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Moda ètica. Llenceria feliç. Slow fashion
ai!culotte

Disseny i producció de bosses i complements
AMÀ STORE 

 
Slow fashion
AMORFINO STUDIO

Consultoria, formació i direcció de projectes BIM 
COLOMA & ARMENGOL

Assessoria, formació i acompanyament en la promoció de la salut social i
emocional fent servir el moviment i l’expressió corporal

EMPODERAMOVIMIENTO

El poder de la vulnerabilitat
CRISTINA MURRIA MILLÁN

Coaching, Teràpia Gestalt i mentoring dirigit a persones del col·lectiu LGTBIQ+
COACHING & TERÀPIA LGTBIQ+

Índex

Denim + Upcycling
BILLIE JEANS ECOCLOTHING

Arquitectura i interiorisme de proximitat
ENTRAMAT

ESTER ALMENAR
Serveis empresarials

FARO MUSIC
Booking & Management Producció d'esdeveniments musicals

FONEMAGYM
Integració de l’aprenentatge d’idiomes amb les pràctiques esportives



La Clota Cotreball

LAPSOS LAB
Laboratori per a la investigació i producció musical i escènica

JUAN JOSÉ ADRADOS
Consultor-Advocat IP-IT

LOURDES V. EBOZOGO
Serveis Jurídics

KEDU
Consultoria de solucions tecnològiques

MIU SUTIN
Marca de moda sostenible per a la dona

MERYAC STORE
Mercat web d’interiorisme, decoració i moda ètica i sostenible

MANUEL CARRAL. Sembrando Conciencia
Facilitador,  mentor, consultor, formador

Tallers de divulgació científica, innovació i creativitat aplicat a entorns
científcs. Assessorament científc per a l’educació i empreses

NANOESCOPISTA

Assesorament en captació de patrocinador i mecenes
PATROCINAM

Fotògrafa publicitària creativa (fons unicolor, ciclorama/metacrilat per a
catàlegs/comerç electrònic). Fotògrafa gastronòmica per a la
restauració, hostaleria i comerç

SARAH KUSNADI FOOD PHOTOGRAPHY

Lifestyle photographer
SILVIA MARTINEZ PHOTOGRAPHY

Moda infantil ètica
SIMIT TRIBU



Atenció personalitzada i propera a persones dependents
SOM AMB TU COOPERATIVA

Espai destinat al desenvolupament, difusió i pràctica de coneixements
holístics i energètics aplicats al desenvolupament personal i
l’autoconeixement. Teràpies alternatives

SOLEDAD GUERRERO BRUJA URBANA
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Estudi de disseny narratiu (storytelling) i Copywriting creatiu
STORY TALA

Fotògrafa per a marques d’alimentació, bloguers i restaurants
THE FOOD FILL

Artisan, Urban & Modern BAGS

TLÖN PLANET BAGS

Ensenyament d'informàtica per a adults
VIDALII



Tèxtil i Moda ètica. 

ai!culotte neix com una manera
d’aprofitar les restes de teixits que
quedaven a la taula de tall quan
fabricava la roba. Se’m va acudir
fer-los servir per crear uns culotte
únics que encara són el producte
estrella d’ai!culotte, que també
inclou conjunts, braletts i calcetes.

Retorn fent feines de costura.
Tallers per aprendre a cosir.

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

ai!culotte

La Clota Cotreball

aiculotte.com @aiculotte

Paula Botana

https://aiculotte.com/
https://www.instagram.com/aiculotte/


Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Annabel Torres

@amorfinostudio

Amorfino Studio

La Clota Cotreball

Amorfino, nom inspirat en la
tradició popular de l'Equador. Es
tracta d'una marca sostenible de
roba que utilitza teixits ecològics,
dissenyada i produïda a Barcelona. 
Amb l'objectiu de crear roba de
bona qualitat amb personalitat de
manera conscient i responsable.
Slow fashion.

Formació en costura bàsica.
Formació bàsica de Photoshop i
d'Illustrator. 
Upcycling .

Tèxtil i Moda sostenible. 

www.amorfino.es

https://www.instagram.com/amorfinostudio/
https://amorfino.es/


amastore.es @amastorees Sandra González Rodríguez

Tèxtil i Moda sostenible.

Disseny i producció de bosses i
complements  de moda sostenible
amb producció limitada i materials
de proximitat.

Acompanyament per a la digitalització
d’un comerç, creació de comerç
electrònic, vinculació amb xarxes
socials, SEO, SEM, sistemes de
pagament i mercat web.
Metodologia AGILE en el
desenvolupament de projectes.
Gestió d’actes i viatges organitzats.
Tallers de macramé, costura i
tractament amb cuir.Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

La Clota Cotreball

AMÀ Store
Sandra González
Marta González

https://amastore.es/
https://www.instagram.com/amastorees/
https://www.linkedin.com/in/sandra-gonzalez-rodriguez/


Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Billie Jeans Ecoclothing

La Clota Cotreball

@billiejeans.ecoclothing

Pampa Licalel Isla
Marcia Cintia Muñoz
Daniel Ruiz Ramírez

Tallers upcycling.
Meditació y relaxació guiada.
Tallers de ioga.
Massatges.

Tèxtil i Moda sostenible.

Som una associació dedicada a la
producció, difusió i comercialització
d'upcycling. Busquem crear
consciència sobre el reciclatge tèxtil,
tant en consumidors com en la
capacitació de diversos col·lectius. 
 L'aprofitament de la matèria primera
tèxtil que es llença és l'alternativa per
reduir l'impacte ambiental causat per
la fast fashion. Col·leccions
atemporals. Donem vida al tèxtil,
cuidem el planeta.  

https://www.instagram.com/billiejeans.ecoclothing/


Serveis a les persones. Social i
Humà.

Coaching, teràpia Gestalt i
mentoring dirigit a persones del
col·lectiu LGTBIQ+
(apoderament, acompanyament i
suport terapèutic).

Tallers i xerrades sobre diversitat de
gènere i afectiva-sexual (orientació
sexual, les diverses identitats i les
expressions de gènere). 
Dinamització i acompanyament de
grups dirigits a persones del col·lectiu
LGTBIQ+. 
Activitats culturals relacionades amb la
visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. 

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Sandra Toledano Gonzalez
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sandratoledano.com @SandraToledanoCoach Sandra Toledano

Coaching & teràpia LGTBIQ+

https://sandratoledano.com/
https://www.facebook.com/SandraToledanoCoach
https://www.linkedin.com/in/sandra-toledano/


Sociotecnològic: Tecnologia,
Educació i Humà.

Aplicació de sistemes informàtics a
la construcció per desenvolupar i
aplicar criteris de gestió sostenible.
Consultoria, formació i direcció de
projectes BIM.

Mentoring, formació i consultoria per
a emprenedors en fase d'ideació.
Desenvolupament d'innovació
tecnològica i investigació.
Xerrades a escoles i instituts en
àmbits diversos.
Voluntariat de suport a entitats amb
les tasques que necessitin. 

colomaarmengol.com Montserrat Armengol Aragones Eloi Coloma
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Coloma & Armengol

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Montserrat Armengol Aragonés
Eloi Coloma Picó

http://www.colomaarmengol.com/
https://es.linkedin.com/in/montserratarmengolaragones
https://es.linkedin.com/in/eloi-coloma


Salut i benestar.

Acompanyar les persones en
processos d’autoconeixement i de
transformació personal mitjançant
l’astrologia terapèutica, el tarot
evolutiu i la meditació, a més 
d’altres teràpies alternatives com les
flors de Bach i el reiki. 

Tallers de meditació.
Tallers de dol i mort.
Tallers d’astrologia terapèutica i
tarot evolutiu.
Tallers sobre com afrontar l’ansietat
i la depressió des d’allò natural.

. 

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Cristina Murria Millán
Coach Holística

elpoderdelavulnerabilidad

La Clota Cotreball

https://www.instagram.com/elpoderdelavulnerabilidad/?hl=es


Salut i benestar. Educació. Social.

Ens dediquem a millorar les
relacions socioemocionals treballant
tres eixos interrelacionats: el sentir
en el cos a través del moviment, els
processos creatius i la visió
sistèmica de les relacions. 
El nostre focus és l'apoderament
treballant la resiliència de les
persones, els grups i les
organitzacions. 

Assessorament a entitats i
organismes públics.
Formació a equips “El professional
vital” de cura d’un mateix.
Supervisió creativa i sistèmica a
equips professionals.
Tallers de moviment i intel·ligència
corporal.

 

Empoderamovimiento
Sonia Hernando Gimeno
Anna Jansen

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

empoderamovimiento.com Empoderamovimiento @empoderamovimiento

La Clota Cotreball

https://www.empoderamovimiento.com/
https://es.linkedin.com/in/soniahernando
https://www.instagram.com/empoderamovimiento/?hl=es


Interiorisme, arquitectura, disseny.

Des de l’interiorisme i l’arquitectura
desenvolupem projectes de
rehabilitació, disseny i reforma amb
criteris sostenibles.

Voluntariat de suport a entitats amb
les tasques que necessitin.
Fotografia per a actes o espectacles
al carrer.
Tasques de jardineria.
Classes d'espanyol i/o català per a
estrangers.

Entramat
Oriol Vinyoles Flaqué

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

https://entramat.coop/

La Clota Cotreball

https://entramat.coop/


Serveis empresarials. 

Soc doctora en comunicació,
llicenciada en Econòmiques i
professora en diverses universitats,
a l’àrea de Màrqueting i Direcció
Estratègica. Treballo com a
consultora d’Estratègia
Empresarial, amb especial èmfasi
en màrqueting-comercial. 

Sessions de formació, suport a
projectes emprenedors. 
Suport per als comerços del barri. 
Altres retorns de caire social.

La Clota Cotreball

koncepts.es Ester Almenar

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Consultora
Ester Almenar 

https://koncepts.es/
https://koncepts.es/
https://es.linkedin.com/in/esteralmenar-consultoraempresasbarcelona
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www.faromusic.es faro.music

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Esteban Faro
Maria Sol Cadena

Faro Music

Faro Music és una empresa de
management musical i productura
d'esdeveniments que aposta pel
talent emergent. Un projecte creat des
de l'estima cap als projectes que
acompanyem, les persones amb les
que treballem i l'esforç constant per
fer sostenible un projecte cultural com
el nostre.

Art i Cultura. Producció musical.

Assessorament i suport en
l'organització i planificació
d'esdeveniments artístics i culturals,
(propostes artístiques, concerts,
festivals).
Voluntariat.

https://www.faromusic.es/
https://es.linkedin.com/in/esteralmenar-consultoraempresasbarcelona


Educació i Lingüística (llengües
estrangeres). Tecnologia (innovació i
ciències cognitives). 

Àudio fitness amb aprenentatge
d'idiomes sense dispositius, fem
servir noves tecnologies. 
Programes d'alt rendiment lingüístic
i esportiu, amb estimulació
sensorial i Metodologia Tomatis per
a anglès, xinès mandarí, alemany,
francès, espanyol, rus o holandès
com a llengües estrangeres.

Traduccions ES/EN/CAT/GR/RU/UA
directes i inverses, simultànies i
consecutives. 
Interpretacions, edició i redacció de
textos, redacció publicitària,
investigació, creació de continguts,
consultoria.
Programes d'alt rendiment lingüístic i
esportiu, amb metodologia
tradicional i innovadora, amb
l'estimulació sensorial i combinació
de les pràctiques esportives.

 

fonemagym.com Anna Zapasna @fonemagym
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FonemaGym

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Anna Zapasna

https://fonemagym.com/
https://www.linkedin.com/in/anna-zapasna-91296729/
https://www.instagram.com/fonemagym/


Serveis Jurídics.

Consultoria i assessorament en
propietat industrial (marques,
dissenys, patents, llicències,
cessions), propietat intel·lectual
(drets d'autor, software, llicències,
cessions) i noves tecnologies (IP-
IT). Servei global in house adaptat a 
cada client, empresa o associació.

Assessorar pel que fa a l'estratègia a
seguir en qüestions de registres de
marques, dissenys, patents,
llicències i drets d'autor, tant a
escala nacional com internacional. 
Contractes d'empresa/associacions
en general: assessorament, redacció
i negociació.
Assessorament jurídic

Juan José Adrados Herrero @JuanjoAdrados

Consultor-Advocat IP-IT
Juan José Adrados 

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn
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https://www.linkedin.com/in/juan-jose-adrados-herrero/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/JuanjoAdrados


www.kedu.coop

Eric Rial
Elena Sánchez

KEDU

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

La Clota Cotreball

Consultoria informàtica enfocada al
software lliure i el coneixement obert.
Desenvolupem solucions tecnològiques
de codi obert enfocades al benefici dels
projectes. Fortament especialitzats en
la integració entre entorns i amb
l’automatització de processos.
Generem estratègies de posicionament
SEO per generar visibilitat, captació i
retorn.

Sociotecnològic. Informàtica (enginyeria de
software, administració de sistemes IT, DevOps)

• Formacions i píndoles formatives.
• Consultoria IT.
• Sessions de mentoria tecnològica.

kedu-sccl

https://kedu.coop/inicio/
https://www.linkedin.com/company/kedu-sccl/?originalSubdomain=es


Art i cultura. Arts escèniques. 
Educació i investigació. Benestar

Fomentem pràctiques artístiques per
al benestar, el desenvolupament
social i l’intercanvi cultural mitjançant
dues vies: experiències de
sensibilització i investigació corporal i
musical; producció musical per a les
arts creatives, escèniques i
audiovisuals.

Lapse de sensibilització, benestar i
investigació corporal i musical.
Intervenció, actuació musical.
Classes de música, solfeig i harmonia. 
Classes d’interpretació i/o
improvisació musical i escènica.
Voluntariat en tot tipus d’activitats on
pugui ser útil.

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Lapsos Lab

La Clota Cotreball

Xavier Muñoz 

www.lapsoslab.com @Lapsoslab @Lapsoslab

http://www.lapsoslab.com/
https://www.instagram.com/lapsoslab/
https://www.facebook.com/Lapsoslab/


Serveis jurídics.

Assessorament, defensa i
representació jurídica en matèries de
dret internacional privat,
específicament en estrangeria (règim
general, comunitaris, emprenedors i
inversors - golden visa) i dret civil
(obligacions i contractes,
reclamacions de quantitat, de fiança,
etc.).

Assessorament i mediació jurídica en
matèries de dret internacional privat i
civil i en d’altres (p.e. llei de segona
oportunitat).

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Lourdes V. Ebozogo
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Assessora jurídica

Lourdes V Ebozogo

https://www.linkedin.com/in/lourdes-v-ebozogo-750868208/?originalSubdomain=es


RRHH. Consultoria. Mediació, 
 mentoria i coaching personal i
empresarial.

En l'àmbit de recursos humans,
treballo amb organitzacions perquè
els seus integrants cultivin una
mentalitat flexible i siguin
competents en contextos dinàmics i
canviants; i que els comportaments i
les pràctiques quotidianes dels
individus siguin funcionals als valors i
la cultura de l'organització.

Formació
Xerrades
Mentoring i coaching
Mediació
Consultoria per a la millora de
processos

 

Manuel Carral @carral_manuel

Manuel Carral

La Clota Cotreball

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Sembrando Conciencia

manuelcarral.cat

https://es.linkedin.com/in/manuelcarral
https://www.instagram.com/carral_manuel/
http://manuelcarral.cat/


Comerç electrònic. Moda i Disseny

Mercat web de productes de disseny
artesanals i sostenibles.
Col·laborem amb petites i mitjanes
marques d’arreu del món
promovent un comerç just i ètic,
mentre apropem el disseny
de la millor qualitat a la nostra
comunitat.

Assessorament en digitalització de
negocis.
Assessorament en estratègia
comercial.
Suport en gestió i coordinació
d’esdeveniments i activitats.
Mentoria per a joves estudiants o en
risc d’exclusió social.
Suport en la gestió de tràmits
administratius.
Orientació educativa i laboral.
Voluntariat.

La Clota Cotreball

Meryac Store

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

meryac.com Meryac Store @meryacstore

Mariam Ben

https://meryac.com/
https://meryac.com/
https://es.linkedin.com/company/meryac
https://www.instagram.com/meryacstore/?hl=es


Tèxtil i Moda sostenible. ESS

Som una marca de roba per a dona
basada en la protecció  del  medi
ambient, el respecte de les 
condicions  laborals i  del
consumidor.

Tallers d’iniciació de costura
(conceptes bàsics).
Consultoria per a emprenedoria (de
tot tipus o en moda sostenible).
Formació en teixits ecològics per a
moda i sobre moda sostenible.
Tallers o xerrades en escoles sobre
economia circular en el sector tèxtil,
moda sostenible.
Suport en l’organització
d’esdeveniments.

Miu Sutin

La Clota Cotreball

miusutin.com Miu Sutin @miusutin

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Noelia Montero 

https://www.miusutin.com/
https://www.miusutin.com/
https://es.linkedin.com/company/miu-sutin
https://www.instagram.com/miusutin/


Educació (divulgació científica).
Administració d'empreses.

Tallers de divulgació científica,
innovació i creativitat aplicats a
entorns científics, assessorament
científic per a l’educació i
empreses.

Formació científica (educació i
difusió). 
Tallers a l'entorn de la idea Smart
Education. 
Exposicions i fires científiques. 
Tallers de divulgació científica (dona,
nena i ciència)

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

elnanoescopista.com Jordi Díaz Nano @nanodialogos
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Jordi Díaz Marcos 
Nanoescopista

https://elnanoescopista.com/
https://elnanoescopista.com/
https://es.linkedin.com/in/jordi-d%C3%ADaz-nano
https://twitter.com/nanodialogos


Indústries culturals i creatives.

PatrocinaM és el punt de trobada
entre projectes, esdeveniments i
marques. És la plataforma a través
de la qual projectes culturals, socials
i esportius poden trobar el seu
patrocinador ideal, a més de
col·laboradors fructífers i duradors.

Assessorament en captació de
patrocinadors i mecenes.
Assessorament per iniciar una
campanya de finançament col•lectiu.
Serveis de màrqueting, comunicació i
serveis audiovisuals.
Formacions sobre finançament
col·lectiu, mecenatge, màrqueting,
comunicació i acció comercial.

 Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

La Clota Cotreball

Antonio Lama
Sebastián  Adrián Salinas
Nela Franquesa

PatrocinaM

patrocinam.com patrocinam

https://patrocinam.com/
https://www.instagram.com/patrocinam/


Sarah Kusnadi Food Photography

Audiovisual (fotografia).

Em dic Sarah Kusnadi. Vaig néixer a
Hilden, a prop de Düsseldorf,
Alemanya, i vaig venir a Barcelona
l’any 2009. La meva especialitat és 
la fotografia gastronòmica,
publicitària de productes alimentaris
i corporativa per a restauració i
hostaleria.

• Fotografia.
• Disseny gràfic.

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

www.sarahkusnadi.com 

La Clota Cotreball

Fotògrafa

https://sarahkusnadi.com/
https://sarahkusnadi.com/


Lifestyle photographer

La Clota Cotreball

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

photossilviamartinez

SILVIA MARTINEZ PHOTOGRAPHY

Em dic Silvia Martinez. He viscut 15
anys a Portugal, on he desenvolupat
la meva carrera com a fotògrafa
lifestyle. Realitzem treballs en
diferents àrees: gastronomia,
esdeveniments, corporatiu... També
tenim un fort background en creació
de continguts digitals. Ecommerce,
xarxes socials, website i més.

Auidiovisual (fotografia i continguts
digitals).

Fotografia.
Disseny gràfic.

https://www.photosilviamartinez.com/


Simit Tribu

Tèxtil i Moda (infantil ètica).

Simit Tribu és una marca de roba per
a nens de 3 a 12 anys. Reciclem
roba vintage i fem servir teixits ja
existents, reduint la petjada
ecològica.

Tallers de costura i/o de
patronatge.
Tallers de personalització o de
reciclatge.
Acompanyament en la preparació
d’aparadors de botigues.

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

https://simittribu.com/

La Clota Cotreball

Hüsniye Kardas

@simit.tribu @simit.tribu

https://simittribu.com/
https://www.instagram.com/simit.tribu/
https://www.instagram.com/simit.tribu/
https://www.facebook.com/simit.tribu/


Salut i Benestar (teràpies
holístiques i energètiques).

Desenvolupament, difusió i pràctica
de coneixements holístics i
energètics aplicats al
desenvolupament personal i a
l’autoconeixement. Consulta 
individual (meditació, reiki, tarot i
astrologia; gemmoteràpia,
harmonització i energètica, lectura
de registres akàshics).

Trobades obertes de meditació en
grup i per a tots els públics.
Tractaments de reiki per a gent gran.
Tallers d’iniciació.
Correcció lingüística de material
gràfic.
Traduccions de l’anglès i l’italià.
Col·laboració en esdeveniments
socials a l’aire lliure.
Xerrades informatives.

@SolGuerrerof solguerrerof

Soledad Guerrero Bruja Urbana

La Clota Cotreball

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Coach holística

https://www.facebook.com/SolGuerrerof/
https://www.facebook.com/SolGuerrerof/
https://www.instagram.com/sol_guerrerof/


Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Sociosantitari. ESS

Som una cooperativa de treball
associat, oferim atenció i cures a
persones en situació de dependència
i promovem l’autonomia i
l’autodeterminació de les persones
amb discapacitat.

Acompanyaments a gent gran
Activitats de dinamització en casals
de gent gran i centres de dia.
Voluntariat en programes socials. 

Ramona Flores Mota
Luis Norberto Ramírez 
Zoila Marilyn Flores Mota

Som amb Tu Cooperativa

La Clota Cotreball



Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

STORYTALA. GUIONISTES EN ACCIÓ

La Clota Cotreball

Coaching narratiu.
Correcció d’estil i lingüística (català i
espanyol).
Classes d’introducció a la narrativa
interactiva amb el programa Twine.
Classes d’introducció al podcasting.

Apliquem els recursos narratius per
captar l’interès de l’audiència i
implicar-la emocionalment. Creem
storytelling a través dels diferents
canals i suports (audiovisuals, web,
pòdcasts, interactius i sobre
pantalles no convencionals, com el
videomapping i els espais
immersius).

Ramon Herrero i Belda

www.storytala.com @storytala Ramon Herrero

Comunicació Audiovisual. VR i AR, Videomapping i Immersivitat. Formació. Startups.
Sector d'esdeveniments i MICE.

https://www.storytala.com/
https://www.instagram.com/storytala/
https://www.linkedin.com/in/ramonherreroguio/


Audiovisual (fotografia).

The Food Fill ofereix serveis de
fotografia gastronòmica que
desemboquen en fotografies que
criden l’atenció cap a la bellesa
natural dels ingredients de la nostra
terra, amb l'objectiu d'ajudar la gent
a veure les possibilitats
interminables del menjar vegetal i
motivar les persones a explorar
opcions saludables. 

Fotografia .
Vídeo (gravacions).

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

La Clota Cotreball

The Food Fill

thefoodfill.com thefoodfill

Uzo Onyejiaka

https://thefoodfill.com/
https://www.instagram.com/thefoodfill/


Tèxtil i Moda sostenible.

Tlön Planet Bags és una marca que
dissenya i produeix artesanalment 
 motxilles, ronyoneres, bosses i
accessoris a la ciutat de Barcelona.
Materials naturals i funcionalitat
són imprescindibles per a la creació
dels nostres productes sostenibles.

Creació d’il·lustracions tèxtils o
publicitàries amb tècniques digital o a
mà alçada.
Disseny gràfic. Creació de fullets,
construcció de marca, catàlegs.
Retoc digital.
Reciclatge de valor afegit tèxtil.
Consultoria per a emprenedoria de
moda sostenible.

La Clota Cotreball

tlonplanet.com Tlon Planet Bags @tlonplanetbags

Laura Aldana Criscione

Àmbit

Sobre Nosaltres Retorn

Tlön Planet Bags

https://www.tlonplanet.com/
https://www.tlonplanet.com/
https://es.linkedin.com/in/laura-aldana-criscione
https://www.instagram.com/tlonplanetbags/
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Amanda Terrell
VIDALII

La Clota Cotreball

Serveis informàtics i tràmits
administratius remots. Connectem
persones particulars 50+ amb el
servei informàtic remot i gestors de
tràmits administratius online per
empoderar-les teconològicament
sense límits. Adaptació
personalitzada per a cada client o
associació.

Conversa en anglès i alemany. 
Disseny gràfic publicitari.
Voluntariat.

www.vidaliipro.com

Serveis a les persones. Bretxa digital.
Formació. Tercera edat.

https://vidaliipro.com/


La Clota Cotreball és un projecte impulsat per Districte d'Horta-Guinardó i

Barcelona Activa en el marc del Pla de Desenvolupament Econòmic d'Horta-

Guinardó 2021 – 2023. Si vols formar part d'aquesta comunitat de cotreballadors i

cotreballadores o si ets una entitat social i vols sol·licitar retorn social, escriu a

laclotaespaicotreball@bcn.cat

Última actualització: 31/10/2022

  Aquest directori de projectes va ser creat per l'estudi de disseny gràfic AR Design i

l'estudi  de fotografia Martí Fradera, amb correcció de Neus Cantariño. 

En l'actualitat ho actualitzen:  Silvia Martínez Photography (fotografia) i  la Queralt

Badia (correcció); tot com a contribució al territori d'Horta-Guinardó en el marc de

La Clota Cotreball, projectes econòmics amb retorn social. 

Martí Fradera (Ana Guelbenzu, Coloma&Armengol, Empoderamovimiento, Nanoescopista i
Soledad Guerrero)
Kinothèque (Lourdes Ebozogo, Meryac Store, Sarah Kusnadi Food Photography,  Coaching &
Terapia LGTBIQ+, Juan José Adrados, Kalypso i ai!culotte).
Sarah Kusnadi (Esther Almenar, Som Amb tu Cooperativa, The Food Fill, Tlön

The Food Fill:  (Entramat, Alessandro Poncini, Simit Tribu, Miusutin, Amà STORE i Lapsos Lab)
Cristina Murria (només l’edició)
Silvia Martínez (PatrocinaM, Manuel Carral, Kedu, Faro Music, Vidalii, Storytala, Silvia Martínez)

 Fotografies de:

        Planet Bags, Cèrcols i Fonemagym).

La Clota Cotreball-
Av. de l'Estatut -1-3

Barcelona 
 

laclotaespaicotreball@bcn.cat
barcelona.cat/pdehortaguinardo/laclotacotreballl

 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/la-clota-cotreball

