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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.  

• Neix l’Economat Social S.C.C.L 

• Cooperativa de treball i Ateneu 

• Quins són els nostres productes i proveïdors? 

• Com és el circuit de compra? 

• Els Socis Col·laboradors i l’Ateneu. 
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.  

Neix l’ECONOMAT SOCIAL, SCCL 

QUÈ FAREM A L’ECONOMAT? 
 
 Comerç, adquisició i venda de productes ecològics, en especial en l’àmbit alimentari 
en les millors condicions de preu, qualitat i equitat social, per tal de garantir el dret 
fonamental de tot ciutadà a una alimentació sense productes químics ni 
manipulacions transgèniques, tot garantint que els processos que hagin intervingut en 
la creació i distribució d’aquests béns, incorporin valor social i ambiental. 
 
 Afavorir la satisfacció de necessitats bàsiques, molt especialment en el camp de la 
alimentació a persones, o col·lectius amb risc d’exclusió social, satisfent d’aquesta 
manera necessitats socials no suficientment ateses ni per l’administració ni per un 
mercat, que encara no és prou social ni solidari.   
 
 Promoure les relacions intercooperatives, la difusió del cooperativisme, la 
fraternitat, la cultura i la transformació social. 
 
(redactat extret dels Estatuts Socials de l’Economat) 
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.  

COOPERATIVA DE TREBALL I ATENEU 

 
 
-ELS SOCIS DE TREBALL SOM EL MOTOR DE L’ECONOMAT:  Vetllem perquè el 
mecanisme funcioni, estigui ben engrassat i sigui cada cop més pràctic. 

 
 
 
 
 
 
 
-ELS SOCIS COL·LABORADORS SOU L’ÀNIMA DE L’ECONOMAT.   
 
 
 
 
 
 

EL TREBALL ÉS UNA EINA DEL PROJECTE, NO UN FI 
EN SI MATEIX. Per Estatuts som cooperativa sense 
ànim de lucre, no podem repartir beneficis, 
(cobert un salari limitat per llei), s’ha de reinvertir 
en el projecte per consolidar-lo.   

Els mecanismes  del circuit de compra pesen i per això han  
de ser suportats pel treball.   
En canvi el repartiment entre els socis col·laboradors de   
tasques ha de ser lleugera  i sobre temes  de I+D, 
cooperativisme i cultura.  
Sou l’Ateneu.  
 
  

COM HO FAREM?    
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.  

COOPERATIVA DE TREBALL I ATENEU 

COM HO FAREM? 
 

SOCIS TREBALLADORS 
 
- Compromís amb el treball:  funcionament dels circuits de proveïment 

 
- Vetllem per  a la sostenibilitat del projecte:  

-Aportacions al capital social (1000 €/soci), Sou i cotitzacions mínimes. 
- Noves línies d’ingressos. 
 

 - Formen l’assamblea general  i el Consell Rector, on es troba també representat el 
soci col·laborador. 
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.  

COOPERATIVA DE TREBALL I ATENEU 

COM HO FAREM? 
 

SOCIS COL·LABORADORS 
 
- Compromís amb el projecte, a través de la utilització correcte del circuit i el 
pagament per avançat de l’estoc. 
 

- Foment de la cultura, i l’intercanvi de coneixements : Autogestió del Fons d’Educació 
i promoció cooperatives  (20% resultat exercici) 
 

- Participació amb veu i vot (fins a un 20%) a l’Assemblea general de la Cooperativa. 
 

- Implicació amb la sostenibilitat del projecte: 
- Capital Social: 60 €/soci 
- Quota trimestral: 20 € 
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.  

COOPERATIVA DE TREBALL I ATENEU 

COM HO FAREM? 
 
COMPROMÍS AMB L’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA: 
 
-Llum: SomEnergia (www.somenergia.coop) 
 

- Assegurança: Arç Cooperativa (www.arccop.coop) 
 
-  Volem ser socis de:  
 

-Xarxa d’Economia Solidària (www.xes.cat) 
- Coop 57 (www.coop57.coop) 
- Federació de Cooperatives de treball de catalunya 
(www.cooperativestreball.coop) 
- Sants barri cooperatiu (www.sants.coop) 
- Can Batlló (http://canbatllo.wordpress.com/) 
- Quèviure  (www.queviure.coop)  

 
 

http://www.somenergia.coop/
http://www.arccop.coop/
http://www.xes.cat/
http://www.coop57.coop/
http://www.cooperativestreball.coop/
http://www.sants.coop/
http://canbatllo.wordpress.com/
http://www.queviure.coop/
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.  

PRODUCTES I PROVEÏDORS 

 
 

 Queviure:  Queviures responsables www.queviure.coop 

 
Productes: Farina, Cereals, Llegums, Arrossos, Fruits secs, Llavors, Mel, Pasta, 
Conserves, Sucre, Sal, Te, Cafè, Proteïna Vegetal, Begudes vegetals, Cervesa, Vi , sucs, 
llet, formatges. 
 

El Camp de la Sort  www.campdelasort.cat.  

 
Productes: Fruita i Verdures de temporada. Ous. 
 
 
 

http://www.queviure.coop/
http://www.campdelasort.cat/
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.  

PRODUCTES I PROVEÏDORS 

 
 

 Ecoreciclat (www.ecoreciclat.info) 

 
Productes:  Paper de WC, paper de cuina, tampons, compreses, mocadors de paper, 
bosses d’escombraria. 
 
 
 PRODUCTES PENDENTS D’INCORPORAR: 
 
-Productes de neteja de la llar 
- Productes d’higiene personal 
- Productes per nadons i de criança 
- Pollastre 
- Embotits 
- Carn 
- Bombetes?... Ho comentem després 
 
 

http://www.ecoreciclat.info/
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.  

EL CIRCUIT DE COMPRA 

 
PRODUCTE FRESC (Fruita, Verdura, Ous, proteïna vegetal, formatge i llet): 
 
- Comanda setmanal. 
- Temps per fer-la: de Dimarts al matí a diumenge a les 12 de la nit 

-  La comanda es farà mitjançant l’Aplicoop (www.leconomat.cat)* 
 
•Aplicatiu per a comandes de cooperatives de consum, desenvolupat per l’Ataneu Candela de Sabadell. En 
aquests moments l’estem acabant d’instal·lar per l’Economat. Mentre no estigui ho farem mitjançant 
l’enviament d’un excel. 
 

-Dia de recollida: Dimecres i dijous de 5 a 9 del vespre. 
 

 
PRODUCTES D’ESTOC (Pasta, llegum, arròs, farina, etc): 
 
-Sense comanda prèvia, d’autoservei els dies de recollida de la comanda. 
- Cal apuntar en el full de producte d’estoc (gaveta “fulls estoc”)  el nom del producte, 
el codi, la quantitat, la data, el nom i el número de soci. 
- Aquest full es deixa abans de marxar a la gaveta “Estoc per facturar”. 

http://www.leconomat.cat)*/
http://www.leconomat.cat)*/
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.  

EL CIRCUIT DE COMPRA 

 
ABONAMENT DELS PRODUCTES: 
 
Moment 1 (els primers  3 mesos): 
 
Cada divendres s’efectuarà per remesa bancària el cobrament dels productes (fresc i 
estoc) recollits aquella setmana. 
 
Moment 2 (desprès dels 3 primers mesos): 
 
El MONEDER de l’ECONOMAT. 
 
*Si les prestatgeries del local estan plenes de productes que els socis encara no han 
pagat (finançat), aleshores, la cooperativa hauria de demanar un crèdit, els interessos 
del qual, després  s’acabarien traslladant als productes ... 
 
“Amb la que està caient...  
     EL CONSUMIDOR RESPONSABLE ÉS AQUELL QUE S’OCUPA  DEL SEU ESTOC” 
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.  

EL CIRCUIT DE COMPRA 

PERQUÈ EL MONEDER?  
 
 Millor gestió de la tresoreria, consolidació del projecte. 
 
Afavoreix la planificació de les compres als proveïdors.  
 
 Possibilitat de gestió i planificació de l’estoc  per part nostre 

 
 A llarg termini major estalvi en la compra (millor negociació amb els proveïdors i 
productors, menys despeses bancàries). 

 
Més suport al pagès, quan en una 2a etapa també es faci Moneder-fresc 

 
COM FUNCIONA: Una vegada observats els patrons de consum de les famílies, podrem 
establir diferents trams de consum per cada soci, de manera que el dia 4 de cada mes, 
l’Economat ingressarà la quantitat prevista de consum de productes d’aquell mes i s’incorporarà 
al moneder del soci (consultable per cada soci des de l’Aplicoop). Durant el mes es podrà anar 
gastant aquella quantitat, en cas que a final de mes la quantitat sigui diferent de zero, es 
compensarà en el següent mes. 
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.   
ELS SOCIS COL·LABORADORS I L’ATENEU 
 
 
Primer de tot recordem que als anys 30, en plena República, al costat d’un Cooperativa 
de Consum sempre hi havia un Ateneu.  
 

LA COOPERATIVA ERA EL MOTOR 
 I L’ATENEU L’ÀNIMA DEL MOTOR!  

 

 
  
 
 
 
 
 
  

Les dos parts es retroalimenten i son imprescindibles! 
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.   
ELS SOCIS COL·LABORADORS i  L’ATENEU 
 

Sobre la cultura les societats  hi han reflectit  les seves frustracions i les seves 
esperances, que es desprenen del context material, en el que aquesta comunitat 
està vivint. 
 
Només en l’època moderna, la cultura ha esdevingut un objecte en sí mateix, 
perdent la connexió amb aquesta base material que, o bé recobria o bé impulsava. 
 
 
Aquesta “sub-cultura” ha estat mantinguda (artificialment) per les subvencions o bé 
per la industria cultural, que ha filtrat els productes, que més s'adaptaven a les seves 
necessitats econòmiques. 
 
 
Quan una obra de teatre, un llibre, una pel·lícula o una melodia musical no ens 
serveix per prendre decisions (econòmiques, laborals, familiars, de salut...etc.), vol dir 
que no es capaç de sacsejar-nos  ni provocar canvis en la nostra realitat quotidiana, i 
per tant, es tracta d'una cultura estèril. 
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.   
ELS SOCIS COL·LABORADORS i  L’ATENEU 
 

 A l’Economat no estem d’acord en la idea capitalista de què es redueixi la cultura a un 
pur folklore nostàlgic, o bé a un consum d’oci cultural. 
 
  HA DE SER FRUCTÍFERA A LA NOSTRA VIDA QUOTIDIANA !  
     (no cal esperar al cap de setmana) 
 
  LA CULTURA  HA DE SER UN MIRALL D’ACTIVACIÓ COL·LECTIVA! 
    (tots podem ser cultura) 
 
Us hem repartit unes fitxes en les que es demana quines habilitats, interessos i 
professions teniu. 
A partir d’aquesta informació, començarem a obrir joc... Alguns exemples: 
 
 El mural republicà...Les beques de consum... 
 Sopars i excursions diverses...  
 L’espai de criança... Manteniment de llistat de productes electrònics 
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L’ECONOMAT SOCIAL SCCL.   
ELS SOCIS COL·LABORADORS i L’ATENEU 
 
En Resum, els Socis Col·laboradors: 
 

Tots els consumidors de l’Economat son col·laboradors pel sol fet de consumir. 

Recordem que un 20% dels resultats, dota el Fons d’Educació i Promoció Cooperativa. 
 

Ara bé, hi poden haver socis més actius. Amb la informació obtinguda per les fitxes 
s’intentarà  assignar responsabilitats  a tothom amb poc pes i molt repartides  i sobre 
temes culturals , cooperativisme i de “I+D” (que després  es poden concretar en processos 
de millora i canvis en el circuit de compra que gestionen el s socis treballadors).  
 
Els socis col·laboradors AUTOGESTIONEN EL  FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ, que està 
format  per ingressos i despeses vinculades a les esmentades finalitats : 
 
Ingressos: A part del 20% de resultats de l’exercici , es poden captar altres recursos a 
través d’activitats, micromecenatge...etc  
Despeses: Les que ocasionen les activitats entre els socis i altres activitats del barri o de 
l’Economia Social en general. 
 



 
 

 
GRÀCIES!!!!! 

 I BENVINGUTS A L’ECONOMAT 
 
 
 

Sants- La Bordeta 
Diumenge 27 de Gener de 2013 


