MERCAT SOCIAL
DEL BAGES
Catàleg d’iniciatives de l’economia
social i solidària bagenca

Una altra manera
de fer economia,

ja existeix!

Agricultura i ramaderia
Hort flor de blat

La diferenta
Manresa

Projecte d’inserció sociolaboral a través de
l’horta ecològica. També s’ofereixen xerrades
de diferents temàtiques, sempre buscant la
inclusió social, el desenvolupament d’una comunitat activa, i un model de vida responsable, conscient i plena. Distribueixen cistelles a
domicili. Projecte impulsat per la Fundació del
Convent de Santa Clara.
fundaciorosaoriol.org/horts-ecologics

L’Era. Espais de recursos
agroecològic

Manresa

Treballen pel reconeixement del sector agrari, la sobirania alimentària, l’establiment de
relacions comercials justes i per l’agroecologia. Ofereixen recursos, formacions, i suport
a persones i entitats.
associaciolera.org

L’hort d’en Puig

Castellbell i el Vilar

Es dediquen a la producció d’hortalisses
ecològiques i la venda d’aquests productes
directament al consumidor. Ofereixen senalles setmanals i també senalles a mida. Tots
els productes que ofereixen són plantats,
cultivats i collits a l’Hort del Puig, per tant
són sempre de temporada i frescos, collits el
mateix dia que arriben a casa.
hortdelpuig.cat

Olis migjorn

Navàs

Navàs

És un projecte de vinya en el que es vol dur
a terme tot el procés del vi. El projecte gira
entorn a la recuperació de varietats locals
(macabeu, somoll, mando, malasia, pansera,
garnatza) a partir de la conversió de finques
velles arrendades.

Iniciativa de producció d’oli d’oliva verge
extra de cultiu ecològic amb la prioritat de
la recuperació de la corbella i el paisatge
del Cardener. Es treballa al territori de l’entorn del riu Cardener i organitzen activitats
d’oleoturisme.

ladiferenta.cat

olimigjorn.com

Les refardes

Vedella ecològica el graner

Mura

Agrupació de 18 finques que es dediquen a
la producció de llavors locals i varietats autòctones. L’associació, actualment convertint-se en cooperativa, promou la sobirania
alimentària des del cultiu i comercialització
de llavors.

gastroteca.cat/ca/fitxa-oncomprar/vedelladel-graner/

llavors.lesrefardes.com

Niu verd

Sallent

Es dediquen a la producció ecològica i de
cicle tancat de carn de boví. Un dels seus
principis és produir en cicle tancat. Així, produeixen els seus propis pinsos, i quan surt el
producte ja va directament al consumidor. El
bestiar està en llibertat.

Sant Feliu Sasserra

Artium. Celler cooperatiu d’Artés

Son una petita granja dedicada a la cria de
pollastres ecològics de pagès, criats en les
millors condicions per oferir una carn gustosa i de qualitat. Garanteixen que les persones
que hi ha al darrere cuiden els pollastres, tenen cura del seu benestar i de la preservació
de l’entorn natural que els envolta.

Artés

Alimentació
Forn de fonollosa

Fonollosa

Elaboració de pa amb farines ecològiques i
de gran qualitat, preferentment varietats de
blat antic i mòlt a la pedra. Es fermenten lentament amb massa mare i es couen al forn
de llenya, amb l’aroma d’alzina i de pi.
forndefonollosa.weebly.com

Celler cooperatiu de producció de vins i caves, amb proposta d’agrobotiga, i l’espai Artium, on s’ofereixen visites al celler, s’explica el
procés de producció del vi, s’ofereixen tastos,
experiències d’enoturisme i servei de bar.
cavesartium.com

niuverd.cat

La pirata

Celler cooperatiu Salelles

Súria

cervesalapirata.com

coopsalelles.com

Pastures castelltallat
Sant Mateu de Bages

Ecopallereta

Projecte de pastura al bosc que sorgeix després dels incendis del 1994 i el 1998, quan
es van posar vaques a pasturar el bosc per
mantenir-lo net i evitar més incendis. A partir d’aquí es tira endavant una explotació
ramadera ecològica i alimentada amb pinso conreat a la mateixa finca, assegurant el
màxim respecte al medi ambient.

Manresa

Explotació de pollastres penedesencs i d’ous,
on la cria és en llibertat i ecològica. Entenen
que és fonamental “el treball amb races autòctones com la penedesenca, per millorar
i mantenir el patrimoni agroramader del
nostre país, amb un alt valor cultural però
sobretot amb un alt valor agroramader, tant
a nivell de qualitat del producte com a nivell
d’autonomia i llibertat del pagès-ramader».

pastures.cat

ecopallareta.cat
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Salelles

Cooperativa dedicada a la producció i venta
de pinso per animals, amb una línia de pinso
ecològic. El projecte va començar fa 90 anys
elaborant conjuntament el vi dels productors
del Bages, i s’oferia servei de maquinària agrícola i de molí d’oli. La vinya va anar canviant
pel cereal, i la cooperativa es va anar especialitzant en l’elaboració de pinsos.

Empresa de cervesa artesana. Dos companys
van començar elaborant lots petits que van
anar augmentant fins a crear la seva pròpia
fàbrica. Tenen diferents propostes, que van
des de cerveses més complexes fins a sabors
més tropicals.
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Frescoop

Manresa

Cooperativa de serveis d’alimentació que té
l’objectiu de fomentar les xarxes d’economia local, treballant amb petits productors
i, sempre que pugui ser, ecològics. Té quatre projectes: MengemBages, un projecte
d’obrador de peix fresc, el restaurant La
Tossa, i el càtering Piscolabis i Xeflis. Tots ells
treballen amb producte de proximitat, sostenible i de temporada.
frescoop.coop

La grana

St. Vicenç de Castellet

Elaboració de farines i sèmoles de diferents
cereals i llegums, i comercialització d’un ampli ventall d’aliments ecològics. L’esforç de La
Grana està en oferir aliments amb garanties i
transparència pel que fa a l’origen i a la traçabilitat, prioritzant els que siguin d’origen local.
la-grana.com
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Mengem Bages

Hosteleria, restauració i turisme

Manresa

Es dediquen a la distribució d’aliments de
proximitat, fent d’enllaç entre les persones
productores i les consumidores. La persona
productora decideix els productes que vol
oferir i els preus, i els consumidors/es composen la seva cistella. Tenen una botiga online que reparteix a la província de Barcelona i
dues botigues físiques a Manresa.

Fent País

mengembages.coop

La guixa

Manresa

És un grup de consum agroecològic que vetlla pel consum responsable, de temporada,
ecològic i de producte de proximitat. Alhora,
organitzen diverses activitats d’oci per facilitar vincles relacionals entre el grup. El punt de
trobada és a l’Ateneu La Sèquia de Manresa.
laguixamanresa.wordpress.com

Almàixera

Manresa

Associació pel consum responsable, local,
ecològic i ètic. Està formada per 40-50 unitats familiars que s’organitzen de forma cooperativa per a cobrir les seves necessitats de
menjar i d’altres productes del dia a dia i de
primera necessitat. L’autogestió i la participació directa són la seva forma de treballar.
almaixera.wordpress.com

Rostoll verd

Manresa

Associació del Bages que centra la seva activitat en promoure un consum responsable i
ecològic. L’associació prioritza el soci productor I porta més de 15 anys de funcionament.

fentpais.cat

Cotó roig

Manresa

Els Caus de Mura

Cultivar el cotó, filar-lo, teixir-lo i confeccionar-lo. Aquesta és la cadena que ha recuperat Cotó Roig per obtenir roba de cotó de
bona qualitat, respectuosa amb el medi ambient i a un preu assequible sense que hagi
d’anar a l’altra punta del món i tornar. També
elaboren col•leccions pròpies i tallers de sensibilització sobre el sector i la matèria.
cotoroig.cat

La Fàbrika espai creatiu

elscausdemura.coop

Sallent

Projecte que combina la formació en costura per a adults i infants amb la creació de
producte propi, com faldilles, bosses i arranjaments. És un espai on compartir la passió
per la costura i les arts vàries, on poder fer
volar la imaginació i créixer juntes. Cada
producte que es crea és diferent i únic, es
reutilitzen molts materials, i treballen integrades i enxarxades amb la resta d’entitats
del poble.

L’Arada creativitat social

larada.coop

Moltacte
Manresa

Projecte de disseny i producció de roba femenina. S’ofereix una col•lecció de roba d’autor 100% produïda a Catalunya, garantint
unes condicions de treball dignes per a totes
les persones implicades i tenint en compte
el seu impacte ambiental.

Manresa

Cooperativa que desenvolupa projectes de
promoció comunitària i local a barris i pobles. Treballa des de la participació activa,
creant espais conjuntament amb el veïnat,
desenvolupant estratègies de desenvolupament local i de recuperació de la memòria.

@fabrikaespaicreatiu

La Baula

Manresa

Consultora especialitzada en acompanyament , formació i en aportar coneixement als
àmbits educatius, culturals i socials. Té com
a clients ajuntaments o empreses que gestionen serveis a les persones i serveis educatius, socials, culturals o de lleure.

Manresa

Cadena de botigues que ven roba outlet de
diferents marques, per mitjà de les quals
es fa inserció sociolaboral de persones amb
transtorn mental. Tenen botigues a diferents
localitats de Catalunya, dues a Manresa.

Manresa

Definida com a cooperativa d’agitació musical. Discogràfica, management de grups
musicals, i gestió de la sala de concerts Stroika. Recolzen propostes musicals en català
o que entenen la música com una eina de
transformació personal i col•lectiva.
ppf.cat

Ateneu cooperatiu
de la Catalunya Central

Manresa

Espai de trobada i coordinació per l’Economia Social. Acompanyen nous projectes empresarials en forma cooperativa, vetllen per
la seva consolidació, generen recursos sobre
economia social, porten a terme accions de
sensibilització, interconnecten projectes, entitats i administracions, entre altres.
coopcatcentral.cat

Edició, cultura i lleure

Servei a les organitzacions,
assessorament

Comerç

Miram ponsa

Mura

Cooperativa que té un projecte d’alberg rural
dedicat al turisme i a les colònies, i un restaurant on es serveix cuina de muntanya, casolana i amb ingredients de l’entorn i de temporada. També fan celebracions, àpats de
grup, trobades d’empresa, activitats infantils
i familiars, cursos i tallers. Es guien pels valors
de l’ecologisme, el cooperativisme, la solidaritat, la salut, el localisme i la pedagogia.

rostollverd.blogspot.com

Tèxtil i confecció

Manresa

Cooperativa dedicada a l’oci i al turisme responsable i compromès amb el territori. Ofereixen experiències en format xec online o
capsa regal per gaudir del país amb autenticitat, respecte i estima. Plantegen una alternativa turística i d’oci familiar i treballen amb
iniciatives locals i petites empreses.

Propaganda pel fet!

Artfic

Manresa

Cooperativa de treball dedicada a la industria gràfica. Son especialistes en impressió
òfset i digital, i ofereixen un servei integral
que va des de l’inici amb la maquetació o
disseny fins a l’entrega del producte acabat.
artfic.com

Tigre de paper

Manresa

Cooperativa cultural que treballa tant en
l’edició de llibres de pensament crític, i/o
en llengua catalana, com en la producció
de fires i esdeveniments en l’àmbit cultural.
Organitzen la Fira Literal, d’idees i llibres radicals, i altres esdeveniments sota concurs.
També han realitzat algunes feines de disseny gràfic i edició per a moviments socials.
tigredepaper.cat

labaula.org

moltacte.com

miriamponsa.com
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Comunicació i TICs

El Sonall

Cooperativa de reparació i venta de material
informàtic, i de consultoria sobre tecnologies
de la informació. Ofereixen un servei integral
de reparació i venda de material i equips informàtics. Apliquen exclusives solucions tecnològiques a les petites i mitjanes empreses.
confimatik.net

@ebelsonall

Confimàtik

Manresa

Ona Bages

Sallent

Neix amb la idea de dinamitzar les emissores municipals introduint en el mercat laboral periodistes que acaben la carrera i volen
trobar feina. Signa convenis amb els ajuntaments dels municipis i aquests els compren
els informatius.
onabages.cat

Centre d’educació Espill

Filigrana

Manresa

Escola bressol cooperativa dedicada a l’educació dels infants de 0 a 3 anys des de 1986.
S’afavoreix un desenvolupament equilibrat:
afectivitat, sociabilitat, independència, comprensió, raonaments i llenguatge. Es parteix
de les necessitats i condicions individuals de
cada infant desenvolupant les seves capacitats a través del joc, de les sensacions, l’experimentació i les emocions.

filigranacc.cat

Escola Popular de Manresa
Projecte comunitari d’acompanyament a
infants i joves, que dóna suport escolar i
educació emocional sota els valors de la formació crítica i el suport mutu. Es fa acompanyament a més de 60 infants i joves del
barri antic de Manresa.

Ecoxarxa. A bona hora

@escolapopular

Escola Paidos

St. Fruitós de Bages

És una escola que va des de la llar d’infants
a l’educació infantil, primària i secundària.
Ha estat una cooperativa des del seu inici
mantenint el seu ideari. Els seus punts forts
son els hàbits saludables i l’esport, l’anglès, la
tecnologia, el treball per projectes i l’educació emocional.

Manresa

Fiare, Grup d’impuls territorial
Manresa
Fiare és una banca ètica i sense ànim de lucre
al servei de la societat, del tercer sector i de
l’economia social. El Grup d’Impuls de la Catalunya Central treballa perquè la banca ètica
pugui ser la banca quotidiana de la majoria,
fent difusió de la banca ètica i del projecte de
Fiare, facilitant les relacions clients-banc, i avaluant els projectes que demanen crèdit a Fiare.

Castellgalí

Manresa

Cooperativa que es dedica als serveis d’atenció a les persones en tots els àmbits de la
vida, des d’infants fins gent gran, passant per
projectes de prevenció, mediació, i projectes
culturals. També donen serveis als esplais i
agrupaments socis per desenvolupar les seves activitats. Antigament anomenada Encís.
encis.coop

Tecnologia i electrònica

abonahora.wordpress.com

aurea7.com

Iskra Desenvolupament

Manresa

Agència de desenvolupament tecnològic.
Cooperativa que desenvolupa tecnologia
web i aplicacions mòbils. Seleccionen o desenvolupen el software que més s’adapti a les
necessitats de cada projecte, treballen amb
software de codi obert, i desenvolupen en
Python, front-end i machine learning.
iskra.cat

fiarebancaetica.coop/git/catalunya-transversal

Associació que cerca i posa en pràctica coneixements, tècniques i models de vida més
coherents i sostenibles, respectuosos amb la
vida i el planeta. La finca que van reconstruir
ara és un punt de trobada per a més de 3.000
persones i per un bon nombre de projectes
i col·lectius. Gestionen les 20 hectàrees del
seu bosc, han tornat a fer productius els espais de cultiu, i han impulsat estudis, cursos,
visites, tallers, conferències, encontres, etc.

Logística, distribució i transport
Servei a les persones, salut i cures

escolapaidos.com
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Mbici

Manresa

Fundació que treballa per a la plena inclusió
de les persones amb discapacitat intel•lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat. Tenen serveis i ofertes molt diferents
per adaptar-se a la diversitat de persones.

Realitzen activitats de tot tipus relacionades amb la bicicleta, amb l’objectiu de normalitzar el seu ús. Les propostes van des
d’activitats turístiques, lloguer de bicicletes,
activitats per a escoles, tallers de mecànica i
d’educació vial, transport i missatgeria en bicicleta, i acompanyaments de nens a l’escola.

ampans.cat

mbici.cat

Ampans

irehom.org

MERCAT SOCIAL DEL BAGES. Catàleg d’iniciatives de l’economia social i solidària bagenca

Manresa

Xarxa oberta de persones i organitzacions del
Bages que intercanvien productes i serveis utilitzant la moneda pròpia. Els membres poden
satisfer les seves necessitats quotidianes, contribuint a una economia social i de proximitat,
sense especulació. Tenen un punt d’intercanvi
(dimarts, de 18 a 21 h a l’Ateneu la Sèquia).

Cooperativa de formació d’adults i activitats
extraescolars per a joves i infants amb diverses línies de formació: cursos d’accés a la universitat, FP i ESO, Escola d’idiomes i Suport
escolar i universitari. A més, també realitzem
cursos d’informàtica i programació.

Irehom

Sant Vicenç de Castellet
És un centre de salut que ofereixen acompanyament durant l’embaràs i en la criança,
preparació a la maternitat/paternitat, assistència al part natural i al postpart. Tenen
també serveis de ioga, homeopatia, osteopatia, psicoteràpia, reparació de traumes
prenatals, perinatals i postnatals, etc.
migjorn.net

Finançament i moneda social

escola-espill.cat

Educació, formació i recerca

Migjorn, casa de naixements

Incoop

Manresa

Escola que va des de la llar d’infants a l’educació primària. Es defineixen com a escola
catalana i arrelada al medi, que pretén agrupar en una tasca comuna família, infants i
educadors/es amb l’objectiu d’aconseguir
una formació integral i funcional dels nois i
noies. L’escola té una base cooperativa i entén el procés educatiu com una interacció
entre pares, mares, professors/es i alumnes,
per això fomenten la participació dels pares
al Projecte Educatiu de l’escola.

Aurea 7

Manresa

Associació que treballa per la diversitat afectiva, sexual i de gènere a la Catalunya Central.
Ofereixen tallers, xerrades i formacions per visibilitzar el col·lectiu LGTBI+, contribuir a la seva
normalització en la societat, i conscienciar i
reivindicar la diversitat de gènere i afectiva. A
més, porten el Servei d’Atenció Integral LGTBI
que es troba a la Muralla de Sant Domènec, 24.

Santpedor
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Una altra manera de fer economia,
amb responsabilitat social i territorial, ja existeix

Descobreix-la!
Des de l’Economia Social i Solidària s’entén
l’economia com una forma de respondre a les
necessitats socials, culturals i econòmiques de
les persones.

Com son les iniciatives de l’ESS?
Les iniciatives de l’ESS son molt diverses, però
totes comparteixen uns elements comuns que
defineixen el seu caràcter transformador:
La gestió democràtica i participativa.
L’orientació a les necessitats humanes (en lloc
de a la maximització dels beneficis), posant
l’economia al servei de les persones, gestionant els recursos equitativament i explotar-los
de manera sostenible.
El compromís amb la comunitat, la igualtat i
la democràcia. Contribueixen a millorar la societat, creant ocupació estable, vinculant-se
al territori, donant suport a causes socials,
finançant iniciatives de solidaritat i col·laborant amb moviments socials transformadors.

Trobem iniciatives d’Economia Social i Solidària
en tots els sectors i àmbits de l’activitat econòmica. Així, abraça des de la producció, passant
per la comercialització de productes o serveis,
fins al consum. Fins i tot en l’àmbit financer,
energètic o cultural trobem iniciatives d’ESS
que ens ofereixen una alternativa.

Com puc contribuir-hi jo?
Una forma de contribuir a enfortir aquesta visió
i aquestes pràctiques econòmiques és a través
del nostre consum. El consum és una de les
majors forces democràtiques de la nostra societat. Amb cada euro que gastem estem decidint
quin tipus de societat volem i estem construint,
i quines iniciatives creixen i prosperen.

Vols saber-ne més?
Descarrega’t gratis l’app per a iPhone i Android:
ESS Bages

Entre tots i totes, fem créixer l’Economia Social i Solidària
www.essbages.cat
Segueix-nos a:
@EcoSocialBages

Amb el suport de:

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals

