
teixim xarxa.” 

Alba Atcher, sòcia de Folk You i  
integrant d’Ebri Knight.

Coop Micaela: 
Coop Micaela, un exemple d’autoorganit-
zació cooperativista i feminista. 

En plena pandèmia per la COVID-19, l’any 
2020 neix com a cooperativa ‘Coop Micaela’, 
entitat de dones migrades al Maresme dedica-
des al sector de les cures a la llar i l’assistèn-
cia a persones grans. El seu màxim reclam: 
dignificar la seva tasca.

Coop Micaela neix per una aposta de sortir 
de l’assistencialisme en què ens ha encaixat 
la societat i l’administració.  La cooperativa té 
dos fronts polítics: reivindicar la dignificació 
en el sector; i fer-se un forat dins l’economia 
social i solidària com a agents actius.

“Apostem pel costum, la saviesa dels 
nostres avantpassats als nostres països 
d’origen, que sempre han pogut orga·
nitzar·se entre comunitats. I això 
creiem que també podem fer·ho aquí, 
encara que, sovint, no ens sentim part 
de la societat.” 

Rocío Echevarría, sòcia de Coop 
Micaela. 

Si vols demanar en préstec l’exposició 
fotogràfica fes la teva petició a 
comunicacio@coopmaresme.cat
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Maressmejant, comença un nou curs  
d’economia social i solidària a la comarca!

Arriba la tardor i amb ella un nou ateneu, nous reptes i noves idees. Tanquem 
satisfetes aquest primer curs d’una aposta més àmplia, més diversa i amb 
més mirades. Un primer curs de Coop Maresme que ens permet construir un 
projecte a tres anys vista. Un ateneu que ha vist néixer el Cercle de Cultura, 
que ha programat tallers, formacions, fires, xerrades, jornades… desenes 
d’activitats! Però.. què hi ha darrere de tot això? Què és Coop Maresme i com 
poden la ciutadania i la comarca gaudir i aprofitar aquest recurs? 

Una vegada més, Coop Maresme pretén donar-se a conèixer arreu de la 
comarca per tal d’arribar a un públic més ampli amb l’objectiu de sensibilitzar, 
formar, acompanyar i sobretot, acostar l’economia social i solidària a la ciuta-
dania dels 30 municipis maresmencs. Engeguem un nou curs amb una nova 
campanya de difusió corporativa per tal de donar a conèixer l’ateneu a aque-
lles persones i entitats que encara no saben com funciona o com s’organitza. 
Engeguem un nou curs amb les 5W necessàries per conèixer Coop Maresme, 
què, qui, com, on i, sobretot, per què?

Nova campanya de comunicació de l’Ateneu

Les 5W de Coop Maresme!

Coop Maresme és un agent comarcal que 
actua com a antena i altaveu de l’economia 
social i solidària i el cooperativisme 
per identificar necessitats i oportunitats 
econòmiques. Treballem per dinamitzar, 
multiplicar i estimular les iniciatives i 
les potencialitats de l’economia social i 
cooperativa amb l’objectiu de crear riquesa  
al territori i ocupació estable i de qualitat.

Treballem en el mapeig i la diagnosi de 
la comarca per identificar les principals 
necessitats econòmiques, laborals, 
sectorials i professionals del territori.

Generem espais d’enxarxament i 
intercooperació per tal de posar en 
contacte diversos projectes i iniciatives 
amb l’objectiu de promoure la cultura 
cooperativa i resoldre necessitats 
comunes des de la col·lectivitat.

Coop Maresme té la seu a l’Edifici Cafè de 
Mar de Mataró, però també compta amb 
punts informatius al Centre Innova de Pineda 
de Mar, l’Esberla de Vilassar de Mar, Ca 
la Cartera a Premià de Mar i la Casa del 
Marquès d’El Masnou.

A més, per a més informació i dubtes ens pots 
trobar al telèfon 681 661 451 o al correu 
info@coopmaresme.cat. Consulta també 
el nostre web www.coopmaresme.cat i les 
nostres xarxes socials!

A Coop Maresme treballem des del 
convenciment un altre món, no només és 
possible sinó que ja existeix. És per això 
que apostem per una economia que col·labori 
i que construeixi, per una comarca viva i 
rica, però sobretot, per una comarca que 
posi les persones i el sosteniment de la vida 
al centre.

Hi ha una altra manera de relacionar-nos,  
una altra manera de treballar i una altra 
manera de generar riquesa. Hi ha una 
manera de viure vides dignes i volem 
construir-la entre tots i totes.

Coop Maresme està format per diverses 
entitats de la comarca. Actualment, en són 
part promotora l’Esberla, Fundació Unió de 
Cooperadors de Mataró, Clack, Musicoop, 
Agència Talaia, Folk you, Fundació El Maresme, 
Facto Cooperativa, Hobest, Tuataramente, 
TecnoCampus i CEO del Maresme.

A més, 11 entitats de la comarca i una 
desena d’administracions públiques hi donen 
suport com a col·laboradores. Coop Maresme 
és un dels 14 ateneus cooperatius distribuïts 
arreu territori.

Els serveis de Coop Maresme s’adrecen a 
cooperatives, centres educatius, emprenedores, 
associacions, entitats, gestories o empreses 
interessades a crear, enfortir, conèixer o donar 
suport a l’economia social i solidària i el 
cooperativisme.

Què?

A més:

On?

Per què?

Oferim diverses línies de serveis per a 
diferents tipus de públics:

Sensibilització: acostem l’economia social 
i solidària i el cooperativisme a tota la 
ciutadania!

Formació: oferim un itinerari formatiu flexible 
i gratuït adaptat al context i les necessitats de 
les entitats i la comarca.

Acompanyament: Coop Maresme posa 
a disposició d’entitats, associacions i 
cooperatives suport expert i acompanyament 
gratuït per iniciar o consolidar la seva activitat.

Com?

Qui?

Que per què?
Perquè ho necessitem!
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Quins moments clau ha tingut 
Coop Maresme durant l’any?

NOUS PROJECTES DE 
L’ESS A LA COMARCA 
DE LA MÀ DE 
COOP MARESME

Enguany el motor de Coop Maresme no s’ha aturat, i 
després de dos anys d’anades i vingudes, amb confina-
ments pel mig, normes de prevenció de la covid, l’acti-
vitat de l’ateneu ha estat força pletòrica. Entre aquesta 
agenda, han destacat les trobades de cultura que ha 
impulsat el nou Cercle de Cultura cooperativa de Coop 
Maresme i les jornades de sensibilització al voltant de 
l’economia social i solidària, i els valors que vesteixen 
Coop Maresme: el feminisme, la transició ecosocial, 
l’economia per la vida i el mercat social. 

Jornada d’educació Masnou  / GENER

Trobades del Cercle de Cultura / MAIG I SETEMBRE

Aquí es coopera!  / SETEMBRE

Diada del Cooperativisme a Sant Pol  / JULIOL

Com comuniquem millor des dels festivals 
socials i cooperatius?  / JULIOL

Amb la intenció de reflexionar sobre les metodologies de tre-
ball i els valors que encerclen l’educació, dins i fora les aules, 
la cooperativa Musicop ha organitzat la jornada de cooperati-
visme al món educatiu de la mà de les entitats Basket Beat, 
MedianT la danza, Versembrant i CuEme. A més l’acte va comp-
tar amb la doctora en art i educació, Noemí Duran, que va fer 
una vista panoràmica de les problemàtiques que envolta la soci-
etat i es transmet a les aules, i els reptes de futur que s’han 
d’abordar per deixar de perpètua accions que nodreixen una 
“societat malalta i un planeta extractivista“, així com va apun-
tar la mateixa Duran.

El Cercle de Cultura de Coop Maresme ha impulsat dues tro-
bades d’entitats de cultura del Maresme amb la finalitat de 
reflexionar sobre la cultura cooperativa, l’ESS, i enxarxar les 
organitzacions del sector i apropar la cultura a tothom. El 
tret de sortida del Cercle va ser amb la taula d’experiències 
formada per la Ciutat Invisible, La Comunal, Visual Sonora, 
La Casa de la Música de Mataró, L’Ateneu 9Barris i Kulturaz 
Kultur Kooperatiba. La II trobada s’ha emmarcat amb motiu de 
la presentació del pla pilot per implementar la renda bàsica 
universal de la mà del cap de l’oficina del Pla Pilot per Imple-
mentar la Renda Bàsica Universal de la Generalitat, Sergi 
Raventós, i una fila Zero formada per Musicop, Versembrant i 
l’aula de Música Masafrets.

Aquest juliol, Coop Maresme ha celebrat la Fira d’emprenedo-
ria i la Diada del Cooperativisme a Sant Pol de Mar amb la col-
laboració d’una quinzena d’entitats participants de la comarca, 
per sensibilitzar sobre els valors de l’ESS per mitjà de xerra-
des i debats, actes infantils al voltant de la cultura i la diversi-
tat funcional, i concerts. 

En el marc del festival Nosaltres de Mataró, el Cercle de Cul-
tura ha programat el debat formatiu sobre ‘Com comunicar 
millor des dels festivals socials i cooperatius?’ adreçada a 
promotores, empreses i associacions de festivals de cultura 
social del Maresme (música, teatre, dansa i poesia). L’acte, 
íntim i molt participatiu, ha esdevingut una trobada d’intercanvi 
professional entre les entitats convidades del debat (La Garri-
nada, el Poesia i+, les Dissantes i la Fira Literal Barcelona) i 
altres membres d’organitzacions de la comarca com Maresme 
Sound o Cita Flamenca, etc.

Ens sumem a l’impuls de la Xarxa d’Ateneus cooperatius per a 
l’obtenció del segell cooperatiu adreçat a gestories i assesso-
ries. Un cicle formatiu entre el setembre i l’octubre per reconèi-
xer les gestories i assessories sobre coneixements tècnics en 
cooperativisme i economia social i solidària. El segell està vali-
dat per les organitzacions del teixit cooperatiu i compta amb el 
reconeixement de diverses administracions públiques. 

Associació per a la producció i la difusió 
d’una revista online centrada a narrar 
processos migratoris a diferents llocs 
del món, amb perspectiva de gènere i en 
format pàgina web, on estan disponibles 
els materials resultants d’investigacions 
propies, tant en format escrit com 
audiovisual. Les matèries emprades són 
el reporterisme i fotoperiodisme, tallers 
formatius i fotografia participativa.

L’objecte d’aquesta societat cooperativa 
és oferir Solucions Regeneratives per 
a la Persona, l’Habitatge i la Comunitat. 
Formem en Permacultura, assessorem i 
acompanyem, dissenyem i implementem 
projectes i els seus sistemes, per a una 
resiliència climàtica i energètica òptima. 

Cooperativa de psicoterapeutes amb la 
finalitat de treballar en equip en el món 
de la psicologia, i oferir així un servei de 
proximitat i ecològic al Maresme. Els 
principis basica del col·lectiu es mou en 
la mirada sistèmica, el treball en equip, la 
proximitat i comunitat.

El Panal
Projecte que es mostra com una alter-
nativa a un sistema educatiu “rígid”, que 
busca redefinir l’educació emprant l’art i la 
cultura com a eines transformadores que 
tornin a la infància i a l’adolescència, per 
mitjà d’una mirada holística de l’educació, i 
un sentit comunitari.

Arrels  
sàvies
Associació sense ànim de lucre dedicada 
principalment a l’ estudi i divulgació de les 
plantes aromàtiques, medicinals i culinàries 
a tota la població en general, petits, 
adults i grans, amb la finalitat d’apropar 
coneixements, productes, serveis o 
recursos que facilitn o millorin el benestar i 
la salut de les persones i de la terra. 

Calendari
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Albert Avilés: “Dir que no es pot mesclar política i música, 
teatre o el que sigui, demostra un profund desconeixement”

L’entrevista

Ebri Knight és un grup de folk 
rock català nascut l’any 2003 
al Maresme. El 2018 el grup va 
decidir organitzar-se en format 
cooperatiu, sota el nom de Folk 
You, i gestionar així la seva prin-
cipal activitat econòmica que és 
la banda. Actualment en formen 
par t  vu i t  persones sòcies. 
Alhora, la cooperativa ha ampliat 
els seus serveis amb formacions, 
tallers de sensibilització en matè-
ria de memòria històrica, entre 
d’altres, i sobretot, formant part 
de Coop Maresme i participant 
de la difusió de l’economia social 
i solidària a la comarca. 

Presentació  
del projecte
Ja fa més de 15 anys que Ebri 
Knight recorrem pobles, ciutats, 
festes i festivals fent esclatar les 
arrels, la rebel·lia i la festa, tot de 
cop, dalt de l’escenari. Hem fet un 
viatge llarg, sempre a prop de la 
nostra gent i ple d’aprenentatges 
compartits. Sempre amb ganes de 
seguir picant pedra, sempre amb 
els braços oberts, acollint noves 
lluites i sonoritats al nostre relat. 
El nostre motor és el compromís, 
el foc que ens crema per dins és 
la nostra identitat. Del Maresme al 
món, del punk al folk.

Com i per què neix Folk You?

Folk You neix com a cooperativa l’any 
2018, però no és més que la culminació 
d’un llarg procés de professionalització de 
les persones que formem part del grup de 
música Ebri Knight. Des dels inicis del grup 
- allà el 2005- hem cregut en l’autogestió i 
l’autoorganització com a eines per a fer via-
ble el projecte; i en l’assemblearisme per a 
organitzar-nos. Per això, quan vam haver de 
decidir la forma jurídica per constituir-nos 
com a empresa, la cooperativa era l’única 
opció real.

Quins són els principals aprenentatges 
que s’endú Ebri Knight del procés de 
cooperativització?

El principal és que la feina burocràtica és 
molt cansada! En realitat, des del 2012 el 
grup tenia forma d’associació i ja ens havíem 
organitzat de manera coordinada i compar-
timentada per repartir i poder assumir totes 
les tasques. Ara bé, el procés de fer-te 
empresa et posa davant de tot el pes de les 
institucions i amb una gran responsabilitat 
a sobre. I això només és possible d’afron-
tar quan tothom rema en la mateixa direcció 
i la confiança amb els companys i les com-
panyes de l’equip és plena. Segurament, el 
millor del procés ha estat aprendre a escol-
tar-nos i a cuidar-nos més del que ja intentà-
vem fer.

I en matèria de perspectiva de gènere?

Suposo que no agafarà a ningú per sor-
presa que el sector musical - i especialment 
del rock- és un món profundament mascu-
linitzat i amb fortes dinàmiques patriarcals 
basades en rols de poder. No sempre és 
fàcil adonar-se’n un cop ets a dins, però 
vam ser-ne conscients fa un temps - sobre-
tot gràcies a les companyes d’entitats i col-
lectius que sempre hem tingut propers- i 
vam voler fer passos per intentar canviar 
com a mínim el nostre àmbit més directe. 
Ja fa temps que intentem aplicar la pers-
pectiva de gènere a les nostres cançons i a 
l’hora de comunicar tot el que produïm de 
la manera més neutra possible.

Però a més vam debatre profundament 
sobre la visibilitat de les dones a la música i 
per això vam decidir que en les noves incor-
poracions que hi hagués a partir d’aquell 
moment, prioritzaríem l’entrada de dones al 
grup. Això va fer que entre finals del 2019 i 
principis del 2020 l’Alba i la Laia entressin al 
projecte i més tard (una pandèmia després) 
a la cooperativa.

Quines haurien de ser les principals 
apostes polítiques en matèria de cultura 
i economia social i solidària?

La cultura és una eina profundament demo-
cratitzadora, ens ajuda a formar-nos com a 
individus i ens ajuda a desenvolupar el pen-
sament crític. Tradicionalment, la cultura 
popular s’ha dedicat a exercir de contrapo-
der i transmetre coneixements que s’ense-
nyen a les escoles. Per això és tan important 
salvaguardar-la i fer-la accessible a tothom. 
I per això cada cop s’intenta buidar més la 
cultura de contingut. Dir que no es pot mes-
clar política i música, teatre o el que sigui, 
demostra un profund desconeixement.

I l’ESS ha de ser una eina empoderadora 
del teixit cultural, que alhora permeti tornar 
al col·lectiu el que la cultura genera dins 
la lògica capitalista. Cal que políticament 
s’aposti per difondre més els principis de 
l’ESS i plantejar-la com una opció real a les 
formes empresarials majoritàries. Jo no vaig 
ser conscient de les possibilitats del món 
cooperatiu fins fa ben poc. Ni a la universitat 
ens en van explicar res!

Quins són els objectius  
del Cercle de Cultura?

El Cercle de Cultura vol ser, abans de res, 
un punt de trobada, debat i treball de les 
entitats culturals que participem en l’Ateneu 
Cooperatiu del Maresme; per alhora esdeve-
nir un pol de transformació de la cultura a la 
comarca. I això cal que ho fem de la mà dels 
actors culturals maresmencs, implicant des 
dels col·lectius i assemblees dels barris i els 
pobles fins a les institucions per entre totes 
i tots bastir un nou model cultural públic-co-
operatiu-comunitari que englobi la comarca 

en la seva totalitat i que es basi i difongui 
els valors que regeixen l’economia social i 
solidària. Una cultura antiracista, feminista, 
inclusiva i amb atenció a la diversitat. Per 
això des del Cercle s’han organitzat ja algu-
nes trobades d’on han sorgit propostes molt 
interessants a les que ara cal trobar la via 
per donar forma, que com sempre és el més 
complicat. Cal destacar, però, que aquests 
espais van servir especialment per comen-
çar a configurar una xarxa de col·labora-
ció entre entitats, que el Cercle de Cultura 
hauria de dinamitzar i promoure en el temps.

I les principals traves per assolir-los?

De traves n’hi ha moltes, tant internes com 
externes, però segurament la principal és la 
falta de recursos: falten mans i diners per 
materialitzar moltes de les propostes que 
hem anat recollint. Internament, però, crec 
que el sector cultural té un gran potencial 
per desenvolupar propostes comunitàries i 
cooperatives -i tenim exemples d’èxit arreu 
del territori-; però també és un sector que 
depèn molt del consum cultural per a man-
tenir-se i això fomenta la dinàmica capita-
lista competitiva. En aquest sentit, sovint 
es creen reticències a l’hora de cooperar i 
compartir. Per no parlar de la reproducció 
de rols de poder dins aquests espais, que 
també cal combatre per poder establir con-
fiança entre tots els agents.

Per això espais com el Cercle de Cultura 
de Coop Maresme són tan importants, ja 
que permeten crear un àmbit horitzontal on 
expressar-se i buscar complicitats amb la 
resta de participants. La cultura és transfor-
madora quan la fem entre totes i tots i cal 
que ho defensem. 

Text: Sara Montesinos, Talaia
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