
 

 

 
Resolta la convocatòria 2022 del programa L’Empenta, Ajuts al Foment del 
Cooperativisme 
 
Benvolgudes i benvolguts cooperativistes, 
 
Ens complau compartir amb vosaltres la selecció de 9 projectes de cooperatives que han estat escollits 
en el marc de la convocatòria 2022 del programa L’Empenta, Ajuts al Foment del Cooperativisme. 
 
En aquesta tercera edició del programa impulsat pel Consell rector amb l’objectiu de posar a disposició 
de les federades una part dels Fons d’Educació i Promoció Cooperativa de la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya, s’han prioritzat projectes d’intercooperació que contribueixin a l’articulació 
sectorial  de tres sectors amb necessitats d’impuls: 
 

• Cultura, comunicació i audiovisual 
• Tecnologia Digital 
• Alimentació i agroecologia 
• Multisectors (aquells projectes que s’articulen a través de diferents sectors amb una única 

proposta conjunta d’intercooperació). 
 
A través de diferents comarques repartides arreu del territori: 

• Barcelona 
• Lleida 
• Tarragona 
• Girona 
• Pirineus 

 
L’Empenta, el programa de foment del cooperativisme, està dotat amb 250.000 euros i aquests són els 
projectes seleccionats:  

• Projecte Espurna Camp, impulsat per Alquimia SCCL 
• Projecte Pol·linitzem amb cultura els nostres territoris, impulsat per Associació Impuls 

Cooperatiu de Sants i les seves cooperatives federades 
• Projecte Lletres fermentades, impulsat per El Pati Blau SCCL 
• Projecte La Traça Cultural, impulsat per Mas La Sala SCCL i El Refugi SCCL 
• Projecte Punt de Producció i Serveis de distribució Alimentària Conscient, impulsat per 

Taller Jeroni Moragas SCCL 
• Projecte Consolidació de la Politja –  Pol de les organitzacions ESS de Sant Cugat, impulsat 

per Associació Sant Cugat del Vallès cap a l’ESS i sostenible, a través de les seves cooperatives 
federades 

• Projecte La Teulada, impulsat per El Far Cooperatiu SCCL 
• Projecte Escola d’oficis de muntanya, impulsat per l’Envall SCCL 
• Projecte Participa, impulsat per Btàctic SCCL 

 
Els projectes presentats s’inscriuen en àmbits de la Gestió del coneixement i formació en l’àmbit 
cooperatiu, promoció, creació i enfortiment de cooperatives, transformació social i intercooperació. 
Moltes gràcies!  
 


