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Presentac
Presentació

L’any 2009 es va dur a terme un Pla de Promoció del Cooperativisme gràcies al suport financer de la Direcció General d’Economia Social i Creació
d’Empreses i a la participació de 22 persones pertanyents a 20 entitats
relacionades amb l’economia social d’àmbit comarcal i català.
Un dels fruits d’aquell treball és aquest recull de les cooperatives i societats
laborals de la comarca, que teniu entre mans.
El sector de l’economia social a l’Alt Empordà representa una facturació
anual de 25 milions d’Euros, 420 llocs de treball i 2.200 socis. El seu valor
afegit, però, és el seu arrelament en el territori lo que evita la seva deslocalització i la seva visió sensible cap a temes de responsabilitat social i de
protecció del medi ambient, entre altres.

Consol Cantenys i Arbolí.
Presidenta.
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

C O O P E R A T I V E S

Per estimar una cosa, s’ha de conèixer. Aquest és el motiu pel qual s’ha
apostat per l’edició d’aquest recull. Donar-vos a conèixer les empreses de
l’economia social de la comarca i del valor que ofereixen a la societat i al
territori.
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La cooperativa

La cooperativa

Una cooperativa és una societat que agrupa persones que realitzen una activitat mitjançant la seva participació en l’empresa d’acord amb els principis
cooperatius. És una empresa formada per un grup de persones que s’associen
per satisfer necessitats socioeconòmiques comunes, ja siguin de treball,
consum, ensenyament, entre altres, i desenvolupar una activitat empresarial
de forma col•lectiva.
Les cooperatives són empreses de propietat conjunta, amb una àmplia
capa¬citat d’autoorganització entre les persones sòcies cooperativistes,
que participen activament de la seva gestió i dels resultats. Tenen voluntat
d’incorporar noves persones al projecte empresarial, facilitant la lliure adhesió dels socis i sòcies, així com també la seva baixa voluntària. Gaudeixen de
plena autonomia, essent organitzacions totalment independents gestionades
només per les persones sòcies.

La formació per a les persones sòcies: les cooperatives destinen una part dels
seus guanys a la formació de socis/sòcies i persones treballadores.
La intercooperació i creació de xarxa en¬tre cooperatives: les cooperatives
cooperen entre elles per aconseguir aliances avantatjo¬ses i enfortir el moviment cooperatiu.

Equip d’Ara_Coop SCCL.
Cooperativa per a la promoció i creació de cooperatives.
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La participació dels socis/sòcies: activa en la presa de decisions, exercint un
control democràtic de l’empresa. L’assem¬blea general és el màxim òrgan
d’expressió social i es regeix d’acord amb el principi una persona, un vot.
La participació econòmica dels socis/sò¬cies: que contribueixen amb les
seves aportacions al capital social. Alhora, decideixen so¬bre la distribució
dels resultats obtinguts, que es reparteixen equitativament en funció d’allò
que aporta cada persona sòcia a l’empresa.

C O O P E R A T I V E S

C O O P E R A T I V E S

La finalitat de les cooperatives és millo¬rar la situació econòmica de les
persones membres i del seu entorn, prioritzant els interessos col•lectius per
sobre del benefici particular. Entre aquests principis destaquen:
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Cooperatives de Treball Associat
Associen persones físiques amb la finalitat de produir béns o
dur a terme serveis per a tercers, i millorar així les condicions
econòmiques i de treball de les persones sòcies. El treball i la
persona sòcia són l’eix de l’activitat.

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Treball Associat
Número de socis : 3
Llocs de treball: 3
Activitat a la què es dediquen:
Restaurant.
Plats de temporada: Amanides i cremes fredes a la Primavera,-Estiu; bolets,
i cacera a la Tardor-Hivern.
Ànec ( mi-cuit, magret etc... ) Arrossos tot l’any.
Postres originals, carta de vins diferent, menú gastronòmic.
Principals productes:
Utilitzem oli d’oliva extra verge, Oli de Pau ( Argudell, Arbequina, Corbell )
per amanir. Ambient tranquil, terrassa d’estiu, tracte personalitzat..

C O O P E R A T I V E S

C O O P E R A T I V E S

Classes de
Cooperatives

1

Nom comercial: Restaurant Garimall.
Nom de l’empresa: Restauració
Empordanesa SCCL.
Direcció C/ Concepció 2 17494 Pau
Telèfon 972530866.
Mail: garimall@garimall.com
Web : www.garimall.com
Àmbit geogràfic: Local
Horari 13 h 15 h / 19,30 h 22
13 h 15 h / 20 h 22,30 Juliol i agost,
obert tots els dies.
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Cooperativa
Tipus de cooperativa: Cooperativa de treball associat sense ànim de lucre.
Empresa d’Inserció.
Números de socis : 3
Llocs de treball: 8

C O O P E R A T I V E S

Activitat a la què es dediquen:
Serveis i activitats forestals i agro-forestals.
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Serveis que ofereixen:
Serveis i activitats forestals:
Treballs forestals seguint els principis de persistència, conservació i millora
de les masses forestals, afavorint la biodiversitat dels ecosistemes. Aprofitaments silvopasturals sostenibles, prioritzant l’activitat silvícola a la de pastures.
Elaboració, gestió i seguiment de plans tècnics i altres projectes d’ordenació,
aprofitament i millora forestal.

Serveis i activitats agro-forestal:
Recuperació dels usos tradicionals agrícoles dins dels terrenys forestals, a
través de tècniques tradicionals, de la seva conversió en agricultura ecològica
i amb l’ús de llavors ecològiques, prioritzant les varietats autòctones. Promoure la creació i divulgació de productes sense l’ús de combustible fòssil.
Aspectes a destacar
Des de fa anys, els socis fundadors de la cooperativa venen realitzant treballs en el sector agro-forestal, intentant aplicar uns determinats criteris de
treball que permetin la millora de la situació social i laboral del sector, i l’ús
de tècniques i mètodes compatibles amb la conservació del medi. Actualment s’ha constituït com a empresa d’inserció i dóna sortida laboral a 8
persones amb especials dificultats d’inserció.
EI Foresterra es membre de l’Associació Via Pirena i participa en l’organització
de les Jornades “L’Empordà: el paisatge com a actiu econòmic”.
En l’àmbit social seguim els següents principis:
Com a empresa d’inciativa social: Fomentar l’ocupació en aquest sector,
amb la finalitat primordial de la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social. Creació d’un banc d’hores anuals per soci,
gratuïtes, destinades a projectes o treballs que compleixin els objectius fitxats en aquests estatuts.
En l’àmbit cultural seguim els següents principis:
Recuperació i difusió de tècniques tradicionals de manteniment de patrimoni rural, a través del treball amb pedra seca. Foment d’activitats que ajudin
a donar a conèixer i valoritzar el medi natural.

C O O P E R A T I V E S

Nom comercial: Foresterra
Nom de l’empresa:
E.I. Foresterra SCCL.
Adreça: Ctra. A Marzà s/n,
17493 Vilajuïga (Girona).
Telèfon: 638 107 622 / 659 263 275 /
627 304 968.
Mail: foresterracoop@gmail.com
Àmbit geogràfic: Comarcal
Horari d’atenció: De 8:00 a 20:00 h.
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Aspectes a destacar
GARBET es crea l’any 2005 amb la voluntat de crear un projecte d’ocupació per
persones amb especials dificultats per accedir al món del treball. Amb aquest
objectiu crea la primera cooperativa de inserció de Catalunya. Actualment és
una empresa de inserció registrada al Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya.
GARBET combina qualitat en el servei i responsabilitat social. D’una banda, oferim un servei integral de neteja i manteniment i de l’altra, som una cooperativa
d’inserció que facilita la incorporació al món laboral de persones en situació o
risc d’exclusió social. La impulsora d’aquest projecte és la cooperativa SUARA.

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Treball Associat.
Número de socis : 13
Llocs de treball: 70

GARBET aposta per la qualitat a través del seguiment rigorós de protocols
d’actuació que garanteixen la higiene i l’adequació dels espais on es treballa,
amb una atenció especial als centres oberts al públic. Aquesta qualitat està
avalada per la certificació en qualitat ISO 9001:2008.

Activitat a la què es dediquen:
Serveis de neteja, manteniment, jardineria i bugaderia.

GARBET promou la responsabilitat social. Per garantir un servei de qualitat i
facilitar l’entrada al mercat de treball de persones amb certes dificultats disposem de programes de formació i acompanyament.

Principals serveis :
Serveis de neteja: Neteges permanent client públics i privats, neteges final obra,
obertura, tancaments, neteges xoc, neteges vidres i paviments.
Serveis de Manteniment Integral: Manteniment edificis i oficines, reformes,
instal•lacions generals, pintura.
Jardineria: Serveis puntuals o manteniment.
Bugaderia: Gestió bugaderia interna i externa.
Serveis integrals comunitats de veïns.
Desinfeccions i control ambiental

GARBET treballa respectant pel medi ambient. Utilitzem productes que són respectuosos amb el medi ambient i comptem amb una política activa de reducció, reciclatge i reutilització de materials. Així mateix, posem especial èmfasi
en la reducció del consum energètic i d’aigua.
A través de SUARA Cooperativa (impulsora del projecte) participem del Grup
Cooperatiu CLADE.

C O O P E R A T I V E S

C O O P E R A T I V E S

Nom comercial: Garbet.
Nom de l’empresa: Garbet, Neteja i
Manteniment Integral, EI, SCCL.
Adreça: C/ Sant Joan Baptista 4 Baixos
17600 Figueres.
Telèfon: 972 505951 - FAX 972509957
Mail: garbet@garbet.coop
Web: www.garbet.coop
Àmbit geogràfic: Catalunya.
Horari d’atenció: Dilluns a divendres
de 8 a 20 h
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Nom comercials: Garrido Assessors
Nom de l’empresa:
Garrido H. Assessors SCCL.
Adreça: Ctra nacional II NR II
17700 Jonquera
Telèfon: 972554458
Mail:
garridohermanos@garridohermanos.com
Àmbit geogràfic: Internacional
Horari atenció 8 - 14 h / 16 - 18 h

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Treball Associat
Número de socis : 3
Llocs de treball: 4

Aspectes a destacar
La nostra plantilla està al servei dels nostres clients des de les nostres oficines
de la jonquera, amb una gran capacitat personal i material al nostre sector. Tots
els tràmits amb l’administració es fa per medis telemàtics: duanes, inspeccions
sanitàriesi fito.
Els nostres col•laboradors estan seleccionats entre els més solvents i professionals del seu sector.
Som membres del col•legi oficial d’agents de duanes de la jonquera, de a.t.e.i.a.
i de l’associació d’experts contables.
El nostre repte es col•laborar d’una manera estreta amb els nostres clients,
ampliar la nostra cartera i donar un servei inigualable.

C O O P E R A T I V E S

C O O P E R A T I V E S

Activitat a la què es dediquen:
Comerç Exterior, tràmits de documents de mercaderies d’importació
i d’exportació.
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Nom comercial: La Casa dels Nins.
Nom de l’empresa:
La Casa dels Nins SCCL.
Adreça: Sector Paní, 90 – Empuriabrava,
Castelló d’Empúries 17484
Telèfon: 972456100.
Mail: info@lacasadelsnins.com
Web: www.lacasadelsnins.com
Àmbit geogràfic: Comarcal.
Horari d’atenció: dilluns a divendres
de 8 a 17h.

Aspectes a destacar
Des dels inicis la nostra voluntat era suplir la manca de serveis educatius en
la primera infància al terme municipal de Castelló d’Empúries, concretament a
Empuriabrava. Un cop hem fet créixer el primer centre hem concursat per optar
a gestionar altres llars d’infants de titularitat pública, com al municipi de Llers
i Riumors.
La nostra cooperativa té la intenció d’aportar a la comarca de l’Alt Empordà un
servei de qualitat entorn les necessitats de les famílies en aquestes edats tan
inicials en la cura dels seus fills i filles. Per aquest motiu la nostra cooperativa
es dedica molt a la formació del personal que hi treballa i estem en vies de
incorporar socis.

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Treball Associat
Número de socis : 3
Llocs de treball: 6
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Principals serveis :
els nostres serveis estan relacionats en l’atenció, cura i educació dels infants en
edats primerenques i el suport i recolzament a les seves famílies en un entorn
familiar i respectuós amb les necessitats dels infants.

C O O P E R A T I V E S

C O O P E R A T I V E S

Activitat a la què es dediquen:
llar d’infants. L’activitat de la cooperativa és la gestió d’escoles bressol a la
comarca de l’Alt Empordà.
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Nom comercial: Terregada Net
Nom Empresarial: Terregada Net SCCL
Adreça: Fabra 32 Local A
17472 l’Armentera.
Telèfon: 972550874 / 666435350
Mail: info@terregada.net
Web: www.terregada.net
Ambit geogràfic: comarques gironines.
Horari: Hores convingudes

Restauració d’ecosistemes: Estudis de vegetació i projectes d’eradicació
d’espècies al•lòctones invasores.
Horta i jardineria ecològiques: assessorament i cursos dirigit a particulars, administració públiques i escoles.
Entitat d’assessorament agrari: tramitació d’ajuts i estudis a la pagesia.
Educació ambiental: campanyes dirigides a la ciutadania i tallers a les ecoles.

Aspectes a destacar

C O O P E R A T I V E S

Activitat a la què es dediquen:
Assessorament agrari, projectes i assessorament tècnic mediambiental,
sensibilització i comunicació.
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Principals serveis :
Residus: campanyes de compostatge casolà, campanyes d’implementació de la
recollida de la FORM i estudis prevenció residus.

Totes les sòcies de la cooperativa estem vinculades, professionalment i voluntàriament en diferents aspectes de l’àmbit del medi ambient.
Terregada.Net, amb la seva tasca facilita el camí cap a la sostenibilitat de la
societat en què vivim mitjançant una feina que contribueix a satisfer les necessitats de l’actual generació, sense comprometre la capacitat de satisfer les
necessitats de les generacions futures.
Terregada.Net aposta per una fórmula cooperativista que en garanteix una
gestió participativa i democràtica. La decisió de crear aquest tipus d’ens parteix
de la voluntat de millora de les relacions humanes dins l’empresa i de donar
prioritat als interessos col•lectiu per damunt dels beneficis per damunt dels
beneficis particulars.

C O O P E R A T I V E S

Cooperativa
Tipus de cooperativa: de treball associat
Número de socis : 3
Llocs de treball: 3
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Cooperativa
Tipus de cooperativa: Treball Associat
Número de socis : 3
Llocs de treball: 8 inclosos els socis

C O O P E R A T I V E S

Activitat a la què es dediquen:
Producció ecològica de productes de verdura i fruita i distribució de productes
ecològics agraris.
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Principals productes:
Els nostres principals productes són la fruita i la verdura ecològica. També disposem d’altres productes com poden ser : pa, ous, làctics, carn, llegums, sucs de
fruites, etc... Tots de producció ecològica i si poden ser de proximitat millor.

Aspectes a destacar
Des de la nostra cooperativa fomentem el consum de productes ecològics.
D’aquesta manera, volem posar a l’abast del major nombre de persones la
possibilitat d’adquirir aquest tipus de productes més respectuosos amb el medi
ambient i més saludables per les persones.
Al mateix temps, volem afavorir la producció local per tal de donar feina a
pagesos de la zona i que això també impliqui una agricultura totalment respectuosa amb el medi ambient, lliure de productes químics.
Hortinofre SCCL participa en dos projectes de cooperació. El primer és amb la
Fundació Drissa distribuint els seus productes de cultiu ecològic, que repercuteix en la tasca que duen a terme els treballadors de la fundació. El segon és
amb la Fundació Futur proveint-los de productes ecològics per als seus menjadors escolars.
Estem completament oberts a l’expansió i creixement del negoci en altres centres. És el pas que ara volem donar per poder oferir cada vegada més sortida
als productes que comercialitzem.
Estem reconeguts pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica.

C O O P E R A T I V E S

Nom comercial: Bionofre
Nom de l’empresa:
Hortiofre Fruits SCCL.
Adreça: Mas Nofre s/n
17469 Vilamalla.
Telèfon: 972525116
Mail: info@bionofre.com
Web: www.bionofre.com
Àmbit geogràfic: Catalunya
Horari: 9 h 20 h
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METAL·LúRGICA CAMALLERA
Nom comercial: Medibosc
Nom de l’empresa: Medibosc SCCL.
Adreça: c. Odium 18 17493 Vilajuïga.
Telèfon: 663817491 / 663817451.
Mail: coop.medibosc@gmail.com
Àmbit geogràfic: Alt i Baix Empordà

Nom comercial : Metal•lúrgica de Camallera.
Nom de l’empresa: Metal•lúrgica de Camallera SCCL.
Adreça: Estació 9 17465 Camallera.
Telèfon: 975 794125
Mail: metalurgicadecamallera@telefonica.net
Àmbit geogràfic: Comarcal.
Horari d’atenció: 8 a 13 i 15 a 19.

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Treball Associat
Número de socis : 3
Llocs de treball: 3

C O O P E R A T I V E S

Principals serveis:
Desbrossament, semi manual, tala d’arbres conflictius. Podes d’arbres, fruiters,
ornamentals i d’alçada. Construcció i manteniment de jardins.
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Aspectes a destacar:
La filosofia de la cooperativa es de fomentar la protecció del medi ambient i
cooperar amb empreses que també tinguin una visió mediambiental lligada
a la conservació i us sostenible del nostre medi, així com una visió social
d’organitzar-se de manera cooperativista, democràtica i igualitària. Creiem
més en cooperació que en competició.

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Treball Associat
Número de socis : 4
Llocs de treball: 8
Activitat a la què es dediquen:
Metal•lúrgica de Camallera SCCL és una petita empresa cooperativa fundada el
1983 dedicada a fer accessoris metàl•lics de diversos tipus i petites series de :
estructures làmpades, moble metàl•lic divers,accessoris motocicleta i nàutica,
estructures de motobombes i alternadors, diferents peces a mida de la demanda.
Principals productes i serveis:
Serralleria, peces d’inoxidable, alumini, acer.

C O O P E R A T I V E S

Activitat a la què es dediquen:
Conservació, manteniment, millora i ús sostenible del medi bosc i jardí.
Educació i formació ambiental, elaboració, manteniment i seguiment de
plans tecnins.
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ELECTRO FIGUERES
Nom comercial: Electro Figueres SCCL.
Nom de l’empresa: Electro Figueres SCCL.
Adreça: Passeig del cementiri 29 17600 Figueres
Telèfon: 972500067
Mail de contacte: electrofigueres@yahoo.es.
Àmbit geogràfic: Comarcal.
Horari atenció: 8 h a 13 h i 15 h a 19 h

C O O P E R A T I V E S

els valentins
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Nom comercial: Els Valentins.
Nom de l’empresa: Els Valentins SCCL.
Adreça: Sant Valentí 36 Vilamacolum 17474.
Telèfon: 972520109.
Mail de contacte: arnall@telenine.es.
Àmbit geogràfic: Comarcal.
Horari d’atenció: 9 h a 21 h
Cooperativa
Tipus de cooperativa: Treball Associat
Número de socis : 3
Llocs de treball: 3
Activitat a la què es dediquen:
Agrícola-ramader, engreix de vedells.

2

Cooperatives de Consumidors i Usuaris
L’objecte primordial és el lliurament de béns o la prestació
de serveis per al consum o ús directe de les persones sòcies i
familiars al millor cost possible; i el desenvolupament d’activitats
per a l’increment de la informació, formació i defensa dels drets
dels consumidors i dels usuaris.

C O O P E R A T I V E S

Activitat a la què es dediquen:
Venda de material electrònic.

Classes de
Cooperatives

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Treball Associat
Número de socis : 3
Llocs de treball: 3
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C O O P E R A T I V E S

Cooperativa
Tipus de cooperativa: De consumidors amb socis de treball.
Número de socis: 2074 socis a la Comarca de l’Alt Empordà.
Llocs de treball: 10
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Activitat a la què es dediquen:
Subministrament de material escolar.

Aspectes a destacar
Abacus participa en un projecte d’economia social, està formada per socis
consumidors i socis treballadors i es basa en els principis de democràcia,
igualtat, sostenibilitat i solidaritat.
Abacus dóna suport a iniciatives socials, com ara: la destinació del 0,7% a
programes de solidaritat; la promoció d’activitats de consum responsable;
l’organització d’activitats culturals i lúdiques i la col•laboració en projectes
d’intercooperació.
Abacus té especial cura en oferir productes ben seleccionats i a un preu
cooperatiu durant tot l’any, als seus socis consumidors.

C O O P E R A T I V E S

Nom comercial: Abacus Cooperativa
Nom de l’empresa: Abacus SCCL
Adreça: Plaça del Gra, 7
17600 Figueres.
Telèfon: 972 507321
Mail: figueres@abacus.coop
Web: www.abacus.ccop
Àmbit geogràfic: Catalunya
i País Valencià.
Horari d’atenció: Dilluns a Dissabte
10h a 14h i 16.30h a 20.30h.

Principals productes o serveis :
Joguines, material escolar i d’oficina, multimèdia, llibreria infantil, llibreria ficció
i no-ficció i llibres de text.
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Aspectes a destacar

C O O P E R A T I V E S

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Consum i treballadors
Numero socis: 192
Numero de socis treballadors: 2
Llocs de treball: 75 treballadors
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Activitat a la què es dediquen:
Residència Assistida per gent gran.
Serveis:
Residència Assistida, Centre de Dia i habitatges.

La Residència Nova Vida amb més 18 anys d’experiència dins el sector, ofereix el servei de Residència Assistida i el Servei de Centre de Dia amb places
privades i places concertades amb l’ICASS del Departament d’Acció Social i
Ciutadania.
Durant tots aquests anys el que perseguim és que el resident es trobi bé amb
nosaltres: respectat, lliure i acollit; fent de la residència casa seva, esperant que
pugui fer-hi totes les activitats que li agraden i/o li convenen.
Agafem un compromís d’atenció als residents i usuaris facilitant un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, afavorint el
manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social,
dins d’un marc biopsicosocial.

C O O P E R A T I V E S

Nom comercial: Residència Nova Vida
Nom de l’empresa: Dr. August Pi i
Sunyer, SCCL
Adreça: C/ Josep Romañach, 9-17
17480 Roses
Telèfon: 972150778
Mail de contacte:
residencia@coop-pisunyer.com
Web: www.coop-pisunyer.com
Ambit de l’activitat: Comarcal.
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COOPERATIVA D’ESPOLLA
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C O O P E R A T I V E S

bag in box

garnatxa

Principals productes:
Vins de producció pròpia, entre els que destaquen:

moscatell
d’empordà

Associen titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals,
que tenen com a objecte la realització d’activitats per a la millora
de les explotacions i de l’entorn rural.

Activitat a la què es dediquen:
Elaborats del vi i de l’oli.

castell de
panissars

Cooperatives Agràries

Mail: info@cellerespolla.com
Web: www.cellerespolla.cat
Àmbit geogràfic: l’Alt Empordà.
Horari d’atenció: de 9 h a 13 h
i de 15 h a 19 h.

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Agrícola.
Número socis: 112
Llocs de treball: 14

clos de les
dòmines

C O O P E R A T I V E S

Classes de
Cooperatives

3

Nom comercial: Cooperativa d’Espolla.
Nom de l’empresa: Celler Cooperatiu
d’Espolla SCCL.
Adreça: Ctra. Roses s/n 17753 Espolla.
Telèfon: 975 56 31 78
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Nom comercial: Cooperativa Agrícola
de Palau Savardera.
Nom de l’empresa : Cooperativa
Agrícola de Palau Savardera.
Adreça: Carretera de Roses s/n
17495 Palau Savardera.
Telèfon: 972530204.
Mail: leslloses@mailpersonal.com
Àmbit geogràfic: Alt Empordà.
Horari atenció:
Estiu de 9h a 21 h de dilluns a dissabte.
Diumenges i festius de 9 h a 13,30.
Hivern de 9 h a 13 h I de 15 h a 19 de
dilluns a dissabtes.
Diumenges de 9 h a 13,30.

Aspectes a destacar
La Cooperativa de Palau Savardera fou fundada el 1933 essent la més antiga
de la comarca de l’Alt Empordà i l’única que avui en dia segueix elaborant l’oli mitjançant mètodes tradicionals. S’ofereix al visitant la possibilitat
d’observar el trull amb una breu explicació del procés d’elaboració de l’oli
tot ell procedent exclusivament de les varietats autòctones de l’ Empordà.
també s’hi poden trobar gran varietats de productes, la majoria d’ells procedents del petit productor local.
El nostre oli VERGE elaborat d’olives, de la varietat Argudell, amb el sistema
tradicional fa que sigui un dels millors olis , si no el millor , de les comarques. el nostre objectiu és millorar les nostres instal•lacions per a donar
un millor servei als nostres associats i com objectiu final als nostres clients.
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Activitat a la què es dediquen:
Venda d’oli el.laboració pròpia, de vins i caves i de productes artesanals i
ecològics.

C O O P E R A T I V E S

C O O P E R A T I V E S

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Agrícola.
Números de socis : 40
Llocs de treball: 6 amb diferent durada.
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Nom comercial: Empordàlia.
Nom de l’empresa: Empordalia SCCL
Adreça: Carretera de Pau – Roses s/n
17494 Pau
Telèfon: 972530140
Mail: info@empordalia.com
Web: WWW.empordalia.com
Àmbit geogràfic: Internacional
Horari:
Hivern de 9 h a 13 h I de 15 h a 19 h.
Estiu de 9 h a 13 h i 16 h a 20 h.
Diumenges i festius de 9 h a 13 h.

Honestedat, transparència, responsabilitat i vocació social, son els principis que
seguim a la cooperativa.

Hem estat, juntament amb els productors de l’oli de la comarca, impulsors de
la Denomina d’Origen Protegida Oli de l’Empordà.
A través de l’espai gastronòmic l’ Empordà a Taula promovem productes locals
de l’empordà, com són els de: Casa Carriot, salses i cremes naturals, Mas Marcé
pastors i formatges, El Graner artesania de l’embotit, Can Bech figues confitades
i melmelades, Just Married la cuina natural que enamora, Aigua de Vilajuiga
l’única sense gas afegit, Anxoves Solés són de l’Escala, Forn de Pa Giró fleca
tradicional, Ànec de l’Empordà productes de l’ànec i els nostres productes Empordàlia de vins i oli.

C O O P E R A T I V E S

oli de pau

Sinols garnatxa

Principals productes:
Vins de producció pròpia, entre els que destaquen:
Sinols coromina

Des d’Empordàlia respectem els valors cooperatius que és basen en valors com
l’ajuda, autoresponsavilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat.

L’Oli de Pau ha estat escollit Oli del centenari de la Costa Brava per la Cambra
de Comerç de Girona.

Activitat a la què es dediquen:
Elaboració de vi i oli. Agroturisme i enotursme. Espai gastronòmic l’Empordà a
Taula.

Sinols blanc

C O O P E R A T I V E S

Aspectes a destacar

Elaborem i comercialitzem vins i olis de qualitat elaborats amb els raïms i olives
procedents de les finques dels nostres socis.

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Agrícola.
Número de socis : 200
Llocs de treball: 2
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Espais d’interès:
ESPAI gastronòmic L’EMPORDÀ A TAULA
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C O O P E R A T I V E S

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Agrícola.
Número de socis : 600
Llocs de treball: 2
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Activitat a la què es dediquen:
Agrícola, i subministrament de Gasoil A i B.

Principals serveis :
Servei de Magatzem, servei d’assecatge de cereals, Compra venda de gra, llavors
i adobs fitosanitaris. Gasolinera (gasoil A i B)

Aspectes a destacar
Actualment i en col•laboració amb IRTA Mas Badia i el Gremi de Flequers Artesans de les comarques Gironines, s’està desenvolupant un projecte de recerca
de varietats antigues de blat per tal de recuperar aquesta biodiversitat, tot
donant un valor afegit al pa que s’obtingui a partir d’aquestes varietats. El
cultiu es desenvolupa en terrenys ubicats al Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà. Actualment s’està treballant amb les varietats Anza i Florence Aurora i s’estan duent a terme assajos amb varietats més antigues per veure si
és viable la seva producció. Es tenen indicis que les varietats antigues de blat
tenen un contingut major d’antioxidants cosa que les fa interessants.
La Cooperativa de Castelló d’Empúries, també està reconeguda com ADV (Agrupació de Defensa Vegetal), a la qual els socis que ho desitgen, pagant una
petita quota, gaudeixen de servei tècnic i assessorament personalitzat a peu
de camp (des de la sembra passant per la fertilització, el control de les males
herbes i la recol•lecció) per ajudar a maximitzar produccions.

C O O P E R A T I V E S

Nom comercial: Cooperativa Agrícola
de Castelló d’Empúries.
Nom de l’empresa: Cooperativa Agrícola
de Castelló d’Empúries SCCL.
Adreça: Camí vell de Fortià s/n
Apartat de correus 89 1
7486 Castelló d’Empúries.
Telèfon: 972250245.
Mail: setanyades@hotmail.com
Àmbit geogràfic: Comarca de l’Alt
Empordà.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8.00 a 13.00 h i 15.00 a 19.00 h.
Dissabtes 8.00 a 13.00 h.
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Aspectes a destacar
Nom comercial :
Cooperativa Garriguella.
Nom de l’empresa:
Agrícola de Garriguella SCCL.
Adreça: Ctra. Roses s/n
17780 Garriguella.
Telèfon: 972 53 00 02
Fax 972 53 17 47
Mail: info@cooperativagarriguella.com
Web: www.cooperativagarriguella.com
Àmbit geogràfic: Internacional.
Horari d’atenció: 9 h a 22 h (estiu)
9 h a 19 h (hivern)

En els darrers anys la cooperativa de Garriguella ha dut a terme un procés de
transformació important centrat en la millora de qualitat dels seus vins i en
l’aposta per nous productes que donin valor afegit al territori, com l’agrobotiga,
la zona degustació on es poden maridar els vins del Celler amb altres productes
alimentàries de la zona, embotits, formatges, pà amb tomàquet... i les activitats d’enoturisme.
L’arrel social ha premés dur a terme aquest procés que s’ha pogut fer gràcies
al coratge dels socis, a la professionalitat dels seus treballadors i al treball en
equip que permeti fer aflorar la participació i el talent dels seus membres.
L’any 2010, la guia Peñin recull 10 dels vins que produeix la cooperativa, 8 dels
quals tenen 5 estrelles. En el XV Concurs de Vins i Caves de Catalunya - GIROVI’10, es va reconèixer els vins negres Garriguella Criança 2006 i vi novell 2009,
el vi dolç DOLÇ DE GERISENA 2005 i el vi blanc PUNTILS BLANC 2009.

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Agrícola.
Número de socis : 53
Llocs de treball: 11
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C O O P E R A T I V E S

Dolç de
Gerisena

Puntils Blanc

Garriguella
criança

Principals productes i serveis:
Vi / Agrobotiga / Degustació productes de la zona / Enoturisme
Dinarells negre

C O O P E R A T I V E S

Activitat a la què es dediquen:
Vitivinícola.
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Cooperatives DE SERVEIS

Associen titulars de negocis i professionals o artistes (autònoms o
societats) que exerceixen llur activitat per compte propi i que cooperativitzen béns o serveis per ser més competitius.

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Serveis
Números de socis : 3
Llocs de treball: 1
Activitat a la què es dediquen:
Nàutica
Principals productes:
Compra venda d’embarcacions, marques Robalo i Chaparral.

C O O P E R A T I V E S

C O O P E R A T I V E S

Classes de
Cooperatives

4

Nom comercial: Conade.
Nom de l’empresa: Conade SCCL.
Adreça: Avinguda Club Nàutic, Edifici Nereida número 1.
Empuriabrava. 17487 Castelló d’Empúries.
Telèfon: 972.450.625
Mail de contacte: tcarrasco@conade.com
Àmbit geogràfic: Espanya.
Horari d’atenció: 9 a 13 i 15 a 20h.
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C O O P E R A T I V E S

Cooperativa
Tipus de cooperativa: Serveis
Número de socis : 76
Llocs de treball: 5
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Activitat a la què es dediquen:
Subministrament de productes d’alimentació i neteja per a la hostaleria i restauració professional.
Principals productes i serveis :
Tot tipus de producte d’alimentació, begudes i neteja que es pugui necessitar en
un establiment del sector HORECA.

Aspectes a destacar
L’activitat principal de PROTUR es la compra, venda i distribució de productes
d’alimentació, begudes, neteja i serveis en general; per a tot tipus d’establiment
de restauració, hostaleria, càtering i col•lectivitats (col•legis, geriàtrics, cases de
colònies, etc).
El servei és integral i pretén optimitzar i simplificar la gestió de compres i
logística dels socis de la cooperativa. Aporta els beneficis que genera comprar
per tot el grup.
El servei integral consisteix en la centralització de la gestió de compres i logística del soci, que inclou: negociació conjunta amb proveïdors, centralització de
comandes, servei de distribució i gestió administrativa (facturació, cobraments,
pagaments,..)
Aquesta iniciativa va sorgir fa uns 40 anys, quan un grup de 7 empresaris de
l’hostaleria de Roses es van ajuntar per negociar conjuntament les seves compres i subministrament de matèries primeres, per intentar aconseguir millors
condicions.
El principal objectiu i compromís de PROTUR es el de garantir el bon servei al
client-soci de la cooperativa, simplificant-li tot el procés de la seva gestió de
compres i subministrament.

C O O P E R A T I V E S

Nom comercial: Protur.
Nom de l’empresa: Protur Hotels Roses,
SCCL.
Adreça: Avgda Nord, 55
Sta Margarita - Roses 17480.
Telèfon: 972 25 55 02.
Mail: manuel.vera@protur.net,
sandra@protur.net
Àmbit geogràfic: Comarcal
Horari d’atenció: 8:00 – 13:00 /
15:00 – 19:00.
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Cooperatives d’Habitatges

COOPERATIVES D’ENSENYAMENT

Tenen per objecte procurar a preu de cost habitatges, serveis o
edificacions complementàries a les persones sòcies, i organitzarne l’ús en tot allò referent als elements comuns i regulant-ne
l’administració, conservació i millora.

Tenen per objecte realitzar qualsevol mena d’activitat escolar o
docent, en alguna branca del saber o de la formació tècnica, artística, esportiva o d’altres, i també prestar serveis que la facilitin. Estan
formades per la lliure associació de pares i mares, d’alumnat, de
personal docent i de personal no docent, llevat del que disposin els
estatuts socials.

C O O P E R A T I V E S

Classes de
Cooperatives

6

Classes de
Cooperatives
C O O P E R A T I V E S
44
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Aspectes a destacar

C O O P E R A T I V E S

Cooperativa
Tipus de cooperativa: d’Ensenyament
Número de socis: 621
Llocs de treball: 94
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Activitat a la què es dediquen:
Llar d´Infants (P-1 i P-2), Educació Infantil - parvulari (P-3 a P-5), Primària (1er
a 6è), Secundària (1er a 4art), Batxillerat (1er i 2on) i Cicle Formatiu Grau
Mitjà d’Administratiu i Electrònica. El Centre té concertats amb el Departament
d’Ensenyament els nivells de Primària, ESO i el mòdul Administratiu.

El Centre Empordà és, sobretot, un col•lectiu de pares i professionals de
l’ensenyament que comparteixen esforços per aconseguir la millor educació
per als seus fills.
L’objectiu general de l’escola és el perfeccionament i desenvolupament global
de l’alumne (intel•lectual, ètic, social i físic), concebut com un procés integrat i
tenint en compte les seves capacitats.
El Centre Escolar Empordà és membre de la Fundació Trams, que treballa per
fomentar el treball cooperatiu a les escoles amb la implicació dels professionals
que hi treballen, els alumnes, els pares i la comunitat educativa en general.
En el marc de la Fundació Trams es comparteixen projectes comuns de caire
pedagògic i projectes d’investigació. Es va fundar fa 8 anys i està format per 12
escoles, la majoria cooperatives.
El Centre Escolar Empordà va participar, l’any 2009, en el I Congrés Itinerant
de Cooperatives de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya. Durant 3 dies, els
membres directius i membres del Consell Rector varen conèixer experiències
educatives pioneres per crear sinergies i identificar bones pràctiques educatives
per implementar en el centre, així com compartir material i metodologies. Va
suposar una experiència molt enriquidora. També va servir per posar les bases
de futures col•laboracions. L’any 2010 es va participar en el II Congrés que es va
enfocar en conèixer l’experiència de les Ikastolas, les escoles basques.

C O O P E R A T I V E S

Nom comercial: Centre Escolar Empordà
Nom de l’empresa:
Centre Escolar Empordà SCCL.
Adreça: C/ Riera Ginjolers 196
17480 Roses.
Telèfons: 972257397 / 972257704
MaiL: emporda@cemporda.org
Web: www.cemporda.org
Àmbit geogràfic : Comarca
de l’Alt Empordà.
Horari d’atenció: 9 h -13 h / 15 h -18 h

47

La societat lab
La societat laboral

Les societats laborals són societats anònimes o de responsabilitat limitada, en
què la majoria del capital social ha de ser propietat dels treballadors que ofereixen serveis retribuïts de forma personal i directa, i amb una relació laboral per
temps indefinit.
Regulades per la Llei 4/1997 de Societats Laborals, en tot allò no previst en
aquesta Llei, s’aplicaran les normes de les societats anònimes o de les societats
limitades en funció de la forma escollida.
Hi ha dues classes de socis o sòcies:
• Socis/es treballadors/es: són els qui presten els seus serveis retribuïts de
forma personal i directa, i per un temps indefinit. A ells ha de pertànyer la
major part del capital social.
• Socis/es no treballadors/es: la resta de socis, que no treballen per a la
societat.
Cap soci no pot posseir accions o participacions socials que representin més d’un
terç del capital social. Per tant, la societat laboral requereix un mínim de tres
socis.
Es regula el dret d’adquisició preferent en cas de transmissió voluntària entre
vius d’accions o de participacions socials tant de la classe laboral com de la
classe general.
La societat laboral s’ha d’inscriure al Registre Mercantil per adquirir la seva personalitat jurídica, però prèviament, ha d’obtenir la qualificació com a laboral per
part del Registre de Societats Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESALC)
Departament jurídic.

Agricultura i Natura Clotas

Nom comercial: Cap Risc
Nom de l’empresa:
Cap Risc Empordà S.L.L.
Adreça: Carrer de Dalt, 17763 Masarac.
Telèfon: 972 56 38 49 – 687 595 669
Mail: info@caprisc.com
Web: www.caprisc.com
Horari d’atenció: 9 a 13 i de 16 a 20.

Nom de l’empresa: Agricultura i Natura Clotas SLL.
Adreça: Sant Llorenç núm. 12 de Lladó 17745.
Telèfon: 661744131.
Mail: clotas.1690@hotmail.com
Àmbit de l’activitat: Comerç de llavors, fertilitzant.
Horari d’atenció: Matí i tarda.
Cooperativa
Número de socis : 3
Llocs de treball: 1
Activitat a la què es dediquen:
Feines del camp.

C O O P E R A T I V E S

Cooperativa
Número de socis : 3
Llocs de treball: 3
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Nom comercial: Andiell
Nom de l’empresa: Andiell S.L.L.
Adreça: c/ Dalmau de Creixell 3,
17770 Borrassà.
Telèfon: 972.525.909.
Mail : admin@andiell.com
Web : www.andiell.com
Horari: 9 a 13 h i de 15 a 19 h

Botigues :
BOTIGA ROSES: Carrer Cap Norfeu, 17 - Tel. : 972 56 38 49
Horari : de 9 a 13 i de 16 a 20
BOTIGA L’ESCALA: Carrer Tramuntana, 1 - Tel. : 972 77 01 87
Horari : de 10 a 13 i de 17 a 20
Activitat a la què es dediquen:
Distribució d’equips de protecció individual (calçat de protecció, guants de protecció, protecció respiratòria, ocular, i auditiva, cascos, sistemes anti-caigudes ) i
vestuari laboral (tot tipus de roba per hostaleria, entre altres o només??)

Cooperativa
Número de socis : 5
Llocs de treball: Catalunya i França.
Activitat a la què es dediquen:
Construcció, energies alternatives i il•luminació led.

C O O P E R A T I V E S

Principals productes o serveis:
Llavors
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C O O P E R A T I V E S
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Cooperativa
Número de socis : 3
Llocs de treball: 4

Cooperativa
Número de socis : 3
Llocs de treball: 5

Activitat a la què es dediquen:
restaurant de cuina tradicional.

Activitat a la què es dediquen:
Fisioterapia rehabilitació funcional.

Nom comercial: Treva
Nom de l’empresa: Cucarella Alt
Empordà S.L.L.
Adreça: C. Colon 5 1 17600 Figueres
Activitat: Pl Ernest Lluch 1 D bxs 3
17600 Figueres.
Telèfon/fac: 972509028
Mail: trevapsicologia@hotmail.com
Horari: Hores convingudes de
dilluns a dissabte. Atenció al públic
tardes de 16 h a 20 h.

Nom Comercial: Frigocar Figueres.
Nom de l’empresa:
Frigocar Figueres S.L.L .
Adreça: C. Lleo s/n Figueres 17600.
Telèfon: 972512433.
Mail: FRIGOCARFIGUERES@HOTMAIL.COM
Horari d’atenció: de 9 a 13h i de 15
a 18h.

Cooperativa
Número de socis : 3
Llocs de treball: 2

Cooperativa
Número de socis : 4
Llocs de treball: 11

Activitat a la què es dediquen:
Ensenyament,reforç escolar, assessorament a centres educatius i realització de
cursos de formació.

Activitat a la què es dediquen:
Càrniques..

C O O P E R A T I V E S

Nom comercial: Fisioactiva.
Nom de l’empresa: Fisioges S.L.L.
Adreça; C/ Anicet de Pages 9
17600 Figueres.
Telèfon: 972677238.
Email: Fisioactiva@fisioterapeutes.org
Horari: 9 h – 13 h / 17 h – 20 h.

Nom comercial: Celler Mas Pla
Nom de l’empresa: Celler Mas Pla S.L.L.
Adreça: Afores s/n Borrassà 17770
Telèfon: 972193425
Horari d’atenció: 13:00 h -15:45 h i
20:30 h - 22 :45 h.
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Cooperativa
Número de socis: 4
Llocs de treball: 4

Cooperativa
Número de socis : 3
Llocs de treball: 2

Activitat a la què es dediquen:
Assessorament, Serveis informàtics personalitzats per a l’empresa, assessorament, anàlisi i programació a mida, hardware i postvenda d’equips i xarxes
informàtiques.

Activitat a la què es dediquen:
Fisioterapia rehabilitació funcional.

Nom comercial: Centre de Teràpies
Naturals Mont Kailash.
Nom de l’empresa: Centre de Teràpies
Naturals Mont Kailash SLL.
Adreça: Avda Juan Carles I sector Sant
Maurici 350, 17487 Empuriabrava
Telèfons: 972450365 / 659605641.
Mail: Mont-Kailasch@mont-kailasch.com
Web: WWW.mont-kailasch.com
HORARI: Dilluns a Divendres 9:30 – 13 h
/ 16 – 18 h

C O O P E R A T I V E S

Nom comercial: Jarrel Químics.
Nom de l’empresa:
Jarrel Químics S.L.L.
Adreça: c. Rosselló s/n parc 1
17469 Vilamalla.
Telèfon: 657 03 11 80.
Mail: j.palacios@jarrelquim.com
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Cooperativa
Número de socis : 4
Llocs de treball: 4
Activitat a la què es dediquen:
Assessorament, Serveis informàtics personalitzats per a l’empresa, assessorament, anàlisi i programació a mida, hardware i postvenda d’equips i xarxes
informàtiques.

Cooperativa
Número de socis : 4
Llocs de treball: 11
Activitat a la què es dediquen:
Teràpies naturals i classes diverses, ioga, tai chi, conferencies tallers.

C O O P E R A T I V E S

Nom comercial: La Llar de l’ Escala.
Nom de l’empresa: La Llar
de l’Escala SLL.
Adreça: C/ Ave Maria 4 l’Escala. 17130
Telèfon: 972774660.
Mail: rosaimiquel@hotmail.com

Nom de l’empresa: GJ LOBOC, S.L.L.
Adreça: Via Emporitana 2,
17600 Figueres.
Telèfon: 972.502.886.
Mail: guillem@gjloboc.com
Web: www.gjloboc.com
Horari d’atenció: de 10h a 13h.
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Col·laboren:

Financien:

