
PROPOSTES  
QUE CONCORREN A L’ADJUDICACIÓ DE 
FONS DEL FEPC DE L’ECONOMAT SOCIAL

Cada persona sòcia pot votar 
fins a quatre propostes. 

ENTITAT ASSOCIACIÓ ARCÀDIA DE CAN BATLLÓ

PROJECTE Menjador escolar ecològic

L’associació Arcàdia es farà sòcia de L’Economat. Les famílies poden 
fer les compres dels aliments i/o productes necessaris per a cuinar els 
menús diaris en nom de l’associació. Es podria passar una llista amb el 
nom de les unitats familiars per tal d’anar registrant qui fa les compres. 
L’Economat subvenciona el 50% dels imports d’aquestes compres 
mitjançant part del FEPC, fins a esgotar l’import total de 1.250€.

ENTITAT ASSOCIACIÓ DE DEFENSA DE LA TERRA DEL BAIX 
LLOBREGAT. CAL NOTARI

PROJECTE Construcció de Prototips per fer assajos de cultius 
d’hortalisses en bancals elevats amb coberta vegetal 
permanent.

Construcció d’una eina prototip pel tractor, què s’anomena “roloflex” i 
serveix per aixafar cobertes vegetals que s’hagin sembrat per tal de fer un 
encoixinat a sobre la terra amb la finalitat de servir com capa protectora del 
sòl. Aquesta pràctica és fonamental per la productivitat dels conreu sense 
llaurada i per regenerar la biodiversitat al sòl.
La principal característica de l’eina és que és un corró flexible el  qual 
segueix la forma del banc de plantació i permet aixafar la coberta vegetal 
dels costats del banc adaptant-se al sistema de reg per inundació i al 
sistema de bancs permanents.
En base al treball previ de la cooperativa de autocontrucio “l’Atelier Paysan” 
( https://www.latelierpaysan.org/Roloflex-1395), la fabricacio del prototip anirà 
a càrrec d’un ferrer local i juntament amb la pagesia de la Comarca del Baix 
llobregat realitzaran el test de l’eina fins a la seva posada a punt.



ENTITAT ASSOCIACIÓ MIGRACIÓ I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
– MIGRESS

PROJECTE Concurs art antiracista

Concurs d’art antiracista per artistes migrades i racialitzades amb una 
temàtica transversal: l’antiracisme. Hi haurà una obra guanyadora amb 
un premi de 300 euros i una exposició tant de l’obra guanyadora com de 
les finalistes.

ENTITAT COMUNITAT ENERGÈTICA DE LA BORDETA

PROJECTE Engeguem un vehicle elèctric compartit al barri!

Instal·lació d’un punt de recàrrega en un aparcament obert al públic al 
barri de La Bordeta o barris veïns, per poder aparcar-hi un vehicle elèctric 
compartit. El cotxe estaria disponible per a qualsevol veïna, fent-se sòcia 
de la cooperativa SomMobilitat.

ENTITAT COOPERATIVA POPULAR DE VENDEDORES AMBULANTES 
DE BARCELONA

PROJECTE TUKKI XAM : turisme antiracista

Disseny i execució de jornada cultural i gastronòmica per presentar 
TUKKI XAM un línea nova de projectes enfocada en la promoció de 
turisme antiracista i solidari entre Catalunya i Senegal.



ENTITAT L’ECONOMAT SOCIAL SCCL

PROJECTE Berenars saludables

El principal objectiu del projecte és oferir l’oportunitat als infants 
de famílies vulnerables l’accés a consumir productes provinents de 
l’agroecologia mitjançant berenars saludables. La idea seria col·laborar 
amb dues entitats de La Bordeta oferint els berenars diaris als infants 
que hi participen. Tot i així, falta saber la quantitat d’infants que té cada 
entitat per acabar de decidir la col·laboració que es pot establir per 
poder garantir el màxim nombre de berenars diaris des de març fins 
a mínim finals de juny. Considerem que per poder-nos aproximar a la 
resta d’objectius és fonamental prioritzar que els berenars puguin ser 
diaris i amb la durada màxima possible. Aquest serà un element decisiu 
per establir i concretar les col·laboracions.

ENTITAT L’ETNOGRÀFICA. ANTROPOLOGIA PER A LA 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

PROJECTE Alimentació de proximitat per a tothom (APPAT)

Alimentació de proximitat per a tothom (APPAT) és un projecte que 
té com a finalitat fomentar l’accessibilitat i participació de persones 
migrades i racialitzades, i amb identitats alimentàries diverses, en espais 
de producció, transformació, comerç i consum alimentari responsable, 
del teixit agroecològic i de l’Economia Social i Solidària. El projecte té 
una trajectòria de dos anys al Districte de Sants-Montjuïc, durant els 
quals s’ha realitzat una diagnosi, accions participatives, divulgatives, 
de sensibilització i articulació sobre la necessitat de diversificar 
l’oferta alimentària, els serveis i equips segons criteris agroecològics, 
d’interculturalitat i inclusió social, des de la producció al consum. 
Enguany, volem publicar el conte inèdit “Què és menjar bé?” per 
conscienciar sobre la dimensió social de l’alimentació i el dret a una 
alimentació culturalment adequada.



ENTITAT IMPREMTA COL·LECTIVA DE CAN BATLLÓ

PROJECTE Gràfica cooperativa en Barcelona: fem visibles altres 
imaginaris d’acció

La gràfica cooperativa a Barcelona té una història moltes vegades 
desconeguda; tanmateix, per les persones i entitats que treballem cada 
dia a l’àmbit de l’economia social i solidària. Aquest projecte es proposa 
recuperar el llegat de la iconografia cooperativista i proposar nous 
imaginaris a través del disseny i l’elaboració d’una sèrie de material gràfic 
i la seva distribució entre les xarxes del barri. Per a l’execució d’una tasca 
tan organitzada i seriosa no podem comptar només amb la inestable 
disponibilitat voluntària de les persones del col·lectiu i material precari i 
escàs sinó que volem donar-li l’atenció i qualitat adequada. Demanem 
l’ajuda del FEPC per dur a terme aquesta proposta de més de 300 
cartells per reivindicar i difondre els valors del cooperativisme i el suport 
mutu.

ENTITAT PLÀUDITE TEATRE. ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES

PROJECTE Teatre per a tothom. Beques escola de teatre

Les beques són oportunitats per a infants i joves en situació d’exclusió 
que identifiquem a través del professorat dels centres educatius on 
realitzem projectes. L’accés a la cultura i a la pràctica cultural és un 
dret segons la Declaració Universal de Drets Humans (articles 22 i 27), i 
aquestes beques el garantitzen. 
Article 22: “Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat 
social i a obtenir, mitjançant l’esforç nacional i la cooperació internacional, 
segons l’organització i els recursos de cada país, la satisfacció dels drets 
econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure 
desenvolupament de la seva personalitat.” Article 27: 1. “Tota persona té dret 
a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les 
arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic”.



ENTITAT LA TROCA.  
ESCOLA COMUNITÀRIA DE FORMACIÓ PERMANENT

PROJECTE ESPAI CANALLA: espai de cura d’infants en una escola de 
persones adultes

L’Espai canalla és un espai gratuït de cura d’infants menors de 3 anys 
que facilita l’assistència de mares o pares a les formacions de La Troca. 
Amb el finançament FEPC, a més de consolidar l’espai, volem impulsar 
noves activitats com l’acompanyament i assessorament a la criança, 
formacions sobre criança i coresponsabilitat i el foment de la socialització 
de les cures. L’Espai canalla omple un buit en el territori facilitant un 
espai d’acollida per a les criatures mentre les persones que en tenen 
cura es formen. Malauradament, no és habitual un espai de cura per 
a infants en un projecte de formació de persones adultes, tot i que és 
un espai imprescindible per conciliar criança i formació quan les dones 
que fan aquests processos formatius són nouvingudes (sense xarxa al 
territori i a les quals els cal aprendre les llengües d’acollida i conèixer el 
funcionament de l’entorn) i/o amb baixos nivells formatius (per les quals 
la formació és una via de millora socioeconòmica).


