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Impuls Cooperatiu de Sants és un espai de trobada i intercooperació d’iniciatives 
socioeconòmiques transformadores, com cooperatives, entitats de l’economia social i 
solidària i projectes d’autogestió comunitària. 
Neix per impulsar experiències que afrontin la resolució de les necessitats col·lectives 
des de pràctiques emancipadores i solidàries; i per promoure un canvi del model 
econòmic cap a una societat postcapitalista, equitativa i sostenible, on la vida de les 
persones i la cura de la naturalesa estiguin al centre de les pràctiques.
Impuls Coop vol recollir el bagatge de Barri Cooperatiu, projecte de promoció del 
cooperativisme impulsat a Sants entre 2009 i 2013 per la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya i La Ciutat Invisible. 

www.sants.coop

“Cooperar és assecar en les seves fonts el 
capitalisme dominador”

Micaela Chalmeta
Cooperativista del barri, feminista i socialista 

(1856-1951)

Aquest catàleg té l’objectiu de donar a conèixer les diverses iniciatives d’economia social, 
solidària i d’autogestió comunitària que tenim al barri i els productes i serveis que 
ofereixen.
El portal web Sants.coop complementa aquesta informació i mantindrà el catàleg 
actualitzat amb les noves iniciatives que es vagin afegint. Allà podeu proposar projectes 
per a formar-ne part.
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Endinsar-nos en el passat obrer i cooperativista del barri 
és una tasca fecunda d’on treure aprenentatges i 
inspiracions, pel barri cooperatiu que volem construir ara 
i en el futur. És reconèixer els nostres antecessors i 
reivindicar-los: perquè molts carrers del barri duen noms 
d’industrials i molt pocs d’institucions obreres i coopera-
tives? A la vegada, és fer front a la desmemòria, a l’espoli 
franquista del patrimoni obrer, a descobrir espais i 
edificis per a les necessitats d’avui: Can Batlló, La Lleialtat 
Santsenca, el Model del Segle XX. 

A Sants, la industrialització significà la seva urbanització: 
nous recintes fabrils i nous veïnatges per albergar les 
famílies treballadores. El primer vapor Vapor Vell,l’obrí 
Joan Güell el 1844 i el 1860 ocupava a 1.000 treballadors i 
414 telers. El Vapor Nou fou Espanya Industrial.  
Constituïda pels germans Muntades el 1847, arribà a ser la 
fàbrica tèxtil més important de l’Estat espanyol, amb 
1.500 treballadors. I el tercer gran nucli fou la fàbrica 
Batlló  de la Bordeta, de 1878, amb 700 telers i 900 
obrers. El 1910, a Sants, Hostafrancs i la Bordeta, 14.000 
treballadors feien funcionar 50 fàbriques com la Balet, 
Can Serra Arola o la Serra-Batet (4). En totes elles hi 
hagué lluites obreres per a millorar les condicions 
laborals, i moltes foren col·lectivitzades l’any 1936. Des 
d’uns inicis, els seus entorns s’hi crearen nombroses 
entitats obreres com ateneus i escoles racionalistes. 
També moltes cooperatives, sobretot de consum però 
també de producció. La Formiga Obrera del carrer 
Galileu fou de les cooperatives pioneres del barri (1885). 
Als baixos hi havia el magatzem, la botiga de queviures i 
el forn de pa; i els tres pisos constaven de cafè, oficines i 
sales on s’impartien classes d’esperanto. Fou de les 
primeres cooperatives “a la moderna”, que col•lectivitzà 
els excedents i els destinà a previsió social. Fou absorbida 
per la Flor de Maig el 1918.

Amb orígen en un coral d’obrers republicans 
federals, La Lleialtat Santsenca fou fundada 
l’hivern de 1891 al carrer Callao (avui Toledo) per 11 
socis, i el primer que adquiriren fou un bocoi de vi, 
un sac de mongetes i un altre de patates. El maig de 
1928 inaugurava l’impressionant edifici actual (avui 
reivindicat pel barri) i el 1936 acollia la Festa de la 
Cooperació, organitzada pel Grup de Sants. El mateix 
any que Barcelona s’annexionava Sants, el 1897, es 
creava la La Nova Obrera , fundada pel jornaler 
Vicenç Alsina. Manyans, peons, tintorers, vidriers i 
paletes formaren una entitat que, a més de les 
tasques pròpies del consum, tingué una secció 
cultural molt activa, així com un grup de dones 
encapçalat per Matilde Alonso. Amb l’esperança que 
el nou segle veiés la fi del capitalisme, cinc obrers de 
Sants fundaren la cooperativa Model del Segle XX  
el 1901. Durant anys fou la cooperativa santsenca 
amb més massa social, i era coneguda per la seva 
important activitat cultural, formativa i educativa. 
L’edifici actual va ser inaugurat el 1922. Acollia el Forn 
Col·lectiu de Sants. Fundada el 1905 al carrer de la 
Llibertat, avui Autonomia, la Societat Cooperativa 
Col•lectiva L’Empar de l’Obrer  va ser reconeguda 
pel seu caràcter col•lectivista. L’1 de juny de 1924 
inaugurà l’edifici actual, que comptava amb escola 
pròpia. Avui és la seu de diverses entitats del 
cooperativisme català.

Les cooperatives de consum del barri engegaren 
diferents projectes per a abastir-se directament de 
productes. Un d’ells fou Fusió de les Cooperatives 
de Sants per l’Aprofitament del Carbó, creada 
l’any 1919 a la plaça d’Osca, que proporcionava carbó, 
carbonet, carbonissa per brasers o tisa per a cuines 
econòmiques. Autonomia energètica, de mà 
cooperativa



L’antic recinte fabril de manufactura industrial tèxtil construït 
a finals del segle XIX formava junt amb l’Espanya Industrial i 
el Vapor Vell el cor industrial del sud de Barcelona, i va 
arribar a acollir fins a 5.000 treballadores. A partir de la 
dècada dels 1940 algunes de les seves naus es van llogar a 
tallers i petites corporacions, tot i que es va buidar d’activitat 
progressivament. El 1976 el Pla General Metropolità va definir 
el recinte com a zona d’equipaments, habitatges socials i 
espai verd, però trenta-set anys després i inclòs el boom 
immobiliari no s’havia dut a terme. 

Les veïnes i veïns agrupats en la Plataforma Can Batlló és 
pel barri lluiten amb perseverància reivindicativa i veient 
l’imcompliment del calendari pactat decideixen entrar a Can 
Batlló i ocupar el Bloc Onze. La crisi, les mobilitzacions del 
15M i sobretot la xarxa sedimentada en anys d’activitat al 
barri, havien creat les oportunitats per a una nova reapropi-
ació de l’espai. A diferència de les conquestes dels 70, s’havia 
situat de forma central una manera de fer que contemplava 
al moviment social com a protagonista del canvi. En pocs 
anys, Can Batlló esdevingué una de les experiències 
d’autogestió veïnal més importants de Barcelona. El 2013 es 
presentaven una vintena de propostes per a dinamitzar els 
espais pendents de recuperar: espai públic i comunitari, 
equipaments de salut i educació, cooperatives d’habitatge, 
espais de promoció econòmica local i cooperativa, horts 
comunitaris... A Can Batlló es començava a imaginar un 
urbanisme cooperatiu que dissenyava escenaris urbans en 
funció de les necessitats de les persones.

En el propi ecosistema de Can Batlló s’iniciaven també 
projectes amb dimensió socioeconòmica, com el Taller de 
Fusteria, el Garatge o l’Associació de productors de cervesa, la 
Impremta, així com cooperatives d’habitatge, La Borda i 
equipaments educatius, La Nau i l’Arcàdia.

CAN BATLLÓ LA LLEIALTAT SANTSENCA

El 1891 quinze socis fundaven al carrer de Callao la 
Lleialtat Santsenca, una cooperativa de consum que 
aniria creixent en nombre de socis, canviant de seu. 
Finalment el 1924 la cooperativa va adquirir uns terrenys 
al carrer d'Olzinelles per construir una nova seu, de 
l'arquitecte Josep Alemany i que es va inaugurar l'any 
1927. L'edifici disposava de botiga de queviures, 
magatzem i forn de pa a la planta baixa, i cafè, sala de 
juntes, teatre, secretaria, gimnàs i biblioteca a la planta 
principal. Entre moltes d'altres activitats la cooperativa 
comptava amb una agrupació cultural que organitzava 
balls i teatre. Però acabada la Guerra Civil, amb la victòria 
feixista, la Lleialtat Santsenca va ser integrada a una altra 
cooperativa, la Flor de Maig i finalment va desaparèixer.

L'edifici va ser reconvertit en la Sala de Festes Bahia, un 
espai molt popular entre la gent del barri, que va 
funcionar fins al 1988. Després d'abandonar els usos 
cooperatius i servir de fàbrica de torrons i sala de festes, 
l'edifici queda en desús i comença un llarg procés de 
deteriorament. Al 2009, amb el doble objectiu de protegir 
l'edifici i de posar en relleu la manca d'espais per a les 
entitats i col·lectius del barri, el veïnat organitza la 
Plataforma la Lleialtat Santsenca. Gràcies a les 
reivindicacions de la Plataforma i de totes les entitats 
adherides, l'Ajuntament, finalment, es va comprometre a 
destinar el nou edifici a un equipament públic.

La lluita, ara, després de diversos canvis de govern, recau 
en reivindicar la gestió de l'equipament per part de les 
entitats, col·lectius i veïns i veïnes del barri, per tal de 
poder proposar i codissenyar activitats en funció de 
necessitats reals i immediates de la ciutadania i, de 
retruc, canalitzar i potenciar una ja existent intel·ligència 
col·lectiva en un espai dissenyat per pensar, aprendre, 
crear i compartir.
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CATÀLEG D’INICIATIVES

COOPERATIVA D’HABITATGE
Volem harmonitzar la necessitat per 
accedir a un habitatge de caràcter social, 
econòmic i sostenible, i promoure l’accés 
a habitació sense passar pels circuits  del 
mercat immobiliari.
Pensem que és imprescindible generar 
formes de titularitat col•lectiva que 
posin el focus en l’ús efectiu de 
l’habitatge, i no en el seu valor de canvi 
en el mercat capitalista. Al mateix temps, 
volem fomentar formes de convivència 
més comunitàries que facilitin la 
www.laborda.coop
CAN BATLLÓ
info@laborda.coop

8. LA BORDA

HABITAR

7. EN CLAU
REFORMES I REHABILITACIÓ
A EnClau cooperativa treballem per a la 
gestió moderna i integral de la reforma, 
rehabilitació i construcció, on les 
persones son  participants i centre del 
procés creatiu del seu habitat, amb 
principis de sostenibilitat i responsabili-
tat social, ecològica i econòmica, de 
manera justa i solidària començant per 
un sistema de treball horitzontal. 
www.enclaucooperativa.cat
Passatge Toledo, 18 baixos 1a 
hola@enclaucooperativa.cat

Taller obert a persones interessades a 
desenvolupar projectes de fusteria, 
independentment dels seus coneixe-
ments i capacitats. Espai que fomenta la 
participació col·lectiva en la rehabilitació 
de Can Batlló, fomentant el respecte, el 
suport mutu i l'"Autoaprenentatge" 
col·lectiu, amb voluntat de trencar amb 
la diferenciació dels rols de gènere en 
l'àmbit dels oficis.

TRANSPORT SANITARI
Cooperativa amb més de 30 anys 
d’experiència en el transport sanitari. 
Posem a disposició dels nostres clients 
la màxima eficiència del nostre equip i 
l’última tecnologia dels nostres mitjans.
www.ambulanciescatalunya.com
C/ Begur, 36-38, Bxs · 93 422 88 88

4. AMBULÀNCIES CATALUNYA

FUSTERIA COL·LECTIVA
5. FUSTERIA CAN BATLLÓ

DISTRIBUÏDORA DE PRODUCTES DE 
PAPERERIA ECOLÒGICA

Som el resultat d'una il·lusió, que va ser 
crear una empresa que aportés més a la 
societat del que obtenia d'ella i un mitjà 
per projectar les nostres inquietuds 
medioambientals.
www.ecoreciclat.info
C/ María Victoria, 20 baixos 
932966224 •  ecoreciclat@gmail.com

6. ECO-RECICLA’T

CAN BATLLÓ 
fusteria_cb@riseup.net

TALLERS I MOBILITAT

TALLER DE REPARACIÓ DE BICIS
Estem especialitzats en la bici en si 
mateixa. Per aquest motiu som feliços 
reparant tant les de més alta gamma 
com les urbanes més vintage (sense 
oblidar les Brompton ni les de carretera). 
www.coopdebici.com
C/ Melcior de Palau 64
info@coopdebici.com · 936 243 646  

1. COOP DE BICI

Espai que posa a disposició dels usuaris, 
eines, espai i ajuda per a reparar motos, 
bicicletes i vehicles per a persones amb 
diversitat funcional.
CAN BATLLÓ, Bloc 9
dimecres i dijous de 17 a 20h
divendres de 11 a 13h

TALLER OBERT D’AUTOREPARACIÓ 
DE VEHICLES

2. MOBILITAT CAN BATLLÓ
COOPERATIVA

És una iniciativa per crear una borsa de 
vehicles amb la finalitat de fomentar l'ús 
del vehicle compartit com una manera 
de treballar la mobilitat conscient i 
reduir tan l'ús del vehicle com de la 
contaminació.

INTERCANVI DE VEHICLES
3. GARATGE CAN BATLLÓ



SERVEIS FINANCERS ÈTICS I 
SOLIDARIS
Coop57 treballa al servei de la transfor-
mació social i econòmica a través del 
suport financer a les entitats 
d’economia social i solidària. Recull 
estalvi de la societat per canalitzar-lo 
cap al finançament d’aquestes entitats. 
A més a més, Coop57 pretén ser un 
agent proactiu de desenvolupament i 
generació de nous projectes d’àmbit 
local en clau d’economia social i 
solidària
www.coop57.coop
C/Premià, 15 baixos 
coop57@coop57.coop 
 

10. COOP 57

BANC DEL TEMPS
El Banc de Temps vol promoure 
intercanvis per a tasques d’atenció a 
persones, i fomentar les relacions 
socials, trencant l’aïllament de la vida 
urbana i oferir oportunitats per resoldre 
necessitats de la vida quotidiana en 
actuacions més igualitàries.
Centre de Serveis Socials de Numància
Carrer Numància, 7-11
bdtsants@gmail.com

11. BANC DEL TEMPS

INTERCANVIS NO MONETARIS
Un projecte d’intercanvi tant de coses 
materials com de coneixements. Per 
internet i amb trobades puntuals. Què 
ens mou? En una època de consum 
compulsiu i de tenir per tenir,  ens 
sobren coses per tot arreu. Ens sobra de 
tot menys diners!
www.intercanvis.sants.org
intercanvisants@gmail.com

12. XARXA D’INTERCANVIS

FINANCES I 
INTERCANVIS

ALIMENTACIÓ

COOPERATIVA DE CONSUM
Tenim uns objectius basats en la 
cooperació i la voluntarietat lliurement 
establertes, que volem resoldre, 
mitjançant el consum de productes 
eco-biològics, qüestions d’ordre social, 
laboral, econòmic, ecològic i de salut que 
afecten la nostra vida i el nostre entorn i 
que ens sentim partíceps d’un 
moviment social transformador.

Col•lectiu de consum crític (ecològic, 
horitzontal i autogestionat). El nostre 
objectiu és tenir un accés el més directe 
possible als productes que necessitem, 
bàsicament alimentaris, eliminant 
intermediaris. Tenint cura, però, de la 
forma i sistema de producció, tot 
buscant els models de gestió més 
respectuosos amb les persones i amb 
l’entorn.

www.coopgerminal.coop/sants/
C/Rossend Arús, 74

13. GERMINAL

COOPERATIVA DE CONSUM

Espai Obert
C/Violant d'Hongria 71 1r 
Dijous de 19.00 a 22.00

14. PANXA CONTENTA

COOPERATIVA DE CONSUM
Som una cooperativa que oferim 
productes alimentaris ecològics als 
nostres associats.
El model de l’Economat, consta de dues 
parts: 
- El treball: dels socis treballadors per 
afavorir que en el local ens puguem 
proveir de productes ecològics a 
l’engròs, en la millor relació qualitat preu, 
tot afavorint valors socials i ambientals.
- La cultura i promoció cooperativa entre 
consumidors.
www.leconomat.cat
Dimecres i dijous de 17 a 21h.
C/Jocs Florals 157. bxs 2a 

15. L’ECONOMAT SOCIAL

9.LaCOL
ARQUITECTES
Sota la creença que la manera de 
transformar la ciutat és a partir de la 
praticipació activa de la gent que l'habita 
i l'acció propositia, LaCol treballa amb 
l'arquitectura per a la transformació 
social, com una eina per a intervenir 
l’entorn proper de manera crítica. 
www.lacol.coop
C/Ciceró, 5, baixos. 
info@lacol.coop 



Cooperativa de consum agroalimentari 
que va néixer el 2010 quan un grup 
sòcies del Casal començaren a reflexio-
nar conjuntament sobre els sistemes de 
cultiu, producció, elaboració i distribució 
dels aliments que ens arriben a les mans 
avui en dia. Organitzades de manera 
cooperativista, es van posar en contacte 
amb uns joves pagesos de Castellbisbal i 
van començar a demanar la seva 
verdura fresca i ecològica. 

COOPERATIVA DE CONSUM
16. FAVES COMPTADES

COOPERATIVA

Casal Independentista Jaume Compte
Carrer Muntadas, 24. 
Dijous de 19:00 a 21:00 h
coop.jaumecompte@gmail.com 

BOTIGA D’ALIMENTACIÓ
Botiga d'alimentació de proximitat, 
directa dels productors, cooperatives i 
entitats d'economia social. Coopmercat i 
PortaAPorta són una iniciativa per 
generar ocupació per a persones amb 
discapacitat intel•lectual.
www.coopmercat.coop
C/de la Creu Coberta, 112
coopmercat@teb.org · 93 458 89 36 

18. COOPMERCAT

DISTRIBUÏDORA DE CONSUM 
RESPONSABLE

Fruit de la col•laboració entre productors 
i consumidors, Quèviure és la primera 
distribuïdora majorista de consum 
responsable que ofereix, al mateix 
temps, productes ecològics, de comerç 
just i fets per cooperatives. Està especial-
itzada en producte alimentari no fresc, 
així com en vaixella ecològica.
www.queviure.coop
C/Sagunt, 40-42 local 2
info@queviure.coop · 695 518 215

17. QUÈVIURE

21. ILLA 3 HORTS: FONT DE LA GUATLLA

Obrador artesanal de croquetes, pels  i 
les  grans amants de les croquetes fetes 
a casa.  Ofertes de sortits de degustació 
per a particulars, serveis de càtering, 
opcions veganes i vegetarianes. 

www.hortsocial.org/illa3horts.html
Carrer Chopin 18
illa3horts@gmail.com
 

22. HORT COMUNITARI DE AN BATLLÓ
CAN BATLLÓ
jardinsihortscomunitaris.cb@gmail.com

Volem organitzar-nos col·lectivament 
per satisfer les nostres necessitats de 
forma autogestionada. Facilitem  el 
coneixement sobre els processos de 
fabricació de cervesa, donant una 
alternativa al consum capitalista.
CAN BATLLÓ
cervecoop@gmail.com

EDUCACIÓ I CRIANÇA

ESPAI FAMILIAR COMUNITARI
"La Nau, espai familiar", un projecte en 
construcció dins de Can Batlló per crear 
un espai de joc, moviment i gaudi per a 
infants de 0 a 6 anys i les seves famílies. 
www.lanauespaifamiliar.blogspot.com.es
CAN BATLLÓ

24. LA NAU

ESPAI FAMILIAR
Espai acollidor i familiar on ens mou el 
joc, la criança I educació respectuosa i 
l’estimulació de la creativitat.
Som una associació sense ànim de 
lucre amb un espai multifuncional i 
càlid.
www.tatainti.wordpress.com/ 
C/Blanco, 38 Baixos 08028 

CENTRE EDUCATIU AUTOGESTIONARI
Escola d'infantil, primària i secundària 
obligatòria. Centre de renovació 
pedagògica, cooperativa autogestionària 
i comunitària de Can Batlló.
Educació formal de 3 a 16 anys, formació 
del professorat, lleure inclusiu, serveis 
auxiliars educatius, escola de famílies, 
assessorament a projectes educatius

25. ESCOLA ARCÀDIA

CAN BATLLÓ
arcadiacanbatllo@gmail.com

23. TATA INTI

OBRADOR DE CROQUETES

TALLER COMUNITARI 
DE CERVESA ARTESANA

20. BIRRA CAN BATLLÓ

19.LA CROQUETONA

C/Papin 6-8
croquetona@lacroquetona.cat 
93 250 91 58

HORTS COMUNITARIS



COOPERATIVA D’ENSENYAMENT
Fundada el 1968, amb l'objectiu principal 
d'oferir un ensenyament de qualitat, 
humanista, científic i partícip dels 
moviments de renovació pedagògica.
Com que som una cooperativa, tots els 
treballadors/es així com mares i pares 
han de ser-ne socis; això els dóna dret a 
participar en la gestió i administració de 
l'entitat.
www.magoria.org
c/ Sta Dorotea, 5

COOPERATIVA D’ENSENYAMENT
L'escola Institució Montserrat SCCL de 
Barcelona és una cooperativa 
d'ensenyament privada, laica i catalani-
sta que ofereix serveis d'ensenyament 
des del parvulari fins a l'ESO.
www.institucio-montserrat.cat
C/Cros 6-8.

26. ESCOLA MAGÒRIA

27. INSTITUCIÓ MONTSERRAT

COMUNICACIÓ I TIC

INICIATIVA TIC D’ECONOMIA SOCIAL
Desenvolupem aplicacions, webs i 
botigues online, i assessorem a les 
organitzacions per millorar el seu 
funcionament, adequant la seva 
infrastructura tecnològica i incorporant 
les noves tecnologies als seus fluxes de 
treball. 

Realitzem enquadernacions en tapa 
dura de qualsevol mida i format. Servei 
24 hores i al moment. Titulem tapa i llom 
de llibre. Realitzem enquadernacions a 
l’americana en cartulina o amb els seus 
propis dissenys de tapa (revistes, 
agendes, manuals...)

www.adab1ts.org
info@adabits.org

IMPREMTA COL·LECTIVA 
AUTOGESTIONADA

facebook.com/impremtacollectivacanbatllo
CAN BATLLÓ
unitat.tres@gmail.com

29. IMPREMTA CAN BATLLÓ

TALLER D’ENQUADERNACIÓ

C/D'Alcolea, 64
934 90 69 64

30. ENQUADERNADORA RÀPID

Som un col•lectiu que treballa en l'àmbit 
de la comunicació a través de 
l'autoedició, disseny i impressió amb una 
infraestructura pròpia basada en 
sistemes tradicionals de reproducció 
gràfica. És un espai que pretén ajudar a 
resoldre les necessitats comunicatives 
de Can Batlló i dels moviments socials 
del barri i la ciutat. La Impremta a més de 
complir una funció productiva i de servei, 
és un canal d'expressió creativa, 
d'investigació, de transmissió de 
coneixements i de reflexió al voltant de la 
comunicació social i política. 

28. ADAB1TS

PERIÒDIC DE COMUNICACIÓ POPULAR
La Burxa és el periòdic de comunicació 
popular de Sants i barris veïns amb 15 
anys d’història. Ens organitzem de 
manera no jeràrquica, prenem les 
decisions en col•lectiu i som un reflex de 
la pluralitat del nostre entorn.
La Burxa no té raó de ser al marge del 
barri, de les persones que hi viuen i se’l 
senten seu, dels col•lectius i les entitats 
que li donen vida, i un dels nostres 
objectius consisteix, justament, a 
enfortir els vincles d’aquest teixit social i 
associatiu del qual formem part.
www.laburxa.cat

31. LA BURXA

MITJÀ D’INFORMACIÓ PER LA 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

www.ladirecta.cat
C/Riego, 37
directa@directa.cat 

32. LA DIRECTA

Mitjà de comunicació en català 
d'actualitat, investigació, debat i anàlisi. 
És un projecte assembleari, autoges-
tionat i descentralitzat que enten la 
comunicació com una eina de transfor-
mació social.  La Directa vol visualitzar 
les pràctiques dels moviments socials, 
els projectes polítics, socials i culturals 
que plantegen un model alternatiu a 
l'actual i els col•lectius invisibilitzats per 
la majoria de mitjans.



REVISTA D’ECONOMIA

Alternativas Económicas és una revista 
que explica l’economia i els seus efectes 
a la vida de les persones.
Com ens afectene els canvis en la 
regulació laboral o fiscal, en pensions, 
sanitat, educació o habitatge? És el tipus 
de preguntes que ens formulem i que 
intentem respondre amb pedagogia i 
rigor. 
www.alternativaseconomicas.coop
C/Rei Martí, 8 

33. ALTERNATIVAS ECONÓMI-

CULTURA I 
RESTAURACIÓ

COOPERATIVA AUTOGESTIONÀRIA
L'activitat de la Ciutat Invisible està 
dirigida a crear i difondre continguts 
crítics que impulsin processos de 
transformació política i social, 
bàsicament, en dues direccions: La 
potenciació i construcció de xarxes 
d’intercooperació vinculades amb 
l’economia solidària; i l’extensió de 
pràctiques polítiques autoorganitzades i 
autònomes de reapropiació de la política 
a nivell local. Aquests objectius han anat 
nodrint de continguts i enfortint la 
llibreria crítica, han contribuït al 
desenvolupament de nous imaginaris 
mitjançant la comunicació gràfica; i han 
pres forma en projectes d’intervenció 
comunitària.
www.laciutatinvisible.coop 
C/Riego, 35
cooperativa@laciutatinvisible.coop

34. LA CIUTAT INVISIBLE

ATENEU
Neix de la voluntat i la necessitat de crear 
un punt de trobada entre diverses 
organitzacions, entitats i individus amb 
inquietuds socials i personals. Un espai 
on totes puguem expressar el nostre 
compromís d’implicació i ajudar a 
desenvolupar i coordinar la xarxa 
associativa del barri.  Aspirem a ser un eix 
vertebrador dels moviments socials de la 
Marina - Zona Franca, un projecte de i per 
a les veïnes amb un compromís ferm per 
la millora del nostre barri i del conjunt de 
la societat.
www.ateneuengranatge.com/
C/Alts Forns, 8.

35. ATENEU L’ENGRANATGE

PLATAFORMA DE GESTIÓ CIUTADANA
Per tal de dedicar el nou espai a usos 
veïnals, cooperatius i de cultura popular, 
la nova Lleialtat es fonamentarà en tres 
potes: el cooperativisme, recuperant 
l'antic ús de la primigènia cooperativa de 
consum i, sobretot, fent de l'espai un 
indret que faciliti la trobada, organització 
i intercooperació; la cultura popular, un 
element transversal que permetrà crear, 
visibilitzar i recolzar iniciatives relacion-
ades amb el patrimoni material i 
immaterial del barri; i la sobirania 
tecnològica.
www.lleialtat.cat
C/ Olzinelles, 31
plataforma@lleialtat.cat

36. LLEIALTAT SANTSENCA

BAR MUSICAL
Bar musical gestionat per una coopera-
tiva formada per tres sòcies de treball i 
28 sòcies col·laboradores. Programen 
diàriament música en directe i fan 
promoció de la cultura cooperativa i de 
barri. Participen dels moviments socials i 
culturals de Sants i animen la comissió 
de Festa Major de Rossend Arús. 

BAR DE PINTXOS I TRUITES
Bar amb oferta de truites i pintxos; vins, 
sidra, varietat de cerveses 
artesanes...Treballem amb  productes de 
proximitat i d’economia solidària. 
Intentem dignificar la feina de 
l’hostaleria basant la nostra activitat en 
els principis cooperatius. Produïm 
segons la demanda del dia i l’excedent 
per no llençar menjar.
www.kopdema.net
C/ Riego, 4
truita@kopdema.net

37. KOITTON CLUB

38. KOP DE MÀ

www.koittonclub.blogspot.com.es/
C/Rossend Arús, 9

Per a conèixer més iniciatives del barri i 
d’arreu de Catalunya visita 
www.pamapam.org, el mapa del consum 
responsable i economia solidària impulsat 
per Setem i la XES. 



tallers i mobilitat
1. Coop de bici
2. Mobilitat CB
3. Garatge CB
4. Ambulàncies Catalunya
5. Fusteria CB
6. Eco-Recicla’t

habitar
7. La Clau
8. La Borda
9. La Col

alimentació
18. Coopmercat
19. La Croquetona
20. Birra Can Batlló
21. Hort CB
22. Hort Farga

finances
10. Coop57
11. Banc del temps
12. Xarxa d’intercanvis*

MAPA COOPERATIU DE SANTS

13. Germinal
14. Panxa Contenta
15. Faves Comptades
16. L’Economat Social
17. Quèviure
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cultura i restauració

34. La Ciutat Invisible
35. Ateneu l’Engranatge*.
36. La Lleialtat Santsenca
37. Koitton Club
38. Kop de mà Bar

educació

23. La Nau
24. Tata Inti
25. Escola Arcàdia
26. Escola Magòria
27. Institució 
Montserrat

comunicació i TIC

28. Enquadernadora ràpid
29. Impremta Can Batlló
30. AdaBits*
31. La Burxa
32. La Directa
33. Alternativas Económicas

espais socials

39. Can Vies
40. Espai Obert
41. Ateneu Llibertari
42. Centre Social de Sants
43. Casal Independentista 
Jaume Comte
44. Bloc La Bordeta (PAH)
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www.sants.coopwww.sants.coop

L’ECONOMAT SOCIAL FUSTERIA COL·LECTIVA 
CAN BATLLÓ

Impulsores 

GARATGE CAN BATLLÓ

Amb la col·laboració de


