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Més de 100 cooperatives al Maresme
L'Ateneu Cooperatiu del Maresme publica els resultatsw de la primeva diagnosi de
l'Economia Social i Solidària sobre l'univers cooperatiu del Maresme
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Més de 100 cooperatives al Maresme

L'Ateneu Cooperatiu del Maresme publica els resultats de la primera diagnosi de
l'Economia Social i Solidària sobre l'univers cooperatiu del Maresme
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d’empreses es dediquen al comerç
a l’engròs o al detall, seguides de
les activitats professionals científiques i/o tècniques i de l’educació.
Per tipologia, destaquen les
cooperatives de treball associat
(80,90% del total), seguides de les
agràries (10%), les de consum i
usuaris (7,27%) i les de serveis
(1,81%). Les més minoritàries són
les marítimes o les d'ensenyament.
Finalment, l’estudi també posa
de manifest que un 80,48% de
les cooperatives de la comarca
del Maresme tenen menys de 5
associats. En relació a l’antiguitat, un 52,44% són cooperatives
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• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.
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El mapa de les cooperatives
del Maresme determina que a la
comarca hi ha actualment 110 cooperatives actives, la majoria de
les quals tenen la seu a Mataró.
L’elaboració d’aquest estudi sobre
les cooperatives de la comarca era
una de les principals fites de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme, impulsat per l'Ajuntament de Mataró
i ubicat a Cafè de Mar. Fins ara no
existien dades que permetessin
construir el mapa de l’Economia
Social i Solidària a la comarca.
Així, segons l’estudi elaborat

per l’Ateneu Cooperatiu s’ha pogut
certificar que al Maresme existeixen actualment 110 cooperatives,
37 de les quals tenen la seu i despleguen la seva activitat econòmica a la ciutat a Mataró. També ha
detectat que als municipis amb
més densitat de població hi ha
més tendència a impulsar aquest
tipus d’iniciatives empresarials.
Pel que fa a l’activitat econòmica principal de les empreses, la
majoria pertanyen al sector dels
serveis (52,77%), ja sigui serveis
a les persones, a les empreses o
bé culturals. Així mateix, pel que
fa al sector específic, la majoria
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històriques i consolidades –més de
deu anys d’existència- i un 47,53%
són joves i de nova creació.
Per realitzar aquesta anàlisi,
l’Ateneu Cooperatiu ha treballat
sobre una base de dades de 110 cooperatives actives, 61 de les quals
han estat entrevistades. Pel que fa
a la resta, amb 22 cooperatives s’ha
fet el contacte però no han respost
el qüestionari i amb 27 ha estat
impossible contactar.

Altres modalitats d’Economia
Social i Solidària
Les cooperatives són el principal
referent de l’Economia Social i
Solidària però no l’únic, ja que
sota aquest paraigua s’hi inclouen
també associacions, fundacions,
mutualitats i societats laborals, de
les quals la diagnosi elaborada ha
permès detectar que n’hi ha 214
a la comarca.
Altres formes
L’estudi també posa en relleu que
existeixen altres formes de cooperació social emergents i sense
formalització jurídica en diversos
àmbits que tracten d’aplicar els
principis propis d’aquest tipus
d’economia. Exemples d’això en
serien els horts comunitaris dins
l’àmbit de l’agroecologia, els fons
de crèdit col·lectius, els mercats i
xarxes d’intercanvi o bé els equipaments de gestió comunitària autogestionats, entre altres experiències col·laboratives i comunitàries.

L'Ateneu
Cooperatiu del
Maresme
L’Ateneu Cooperatiu del Maresme, impulsat per l’Ajuntament de
Mataró i inaugurat el passat mes de gener a Cafè de Mar, ha treballat per transformar associacions i empreses en cooperatives i
societats laborals, i promocionar la fórmula cooperativa i de les
Societats Anònimes Laborals per a la continuïtat d’empreses i entitats properes al tancament.
El projecte, dotat amb un pressupost de 197.772 euros pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per aquest 2017,
ha comptat amb el suport de diverses organitzacions entre les quals
figuren el Consell Comarcal del Maresme, la Càtedra d’Economia
Social de la Fundació TecnoCampus, la Fundació TecnoCampus,
la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la Fundació
Unió de Cooperadors de Mataró.
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Il·lusió i empenta a Maria Perruqueria

Homes, dones i nens poden gaudir dels serveis de perruqueria i estètica d'aquest nou
establiment situat a la carretera de Mata, 21-23
Empreses: Redacció

Maria Perruqueria és un establiment que va aixecar les seves
persianes el passat 10 de juny, ara
fa poc més de tres mesos. Situat a
la carretera de Mata de Mataró, es
tracta d'una perruqueria que ofereix serveis per a homes, dones i
nens: des de tallar, pentinar, assecar, fer tractaments de queratina,
tint, manicura i molts més serveis
d'estètica i perruqueria.
El més important és la qualitat
dels productes i dels serveis perquè el client sempre obtingui el
resultat desitjat i se senti còmode i ben tractat. Així ho explica la
Maria del Viejo, la seva propietària
que, després de treballar durant
26 anys en una altra perruqueria,
es va animar a impulsar el seu
propi negoci.
És la primera vegada que obre la
seva pròpia perruqueria i treballa
amb ganes i il·lusió per impulsar
una perruqueria de servei personalitzat i proper amb el client. Té
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clar que espera fidelitzar clients a
poc a poc per consolidar els seus
serveis entre els habitants del barri
de Rocafonda i rodalia.
A Maria Perruqueria treballen
seguint els mètodes tradicionals
de tota la vida perquè consideren
que és el que el client busca: un
tracte proper i un servei manual
i fet amb molta cura. Són conscients que molts dels clients que
tenen actualment valoren que el
pentinat els duri molt temps i donen importància a la manera de
marcar i assecar els seus cabells.

Per això treballen amb molta cura
escoltant el que el client necessita per donar-li un servei a mida.

Productes de primera qualitat
Utilitzen sempre productes de
primera qualitat que ofereixin
tractaments per la regeneració i
la nutrició del cabell, així com per
evitar-ne la caiguda i cuidar-lo.
Opten pels productes de la marca
Abril et Nature, que busquen evitar
l'envelliment del cabell, regenerar
i nodrir la cabellera, entre altres
propietats.

18/10/17 18:27

núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017

Care Santos inaugura el nou
curs del TecnoCampus

L'escriptora mataronina Care Santos

com a convidada. Santos pronunciarà la lliçó inaugural, que durà
per títol “Per què serveix la ficció?”.
L'acte serà presidit per l'alcalde de
Mataró, David Bote, i la presidenta de la Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme, Dolors Guillén.

Arxiu

L'escriptora mataronina pronunciarà la lliçó
"Per què serveix la ficció?"
L'acte d'inauguració del
curs acadèmic 2017-2018 del
TecnoCampus Mataró-Maresme
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tindrà lloc el proper 24 d'octubre a
les 12h a l'Auditori TCM, amb l'escriptora mataronina Care Santos

És necessari inscriure's
Per assistir a aquesta lliçó inaugural cal fer inscripció a través de la
web TecnoCampus.cat.
L'últim llibre de Care Santos
'Mitja Vida' va incrementar encara més la requesta de l'escriptora
mataronina, enduent-se el Premi
Nadal. La novel·lista més aplaudida de la ciutat fins al moment,
acumula premis per les nombroses obres escrites, tant juvenils
com per a adults. En obres com
'Diamant Blau' Santos ha explicat
traces de la història local barrejades amb ficció i una tècnica literària que la situen com una de
les escriptores més buscades tant
en català com en castellà quan hi
ha novetat editorial a prop. | Red.
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