BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Foment de la bicicleta

ECOS SCCL
Al juny del 2018 vam estrenar un aparcament de
bicicletes al local de Casp. Els/les companys/es
de Biciclot ens van instal·lar un aparcament que
disposa de tres suports lliures els quals, tant
persones del local de Casp com també externes
al local, en poden fer ús. Així mateix, ens van
cedir dues bicicletes perquè les puguem utilitzar
quan ens haguem de desplaçar.
Oferim també una formació teòrica basada en
mecànica de bicicletes on podem aprendre les
claus bàsiques per reparar les nostres bicis. Així
mateix, ens expliquen avantatges i altres
qüestions relacionades amb les bicicletes
elèctriques. Formació impartida per Biciclot el
mes de desembre del 2018.

Durada:

Bicicletes des del juny 2018 fins a l’actualitat i formació 17/12/2018

Objectius i línies
d’acció del CCS:

2.5, 2.6

Més informació:

http://grupecos.coop/noticies/biciclot-installa-un-nou-aparcament-de-bicicletes-allocal-decos-de-casp/

Beneficis:

x Ambientals

x Socials
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x Econòmics

Indicador/s:

Nombre d’usuaris i usuàries que han fet ús de la bicicleta i nombre de trasllats. Nombre
de bicicletes particulars al local.

Valors:

Pràctica saludable, replicable, col·laborativa, respectuosa, compromesa, sostenible...

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

ECOS SCCL

Breu descripció:

Ecos som un grup cooperatiu format per empreses de l’economia social i
solidària. Treballem en sectors d’activitat diversos i tenim com a objectius
enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, contribuir al benestar de les
persones que les integren i promoure la creació del mercat social.

Dades de contacte:

Casp 43, 08010 Barcelona
93 171 37 70
info@grupecos.coop
http://grupecos.coop/

Data de signatura del (CCS):

Feu clic per escriure una data.

3. Documents estratègics (opcional)
Escriviu la relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització.
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BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

La botigueta

ECOS SCCL

Breu descripció:

Hem posat a disposició dels usuaris i usuàries dels
locals i de les persones que ens visiten una botiga de
productes ecològics, de proximitat, de comerç just i
de queviures fets per altres cooperatives. Botiga
gestionada per la cooperativa Quèviure, la primera
distribuïdora majorista de consum responsable i
membre del grup ECOS.

Durada:

Tot l’any

Objectius i línies
d’acció del CCS:

5.4

Més informació:
Beneficis:

x Ambientals
Indicador/s:

x Socials

Econòmics

Nombre de persones que compren diàriament a la botigueta i nombre de productes
venuts.
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Valors:

Pràctica col·laborativa, compromesa, replicable, que genera confiança i fomenta la
coresponsabilitat.

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

ECOS SCCL

Breu descripció:

Ecos som un grup cooperatiu format per empreses de l’economia social i
solidària. Treballem en sectors d’activitat diversos i tenim com a objectius
enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, contribuir al benestar de les
persones que les integren i promoure la creació del mercat social.

Dades de contacte:

Casp 43, 08010 Barcelona
93 171 37 70
info@grupecos.coop
http://grupecos.coop/

Data de signatura del (CCS):

Feu clic per escriure una data.

3. Documents estratègics (opcional)
Escriviu la relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització.
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