
 
 

 

INFORMACIONS D’INTERÈS PER A ENTITATS I EMPRESES 

D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA PER AFRONTAR LA COVID-19 

 

• Actualització de les informacions en relació a les mesures 
excepcionals adoptades per frenar l'expansió del Coronavirus SARS-
CoV-2 i que puguin ser d'interès per a les cooperatives de treball 
(Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya - Confederació 
de Cooperatives de Catalunya). 

• ESPECIAL COVID-19 Recursos i eines per a ciutadania, voluntariat i 
associacions (Torre Jussana). 

• Recull amb totes les informacions i documents que s'han generat en 
els darrers dies (Dincat). Al home del web hi pengen un enllaç diari 
amb informació actualitzada. 

• Actualitzacions permanents que afecten a l'activitat de les entitats 
del Tercer Sector Social en relació a la pandèmia del COVID-19 (La 
Confederació) 

• Recull de documents en relació al coronavirus per a ajuntaments 
(Federació de Municipis de Catalunya) 

• Informació d'interès local sobre el coronavirus (Associació Catalana 

de Municipis) 

 

INFORMACIONS ESPECÍFIQUES DE RESPONSABILITAT 
SOCIAL EMPRESARIAL I EMPRENEDORIA SOCIAL* 

 

• S’obren inscripcions del “Germinador Social”. Concurs que estimula 
la creació de nous projectes que generin models innovadors 
d’iniciatives socials, energia renovable i eficiència energètica en el 
marc de l’emprenedoria social i que tenen com a objectiu la 
transició 
energètica  aquí<https://fundacio.coop57.coop/2020/04/28/obrim-
les-inscripcions-a-la-4a-edicio-del-germinador-social/> 

• Curs Online “Eines comercials per fer créixer el teu projecte” per 
cooperatives, el 12 de maig de 10.00 a 12.00 hores, organitzat per 

https://www.cooperativestreball.coop/coronavirus-mesures-especials
https://cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/comunicacio/covid-19
https://cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/comunicacio/covid-19
http://tjussana.cat/covid-19.php
http://www.dincat.cat/
http://www.laconfederacio.org/12-03-2020-actualitzacions-permanents-que-afecten-a-lactivitat-de-les-entitats-del-tercer-sector-social-de-catalunya-en-relacio-al-covid-19/
http://www.laconfederacio.org/12-03-2020-actualitzacions-permanents-que-afecten-a-lactivitat-de-les-entitats-del-tercer-sector-social-de-catalunya-en-relacio-al-covid-19/
http://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=31095&id2=1&idc=1
http://www.acm.cat/informacio-oficial-covid-19
http://www.acm.cat/informacio-oficial-covid-19
https://fundacio.coop57.coop/2020/04/28/obrim-les-inscripcions-a-la-4a-edicio-del-germinador-social/
https://fundacio.coop57.coop/2020/04/28/obrim-les-inscripcions-a-la-4a-edicio-del-germinador-social/


 
 

L’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona 
aquí<https://coopcamp.cat/esdeveniment/eines-comercials-per-
fer-creixer-el-teu-projecte/> 

• Especial COVID-19 de Xarxanet. Recursos i continguts que us poden 
ser d'utilitat per afrontar, des de les entitats, la situació provocada 
pel COVID-19 aquí<https://xarxanet.org/especial/covid-19> 

• La Cooperativa Vector5, posa a disposició un test gratuït “RiSC” per 
enfortir les capacitats de les organitzacions enfront els efectes de la 
COVID-19 aquí<https://vector5.cat/index.php/risc/> 

• Maig Cooperatiu: l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, les 
entitats d’economia social i les cooperatives del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament del Prat organitzen la cinquena edició d’aquest cicle 
d’activitats de difusió de l’economia social i cooperativa a la 
comarca. https://www.elprat.cat/empresa-comerc-i-
ocupacio/municipi-cooperatiu/maig-cooperatiu-2020-economia-
social-i-cooperativa> 
 

 

 

 

 

Més dubtes? 
Envia’ns un correu: empresavng@vilanova.cat 

 

 

 

 

 

 

 

*Font: Diputació de Barcelona 
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