
 

 

Vine a conèixer de prop el cooperativisme 

 
 

Vine amb nosaltres a conèixer la Cooperativa SAMBUCUS el diumenge 12 de maig. 
 

- Ens trobarem a l’antiga Carpa a les 10:15 h, per a sortir a les 10:30 h. 
- Tornarem a les 13:30 h. 
- Preu. Socis de l’AMPA: gratuït. Resta: 5 euros per família. 
 

Sambucus (http://www.sambucus.cat/) es defineix com una cooperativa de treball on els 
treballadors i les treballadores en són socis, una empresa d’inserció social, que dóna oportunitats 
de treball a persones amb dificultats, lligada al territori i productors ecològics, que pensen, 
treballen i cooperen per a la sostenibilitat de l’entorn. 
  

Amb l’objectiu de disposar d’una previsió d’assistència, us preguem que truqueu a l’INS 
(93.880.00.12), en horari de secretaria i comuniqueu el nombre de persones que vindreu.  

Moltes gràcies. 
Els nois i noies que vulgueu venir i no disposeu de mitjà de transport, comenteu amb la Cap 

d’estudis i professora Carme Terricabras i us buscarem un cotxe a on encabir-vos. 
 

 
 

En un moment de canvi tan intens com l’actual, on la crisi financera afecta a tots els nivells 
econòmics i socials, que s’acompanya també d’una crisi política, institucional i de valors 
personals i socials, hi ha persones, col·lectius i empreses que fa anys que han adoptat 
alternatives a les estructures i valors imperants. 
 

Els principis cooperatius són pautes mitjançant els quals les cooperatives posen en pràctica 
els seus valors. Els Principis cooperatius són 7: 

 

1r. Adhesió voluntària 
2n. Gestió democràtica per part dels socis 
3r. Participació econòmica dels socis 
4t. Autonomia i independència 
5è. Educació, formació i informació 
6è. Cooperació entre cooperatives 
7è. Interès per la comunitat 

 

Els objectius en els que es basa el cooperativisme són: autoajuda, autoresponsabilitat, 
igualtat, equitat, solidaritat, honestedat, transparència i responsabilitat social. 
 

A Catalunya hi ha moltes empreses cooperatives de molts sectors econòmics. La Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) és una entitat que aglutina, representa i 
lidera les empreses cooperatives de treball a Catalunya. 
 

El conjunt d’empreses cooperatives ocupa més de 42.000 persones repartides per tot el 
territori català i presents a tots els sectors d’activitat econòmica: serveis a les persones, 
disseny, artesania, agrari, restauració, educació, salut, indústria o cultura, entre d’altres. 
 

El Grup Clade és també un Grup Empresarial Cooperatiu multisectorial, creat l'any 2004. 
Entre els seus membres es troben: Abacus Cooperativa, Cooperativa Plana de Vic, Suara 
Cooperativa, Escola Sant Gervasi, Grup Qualitat, La Fageda, Fundació Blanquerna, etc. 

NO T’HO PERDIS, VAL MOLT LA PENA… 

http://www.sambucus.cat/
http://www.abacus.coop/
http://www.planadevic.cat/home.php
http://www.santgervasi.org/
http://www.grupqualitat.com/ca/index.php
http://www.fageda.com/web/cat/main.xml
http://www.blanquerna.url.edu/web/Default.aspx

