
El grup cooperatiu ECOS es constitueix el setembre 
de 2011 com a cooperativa de segon grau amb 
l’objectiu de convertir-se en un referent de l’economia 
social i solidària a Catalunya en l’àmbit de la presta·
ció de serveis.  

Té la voluntat de teixir complicitats amb les tretze 
entitats i les organitzacions sòcies, que treballen amb 
formes alternatives de produir, consumir i finan-
çar-se. 
El grup ECOS persegueix tres objectius: 

> Millorar la viabilitat socioempresarial de les 
cooperatives que en són membres mitjançant 
la demanda conjunta de determinats béns 
i serveis, així com la prestació de serveis i 
productes amb valor afegit. 

> Crear mercat social, és a dir, crear una xarxa 
d’intercanvis entre empreses de l’economia 
social i solidària i consumidors i estalviadors 
responsables, a través de valors com la soli-
daritat, la reciprocitat i la corresponsabilitat. 

> Construir economia a partir de l’àmbit local, en 
un procés que va des de baix i des de dintre, i 
que arriba a l’àmbit global. 

La idea de la intercooperació es troba a l’origen del 
grup cooperatiu ECOS, ja que fou precisament en la 
comissió d’intercooperació de la Xarxa d’Economia 
Solidària (www.xes.cat) on va néixer el grup.  

Les empreses sòcies del grup reuneixen tres requi-
sits: 

> Formen part de la Xarxa d’Economia Solidària 
(XES).  

> Són sòcies de la cooperativa de serveis finan-
cers Coop57.  

> Cada any fan balanç social per avaluar la 
seva responsabilitat social. 

PrESEntaCió DEL GrUP ECOS
naiXEMEnt i ObjECtiUS DEL GrUP EMPrESariaL

L’economia solidària té com 
a finalitat proveir, de manera 

sostenible, les bases materials 
per al desenvolupament 

personal, social i ambiental. El 
treball humà i les persones, i 

per extensió tota la societat, en 
són el valor central.  
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El grup ECOS està constituït per catorze empreses, dotze de les quals són cooperatives: 

EMPrESES SòCiES

 PrESEntaCió DEL GrUP ECOS

arç Serveis integrals d’assegurances, SCCL 
Corredoria d’assegurances, de treball associat, 
especialitzada en la consultoria i la gestió de pro-
grames d’assegurances per a l’economia social i so-
lidària i les energies renovables. Està compromesa 
amb el desenvolupament de l’assegurança ètica i 
solidària i amb la construcció del mercat social. 
www.arccoop.coop 

arç Consum responsable, SCCL 
Cooperativa mixta de treball i consum que promou 
el consum responsable i el mercat social. Ofereix 
serveis propis (serveis d’assegurances, estalvi ètic, 
contractació d’energia renovable i cotxe compartit), 
una botiga virtual de consum responsable i un catà-
leg d’altres serveis de mercat social. 
www.arccoop.cat 

barnaciber, SCCL 
Ofereix assessorament i serveis telemàtics (registre 
de dominis, hostalatge en servidor, creació de llocs 
web i comerç electrònic) amb l’objectiu de donar 
suport a les empreses en la seva incorporació a les 
noves tecnologies. Treballa en el format cooperatiu 
per fer més humana la societat tecnològica. 
www.barnaciber.com

Celobert, SCCL 
Cooperativa de treball constituïda el 2010, forma-
da per un equip d’especialistes en arquitectura, 
enginyeria i urbanisme que des del 2003 treballa 
en el sector de la rehabilitació, l’habitatge social 
i l’ecologia. Tots els projectes que desenvolupen 
tenen una clara vocació de millora i transformació 
social i ambiental. 
www.celobert.coop

Complementum Consultoria, SL 
Promou la millora social a través del compromís 
amb activitats que milloren la qualitat de vida de 
les persones i l’entorn. Duu a terme activitats de 
mediació (familiar, d’organitzacions, investigació, 
promoció...) i de consultoria social, dedicada a 
la iniciativa emprenedora, la igualtat, l’economia 
social i el tercer sector. 
www.complementum.net 

COS Cooperació i Salut, SCCL 
Projecte de salut col·lectiu que parteix dels princi-
pis de cooperació i autogestió de la salut, compro-
mès socialment i organitzat de manera transversal. 
Ofereix un model d’assistència de salut amb una 
visió integrativa i cooperativa de diferents medici-
nes, i impulsa la capacitat d’autogestió de la pròpia 
salut. 
www.cos.coop 

Estratègies de transformació Comunitària Sostenible 
(EtCS), SCCL 
Organització cooperativa d’iniciativa social sense 
ànim de lucre, creada i sostinguda per un equip 
de persones amb experiència i inquietuds en els 
camps de la docència, i la intervenció i la investiga-
ció socials. 
www.etcs.coop 

Exlibris, SCCL 
Ofereix un servei integral d’edició i creació gràfica. 
Des de la idea inicial fins al producte acabat, coor-
dina i fa tot el procés per plasmar els projectes dels 
clients en qualsevol material comunicatiu i editorial. 
www.exlibris.coop 

LabCoop, SCCL 
Cooperativa que impulsa projectes d’emprenedoria 
social en forma cooperativa que pretenen transfor-
mar la realitat social, econòmica, política, cultural i 
mediambiental. Acull projectes innovadors adreçats 
a resoldre els problemes dels nostres territoris i 
comunitats. 
www.labcoop.coop 

L’apòstrof, SCCL 
Cooperativa de serveis de comunicació. Està for-
mada per un equip de periodistes, dissenyadors, 
traductors i correctors, cadascun amb una llarga 
experiència professional en editorials, publicacions, 
estudis de disseny gràfic i docència en economia 
social i solidària. 
www.apostrof.coop 
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Missatgers trèvol, SCCL 
Cooperativa dedicada als serveis de missatgeria 
i publicitat, neteja i distribució de productes de 
consum responsable. És pionera a l’Estat espanyol 
en el servei d’ecomissatgeria en bicicleta. Aplica el 
sistema cooperatiu amb sensibilitat ecològica.
www.trevol.com 

nusos. activitats Científiques i Culturals, SCCL 
Cooperativa dedicada a l’educació científica i 
l’educació per a la sostenibilitat que contribueix a 
la formació d’una ciutadania formada, capaç i res-
ponsable. La integren educadors formats en l’àmbit 
de les ciències experimentals i les ciències socials, 
amb una àmplia experiència en l’àmbit de museus i 
desenvolupament de programes ambientals. 
www.nusos.net 

Quèviure, SCCL
És una cooperativa de serveis, la primera distribuï-
dora majorista de consum responsable que ofereix 
productes ecològics, de comerç just i fets per coo-
peratives. Està especialitzada en producte alimenta-
ri no fresc, així com en vedella ecològica.
www.queviure.coop 

SostreCívic 
Associació i cooperativa mixta d’usuaris i habitatges 
sense ànim de lucre que treballa en els àmbits de 
l’urbanisme, la gestió de patrimoni i l’accés a un 
habitatge no especulatiu, ecològic i participatiu. 
Promou l’accés a l’hàbitat a través del cooperati-
visme en Model de Cessió d’Ús (MCU). En aquest 
model, la propietat dels habitatges està en mans 
de la cooperativa, i els socis gaudeixen dels seus 
serveis i ús indefinit i transmissible a traves d’una 
quota mensual assequible. 
www.sostrecivic.org 

La DiMEnSió  
DEL GrUP EMPrESariaL

En conjunt, les empreses sòcies d’ECOS tenen un 
volum de negoci de 6.827.335 d’euros. 

Ofereixen 107 llocs de treball i compten amb 6.800 
persones sòcies de consum. 

Com que provenen de branques d’activitat diverses, 
la gamma de serveis que ofereixen en el marc del 
grup empresarial és molt àmplia: 

> arquitectura, enginyeria i urbanisme

> assegurances

> comunicació, edició i creació gràfica 

> consultoria social

> desenvolupament d’organitzacions 

> distribució de productes de consum  
responsable

> educació científica i assessorament didàctic

> formació cooperativa 

> habitatge social

> incubació i acompanyament de projectes 
d’emprenedoria social cooperativa

> missatgeria

> neteja

> salut

> serveis telemàtics

> serveis lingüístics
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La cooperativa LabCoop és el primer projecte col·
lectiu nascut al si del grup ECOS. Impulsa iniciatives 
emprenedores que tenen com a objectius: 

> posar en pràctica models econòmics i soci-
als sostenibles 

> cooperativitzar l’activitat empresarial 

> perdurar en el temps 

> obrir i multiplicar les seves propostes 

LabCoop ofereix tres tipus de serveis: 

> Cotreball: no es tracta només de treballar 
dins un mateix despatx compartit, el del 
grup ECOS, per tal de reduir costos, sinó 
també d’intercanviar idees i col·laborar els 
uns amb els altres, fins i tot explorant la 
possibilitat de fer projectes comuns. 

> acompanyament: LabCoop ofereix a cada nu-
cli emprenedor una solució a mida perquè 
el seu projecte es faci realitat. 

> Formació: LabCoop impulsa amb troba-
des, tallers, seminaris, etc. l’aprenentatge 
cooperatiu que es basa en l’intercanvi 
d’informació, l’ensenyament experiencial i la 
construcció col·lectiva de coneixement.

Més informació: www.labcoop.coop 

El grup cooperatiu ECOS neix en el marc l’any 
internacional del Cooperativisme i en un context de 
creixement del sector. Les cooperatives i empreses 
socials de l’Estat espanyol han incrementat els socis 
en un 20% els últims cinc anys, coincidint amb la 
crisi econòmica, i s’han demostrat especialment 
fortes per resistir la destrucció d’ocupació, que està 
6 punts per sota de la mitjana en tots els sectors. 
Les dades palesen que en l’economia cooperativa 
el 80% de l’ocupació té caràcter indefinit. 

A l’Estat espanyol, hi ha 2,2 milions de treballadors 
cooperativistes, el 14% dels empleats espanyols. 

A Catalunya, actualment hi ha més de 4.000 
cooperatives que donen feina a 50.000 persones. 
El perfil de la cooperativa catalana és de petita i 
mitjana empresa, amb una mitjana de vuit llocs de 
treball. 

totes les comarques catalanes tenen cooperatives. I 
Catalunya és una de les set comunitats autònomes 
amb més paritat de gènere en l’ocupació 
cooperativa. 

Si voleu més informació sobre el grup  
o les cooperatives membres,  

adreceu-vos a:

C. Casp, 43, bxos. 08010 Barcelona 
info@grupecos.coop 
www.grupecos.coop 

Tel.: 93 412 29 61

COntaCtE
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