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Teler Cooperatiu

Assemblea 22/12/2020
Memòria Anual 2020.

2020

Assistents:

Feliu (El Rodal), Natacha (La Productora), Joshua (La 
Productora), Núria (La Productora), Eudald (Teler Coope-
ratiu), Júlia (L'Eixida), Bet (L'Eixida), Xavi (L'Eixida), Silvia 
(Tracta'm), Ramon (Som Energia), Vicente (Supercoope-
ra), Oriol (Chapter#2) i David (La Sàrria). 
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Introducció.
En aquest context l’any de la pandèmia ha estat 
un any d’activitat frenètica, de cooperació, suport 
mutu i impuls de l’ESS com a eina per a caminar 
cap a una economia per la vida. El Teler Coope-
ratiu com a xarxa local de la XES hem seguit im-
pulsant projectes socioeconòmics i eines forma-
tives de finançament i de consolidació del teixit 
cooperatiu i de l’economia solidària. Ho hem fet 
reforçant la Permanent i amb un treball i esforç 
considerable de les persones contractades. Parti-
cipant activament a l’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
i la XES Catalunya, col·laborant amb la UAB, Ac-
tuavallès, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, 
entre d’altres i sobretot, intercooperant entre les 
organitzacions i persones que conformen el Teler 
Cooperatiu.

Hem intentat respondre a l’emergència des de dos 
pilars, la resistència i la construcció. Resistir mini-
mitzant els efectes de l’embat de la crisi provoca-
da per la gestió de la pandèmia, al mateix temps 
que construïm una estratègia de futur per superar 
el model socioeconòmic que he generat aquesta 
crisi (sanitària, social, econòmica, ecològica i de-
mocràtica). Una estratègia per una economia per 
la vida, on les persones i el planeta siguin el cen-
tre.
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Acompanyaments.

En el marc del projecte de l’Ateneu cooperatiu i amb la col·laboració 
amb el projecte EUstart enguany hem acompanyat i assessorat a prop 
de 50 idees de negoci de les quals 12 han iniciat la seva activitat en 
l'àmbit de l’Economia Social i Solidària:

Itinerari Carme Obradors

Línies de treball.

La Teranyina Cultural
Projecte de dinamització de la 
memòria històrica a través de 
la gamificació

Vides Sostenibles
Associació per treballar el 
tractament dels residus a les 
escoles.

De bat a bat
Projecte de turisme rural i fa-
miliar per il·lusionar persones 
amb malaltia neurològica.

Hatimo
Projecte de moda amb teixits 
sostenibles.

Som Mares
Projecte d'acompanyament a 
la maternitat, embaràs i post-
part.

Aekult + Kudwa
Associació taller d'intercultu-
ralitat.
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Acompanyaments individualitzats

La Sàrria
Cooperativa d'ecodistribució 
de mercaderies en bicicleta.

La Natural
Cooperativa de comunicació 
sense afany de lucre.

L'Eixida
Cooperativa d'impuls de l'ESS 
al territori a través de tres 
eixos: gestoria, desenvolupa-
ment local i facilitació d'equips.

Associació de mecànics
Associació per a l'assessora-
ment, formació i la col·labo-
ració entre professionals de 
la mecànica de vehicles de 
motor.

Magranes
Cooperativa d'expertes en 
intel·ligència eròtico-afectiva, 
en comunicació i gènere, que 
ofereixen un espai interdiscipli-
nar i integratiu de promoció de 
la salut i el plaer.

Sinergia
Cooperativa multiseccional 
oberta a incorporar qualsevol 
activitat sempre que la inver-
sió sigui possible i la persona 
que la incorpora estigui dis-
posada a compartir els guanys 
amb la resta de la cooperativa.
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Accions.
* En el marc de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental.

Línies de treball.

Adaptació activitat  
(confinament)

Promoció de la Xarxa 
d'emergència alimentària

Impuls i coordinació del 
Fons Solidari Cooperatiu

En el marc de l'Ateneu 
Cooperatiu *

- Mesures COVID

- Diagnosi especifica sobre 
l'impacte i necessitats de la 
crisi COVID

- Taula d'intercooperació

Com fem unes bones 
trobades?

Anàlisi estratègica per 
projectes

Gestió emocional 
entorn la COVID19

Impulsem la producció 
local amb moneda social

Gestió Comptable i 
Financera I i II

Eines lliures i organitzati-
ves de treball virtual

Què, com i a qui comu-
nicar per sobreviure en 
temps de COVID19

Formacions * 
(Ateneu Coop.)
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Promoció de l'habitatge cooperatiu en 
cessió d'ús i altres formes d'accés a 
l'habitatge:

Trans. ecològica i 
sobirania alimentària

Impuls i dinamització 
del Festival Regadora *

Reimpuls i dinamització 
del PiC *

Supercoopera:

Suport al projecte i tancament 
de la justificació de la subven-
ció en el marc del Construïm 
Ciutat.

Creixement del projecte:  

- 170 famílies
- Producte propi
- Aproximació a l’agroecologia
- Imatge i marca,...

Justificació Construïm Ciutat

Habitatge

Conferència a 
Sant Quirze del Vallès *

Impuls del Laboratori 
Territorial de l'Habitatge *

Reunions amb: 

Aj. Sant Quirze
Aj. Sabadell
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Altres agents.
* En el marc de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental.

Línies de treball.

Ateneu*

Coordinació i justificació 
Ateneu Cooperatiu del 
Vallès

Impuls i dinamització del 
Nou Ateneu 2020/21

Treball amb la Nova Ordre 
Xarxa d’Ateneus Coopera-
tius de Catalunya

Altres accions: gestories, 
centres educatius,...

A part de les accions d’acompanya-
ment, promoció, enxarxament i for-
mació, des del Teler Cooperatiu hem 
estat part del Grup Motor de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès i la Xarxa d’Ate-
neus Cooperatius de Catalunya:

Projecte arquitectònic
Procés de definició de les 
necessitats i possibles ade-
quacions de l'espai TUS amb 
la cooperativa Arqbag

Cerca de finançament 
Preparació del projecte Singu-
lars

Aliances i contacte
Aj. Sabadell / DG d'Economia 
Social /  UAB / Comunitat ener-
gètica Covadonga

Comunicació*
Presentació pública del projecte 
(febrer) i Taula de Pols Coope-
ratius

Nou espai compartit (2021)

La NauCoop
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Altres AccionsXES Catalunya

Postgrau

Participació activa a xarxes locals, 
Permanents, Comissió Formació i Pu-
blicacions, Pam a Pam

Impuls i coordinació del 
Postgrau en ESS (UAB)

3a Edició: curs, adaptació, 
tancament i justificació

Inici 4a edició: 20 alumnes
(format virtual)

Possible col·laboració 
amb Projecte Europeu

Dinamització de la sessió:
“Som una empresa inclusiva? 
Fomenta i gestiona la diversitat 
LGTBI a l’empresa!” en el marc 
de la Translaboral 2020

Xerrades:

- Facultat de C. Polítiques i So-
ciologia entorn sortides profes-
sionals cap a l’Economia Social i 
Solidària

- Fons Cooperatiu en el Terras-
sa Cooperativa
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Sabadell

Pla de transformació so-
cioeconòmica enfront de la 
COVID 19

El mes de març vam fer arribar 
a l’Ajuntament de Sabadell un 
document de mesures per a fer 
front a la crisi des de la per-
spectiva de l’ESS. Vam acon-
seguir arrencar alguns com-
promisos dels quals en farem 
seguiment.

Reunió per implementació 
del projecte 
La Sàrria

Suport en Mapa Consum 
Responsable, Cooperativa 
de Joves, proveïdores per la 
plataforma Vàlua,...

Prova pilot de repartiment de mer-
caderies amb bicicleta elèctrica 
amb el projecte 
La Sàrria

Conveni de col·laboració entre el Te-
ler Cooperatiu i l’Ajuntament de Sant 
Quirze per a desplegar la prova pilot. 
Una col·laboració público cooperativa 
que reforça el comerç local, aposta 
per la mobilitat sostenible, genera 
ocupació juvenil i facilita l’impuls 
d’una nova cooperativa d’ecodistribu-
ció al Vallès La Sàrria. 

Sant Quirze 
del Vallès

Ajuntaments.

Hem tingut contactes amb múltiples ajuntaments de la Comarca, de-
staquem aquí aquells contactes que han suposat l’impuls d’accions de 
diferents envergadures.

Línies de treball.
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Contactes amb:

Ajuntament de Palau
Ajuntament de Setmenat
Ajuntament de Barberà
Ajuntament de Castellar

Ripollet Altres

Col·laboració amb pro-
jecte Ripollet (VI)tal

Assessorament en la 
creació d'una plaça 
de Tècnic/a en ESS a 
l'Ajuntament
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Equip de treball Subvenció ACOL

Equip i Ocupació.

Permanent renovada

Personal contractat 
durant el 2020

- Dues persones pels 
projectes: Ateneu Coope-
ratiu, NauCoop, Postgrau 
en ESS,..

- Tres persones per 
projecte “St Quirze a 
domicili”

Persona de Pràctiques

Noves entitats adher-
ides: La Productora, 
Sinergia i Som Confort 
Solar

Subvenció per a la regularització 
de persones migrades mitjançant 
un contracte de treball. 

Si tot va bé el 2021 l’Abdeljalil i el 
Brahim treballaran amb nosaltres. 
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Tresoreria del 
Teler Cooperatiu.

El Teler ha tingut dos tècnics contrac-
tats amb els diners de la subvenció 
de l’Ateneu Cooperatiu. 

En finalitzar l’octubre, amb la forma-
ció del nou Ateneu, la subvenció al 
Teler s’ha reduït a la meitat aproxi-
madament, i en tancar l’any compte 
amb una persona tècnica a Jornada 
completa.

Pòlissa de crèdit Contractació

L’any 2020 es va començar amb una 
pòlissa en ús, que es va tancar quan 
es va rebre la subvenció d’Ateneus 
Cooperatius, el març de 2020.

Posteriorment, es va contractar una 
pòlissa amb el COOP57, en data de 
15 de maig de 2020, i per valor de 
25.000 euros, per solucionar les ten-
sions que tresoreria que es produei-
xen a causa dels terminis de paga-
ment de les diferents subvencions. 
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Balanç econòmic.

Ingresos 2020

1. Subvenció Ateneus 57.015,00 €

2. Subvenció Ateneus - Comunicació 11.272,50 €

3. Postgrau UAB 4.500,00 €

4. Fons Cooperatiu Terrassa Sense Murs 3.000,00 €

5. Ingressos L'Eixida fets pel Teler 6.260,00 €

6. La Productora (Aportació La Nau) 500,00 €

7. Chapter#2 (Espai compartit) 580,00 €

8. La Natural (Retorn) 350,00 €

         TOTAL ENTRADES 83.477,50 €
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Despeses 2020

1. Sou Tècnics 31.337,06 €

2. Càrregues Socials 10.080,92 €

3. Fons Cooperatiu Terrassa Sense Murs 2.002,37 €

4. Lloguer 3.946,45 €

5. Despeses associades a L'ACVO 18.321,00 €

6. Despeses associades al Teler Coop. 3.096,72 €

7. Supercoopera 9.448,82 €

8. Assegurança 265,38 €

9. Despeses Teler (fetes per L'EIxida) 6.876,00 €

10. Serveis bancaris 113,82 €

11. Subministres 38,42 €

12. Altres tributs 92,33 €

13. Interessos COOP57 390,23

         TOTAL SORTIDES 86.009,52 €

         TOTAL ENTRADES - SORTIDES -2.532,02 €



ASSEMBLEA 2020
TELER COOPERATIU

C/  Santanac, 15
08206 | Sabadell
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telercooperatiu.org
 xarxa@telercooperatiu.org

T:  937 43 09 81


