
LabCoop és una comunitat que acull, incuba i impulsa iniciatives 
d'emprenedoria social cooperativa

Entenem que les iniciatives d'emprenedoria social són aquelles que, a 
través d'una activitat econòmica, persegueixen:

❖ transformar l'economia, la societat, la cultura
❖ cooperativitzar l'activitat
❖ sostenir-se al llarg del temps
❖ multiplicar el seu model



LabCoop proposa posar èmfasi en la dimensió cooperativa de 
l'emprenedoria.

LabCoop també impulsa iniciatives d'innovació social, que són 
aquelles que desenvolupen activitats transformadores de la realitat 
social, econòmica, política, cultural o ambiental, malgrat no estiguin 
necessàriament vinculades a  una iniciativa emprenedora.

Entenem la innovació com a actitud, una manera de fer les coses, i 
no un fi o un objectiu en si mateixa; la innovació és l’eina o recurs 
que permet la creativitat necessària per a desenvolupar 
l'emprenedoria social.

LABCOOP FEM
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●Planificació en ESS

Anàlisis de necessitats de l'emprenedoria social
Plans locals en ESS
Formació per a professionals tècniques
Materials sobre emprenedoria social i ESS
Estratègies d’intercooperació

●Espais de Co-treball cooperatiu
Orientació sobre les claus de funcionament d'un espai de co-treball d'economia 
social i solidària
Acompanyament a l'arrencada d'espais compartits
Transferència d'eines de gestió

PER A INSTITUCIONS 

I TERRITORIS
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●Acompanyaments i Intercooperació:

A través d’itineraris d’acompanyament, podem atendre en diferents 
dimensions:

❑ La dimensió personal i relacional
❑ Les dimensions econòmica, tècnica i societària
❑ La dimensió comunicativa
❑ La dimensió de context

PER A EMPRESES 

COOPERATIVES I GRUPS
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●Acompanyament en la gestació i arrencada i en els primers anys de vida

Dimensió relacional, de viabilitat, jurídica i d’intercooperació

●Formació especialitzada

Cursos i tallers d'Emprenedoria Social Cooperativa
Tallers virtuals en cooperativisme
Formació en emprenedoria col·lectiva des de la perspectiva de       

gènere/feminista

PER A PERSONES 

I PROJECTES EMPRENEDORS



LABCOOP SOM

LabCoop és un projecte ideat i bressolat per cinc entitats, quatre de les quals 
són cooperatives, i compta amb un soci col·laborador. Totes les entitats sòcies
comparteixen els principis de l’economia solidària.

CALIDOSCOOP
Cooperativa que contribueix a la 
creació d’ocupació, l’enfortiment del 
teixit empresarial i la cohesió social

GRUP ECOS
Cooperativa de segon grau formada 
per empreses de l’economia social i 
solidària

ETCÈTERES
Cooperativa que promou la 
participació a través d’eines 
creatives innovadores i 
col·laboratives

L’APÒSTROF
Cooperativa de comunicació 
social i creativa formada per 
lingüistes, periodistes, 
dissenyadores i docents.HOBEST

Cooperativa de consultoria 
basada en l’acompanyament 
en estratègia, organització i 
governança democràtica


