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Descripció de la iniciativa

L’economia solidària té com a finalitat pro-
veir, de manera sostenible, les bases ma-
terials per al desenvolupament personal, 
social i ambiental . El treball humà i les 
persones, i per extensió tota la societat 
concebuda com a col·lectiu, són el valor 
central d’aquesta economia . Per tant, no 
són els beneficis econòmics els que en 
defineixen la funció, sinó el benestar dels 
seus membres i, alhora, de tota la societat . 
ECOS és un grup de cooperatives i entitats 
de l’economia solidària que treballen en 
sectors d’activitat diversos i que té com a 
objectius enfortir i desenvolupar les orga-
nitzacions sòcies, procurar el benestar de 
les persones que les integren i contribuir 
a la creació del mercat social . Les organit-
zacions sòcies s’interrelacionen amb els 
valors de la confiança, la transparència, la 
democràcia, la igualtat, l’autoorganització 
i la solidaritat, a fi de posar sempre les 
persones en el centre de l’acció acció, així 
com contribuir a la transformació social . 
Per aconseguir aquests objectius ECOS 
crea sistemes de suport mutu i inversió 
col·lectiva, proveeix una oferta conjunta 
de productes i serveis amb responsabilitat 
social i ambiental, alhora que compartei-
xen serveis i aprenentatges . ECOS treballa 
en dos grans objectius:

ECOS Grup Cooperatiu
La nostra suma multiplica

1 . L’enfortiment i el desenvolupament de 
les organitzacions sòcies i el benestar 
de les persones que les integren . Alguns 
dels instruments per aconseguir-ho són 
els següents:

•  La demanda conjunta de béns i serveis 
(per exemple, infraestructures i gestoria); 

•  La creació de serveis compartits (per 
exemple, administració, formació, co-
mercialització);

•  La creació i la comercialització conjun-
tes de nous productes i serveis per a 
tercers, i

•  L’activació de sistemes de suport mutu.

2 . La generació d’economia arrelada al te-
rritori, la construcció de mercat social, la 
promoció del cooperativisme transforma-
dor i de l’economia social i solidària .

Les cooperatives sòcies del grup complei-
xen els requisits següents: 1) Són entitats 
que treballen en el marc de l’economia 
social i solidària, 2) Comparteixen la raó 
de ser del grup, 3) Estan associades i són 
usuàries d’una entitat de banca ètica o 
que promogui les finances ètiques i so-
lidàries (per exemple, Fiare i Coop57), 4) 
Estan associades a la Xarxa d’Economia 
Solidària, i 5) Cada any elaboren un ba-
lanç social per avaluar la seva responsa-
bilitat mesurant les aportacions socials, 
laborals, professionals i ecològiques .

Aquesta iniciativa segueix la línia de desenvolupar en l’àmbit de les cooperatives de 
l’economia solidària una cultura organitzativa socialment i ambientalment responsa-
ble que creï valor a llarg termini per avançar en el bon govern i la responsabilitat social.
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Bona pràctica

Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2013
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Durada: ECOS Grup Cooperatiu es va crear 
el setembre del 2011 amb l’objectiu de ser 
referent de l’economia social i solidària en 
l’àmbit de la prestació de serveis .

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, transversal, d’impacte 
econòmic, ambiental i social, transfor-
madora en el context actual .

Impulsors: XES i Grup ECOS .

Contacte: info@grupecos .coop | Casp, 
43, baixos 1a | 08010 Barcelona | Tel .: 934 
122 961 | www .grupecos .coop

Membres del grup ECOS (2014): 
15 organitzacions sòcies

Persones sòcies: 7 .200

Indicadors associats




