
  
 

 
 
 

 

 
1 CANDIDATURA COL·LECTIVA AL CONSELL RECTOR 
Us presentem, per ordre alfabètic, les cooperatives que desitgen formar part del nou 
Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, que 
s’escollirà durant l’assemblea de divendres 10 de juny de 2022. 
Totes elles presenten les seves candidatures de forma col·lectiva. 
 

 

ABACUS, SCCL. -Cultura- 
Marc Roma Chiné 

Cooperativa de consumidores i usuàries des de 1968. Catalunya. 
Comunitat ciutadana de socis i sòcies de consum i treball que promou 
l'experiència i el consum cultural, educatiu i de lleure de manera 

cooperativa, responsable i sostenible. 

 
 
ARQBAG, SCCL. -Arquitectura- 
Simona Cerri  

Cooperativa de treball des de 2017. Sant Cugat del Vallès.  
Serveis d'arquitectura, participació, energia i salut. 

 

 

 

AVANCEM SANTA CLARA, SCCL.  -Atenció a les persones- 
Ivon Maritza Henao Arias 

Cooperativa de treball des de 2010. Girona.  
Serveis assistencials, culturals i de lleure; mitjançant la realització 
d'activitats d'atenció domiciliària, educativa, culturals i d'altres de 
caràcter social (manteniment i neteja a organismes oficials,        

                      institucionals, empreses i particulars). 

 

 

 



  
 

 
 
 

 

 
AZIMUT 360, SCCL.  -Enginyeries renovables- 
Moisès Martínez Fèlix 

Cooperativa de treball des de 2010. Barcelona. 
Enginyeria especialitzada en l'execució de projectes d'energies 
renovables d'autoconsum, connectats a xarxa o sistemes autònoms, 
d'àmbit nacional i de cooperació internacional. 

 

 

COL·LECTIU RONDA, SCCL.  -Advocats Assessoria- 
Jesús Carrión Rabasco 

Cooperativa de treball des de 1980. Catalunya. 
Assessoria jurídica, laboral, fiscal, econòmica i social. 

 

 

 

COOP 57, SCCL.  -Serveis financers- 
Raimon Gassiot Ballbè 

Cooperativa de serveis des de 1987. Barcelona. 
Serveis financers, ètics i solidaris a les entitats de l’economia social. 

 
 

 
 
DIES D’AGOST, SCCL.  -Comunicació- 
Sara Blàzquez Castells 

Cooperativa de treball des de 2016. Osona. 
Cooperativa de comunicació que dóna servei prioritàriament a 
l’economia social i solidària, tercer sector, producte cultural, ecològic i 
de proximitat. A partir de finals de 2016, editarem un diari digital. 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

 

 
DOBLE VIA, SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, SCCL. -Atenció a les persones-  
Juan José Ramírez Romero 

Cooperativa de treball des de 1999. Vallès Oriental i Occidental. 
Empresa social cooperativa especialitzada en la prestació de serveis 
socioeducatius i culturals.  

 

 

ECOS, SCCL.  -Grup Cooperatiu- 
Guernica Facundo Vericat 

Cooperativa de segon grau des de 2011. Barcelona. 
Grup cooperatiu format per empreses de l’economia social i solidària. 

 

 

 
L’ESBERLA, SCCL.  -Educació Consultoria feministe- 
Ari Mendieta Simó 

Cooperativa de treball des de 2013. Maresme.  
Consultores, formadores i facilitadores en igualtat, ecofeminismes, cura 
comunitària i economia social i solidària. 

 
 

L’ESGUARD, SCCL.  -Educació i Lleure- 
Anna Puig Dominguez 

Cooperativa de treball des de 2017. Barcelona.  
Activitats de lleure, gestió de menjadors i extraescolars. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

 

 
LA CIUTAT INVISIBLE, SCCL.  -Cultura Consultoria Recerca- 
Ivan Miró Acedo 

Cooperativa de treball des de 2005. Barcelona. 
Creació i difusió de continguts crítics que impulsen processos de 
transformació política i social. 

 

 

LLEURE QUÀLIA, SCCL. -Lleure- 
Lluís Nadal Vidal 

Cooperativa de treball des de 2005. L’Urgell. 
Menjadors escolars, activitats de lleure (casals, colònies, extraescolars, 
oci cap de setmana), lleure salut mental i per a persones amb NEE. 

 

 

NOU SET, E.I., SCCL.  -Inserció Laboral.  
Eva Bagan Giménez 

Cooperativa de treball des de 1997. Penedès.  
Serveis de neteja, consergeria, botiga de segona mà i altres serveis per 
empreses i administracions.  

 

 
 

RESILIENCE. EARTH, SCCL.  -Consultoria Formació i recerca- 
Laura Comas Martinez 

Cooperativa de treball des de 2016. La Garrotxa.  
Gestió del canvi que aposta per la resiliència comunitària, el disseny 
regeneratiu i l'economia social i solidària com a eines fonamentals per a 
la transformació social, ecològica i econòmica. Les membres de la 

cooperativa oferim diversos serveis com el disseny, planificació i avaluació; la 
facilitació i formació; o la innovació i recerca.  

 

 



  
 

 
 
 

 

SEPRA, SERVEI DE PREVENCIÓ INTEGRAL, SCCL.  -Prev. riscos laborals- 
Guillem Llorens Gragera 

Cooperativa de treball des de 2003. Barcelona. 
Serveis de prevenció de riscos laborals amb especialitats tècniques i 
medicina del treball, acreditat per la Generalitat de Catalunya amb el 
núm. de registres SP-063-B. 

 

 
SUARA COOPERATIVA, SCCL.  -Atenció a les persones- 
Laia Bonastra Argüello 

Cooperativa de treball des de 2008. Catalunya.  
Gestió de serveis d’atenció a les persones. 

 

 

 
TÀNDEM SOCIAL, SCCL.  -Consultoria-  
Jaume Oller Rosell 

Cooperativa de treball des de 2011. Barcelona.  
Consultoria per a projectes i empreses socials. 

 

 

 
TEB GESTIÓ EMPRESARIAL, SCCL.  -Atenció a les persones amb discapacitats- 
(GRUP COOPERATIU TEB).   
Pepa Muñoz Quintana 

Cooperativa de treball associat des de 1988. Barcelona i Castellar V. 
Serveis de gestió empresarial i formació pel grup Cooperatiu TEB. 

 

 

T.U.S., SCCL.  -Transport urbà- 
Francisco Bringueret Nafria 

Cooperativa de treball des de 1982. Sabadell. 
Transport urbà de viatgers. 


