C. Barcelona, 73. Amposta
Telf: 686 676 421
Correu-e: rroyo@sirgacomunicacio.com
Web: www.ateneucoopte.org
7 de maig de 2019

NOTA DE PREMSA
El consum responsable serà un dels eixos principals de la
segona edició d’ÀGORA, la fira de l’economia social de les Terres
de l’Ebre
Tindrà lloc el proper dissabte, 11 de maig a Ulldecona i comptarà amb la participació
de prop d’una trentena de projectes cooperatius i socials
L’economia social i el cooperativisme tornaran a tenir el seu aparador particular a les
Terres de l’Ebre amb la segona edició d’ÀGORA, la Fira de l’Economia Social i
Cooperativa de les Terres de l’Ebre que tindrà lloc el proper dissabte, 11 de maig a
Ulldecona. Es tracta d’una de les activitats més importants que impulsa l’Ateneu
Cooperatiu Terres de l’Ebre amb la voluntat de donar visibilitat a les iniciatives que
aposten per l’economia social, el consum responsable i el model cooperatiu com a
alternativa de negoci viable al capitalisme imperant.
Enguany, aquesta fira aposta per apropar-se més al públic familiar, com una
estratègia que serveixi per consolidar els fonaments de l’economia social a les Terres
de l’Ebre, d’una manera més decisiva. En aquest sentit, un dels eixos principals
d’ÀGORA serà el consum responsable. “Com consumim i què consumim pot influir
molt en el fet que acabi predominant un model econòmic més just socialment i més
sostenible, per això és important que ens apropem a les famílies”, apunten els
organitzadors. Així, al marge de les cooperatives de consum com Som Energia,
Opcions, Som Mobilitat o Som Internet, a la fira d’enguany es presentarà un projecte
en gestació: L’Enllaç, que està concebut per millorar les condicions de
comercialització de productes agroecològics produïts al territori.
La fira estarà estructurada en tres àmbits diferenciats: l’espai Àgora per a les
conferències, a l’Ajuntament; l’espai Fira, a la Casa de Cultura, amb les expositores
que seran un total de 29; i l’espai Exterior, a la plaça Diputació on hi haurà
foodtrucks, la ludoteca i l’animació infantil. A més a més, per acostar-se més al
públic familiar, s’han programat diverses activitats com tallers, animació infantil o una
desfilada de personatges de STAR WARS. També un concert, a càrrec del grup
ulldeconenc Culs Cults. “Hem potenciat el component lúdic de la Fira per fer-la més
atractiva i arribar a més gent”, assenyalen des de l’organització.
Pel que fa a l’espai de debat, una de les activitats previstes és una taula rodona amb
tres cooperatives de nova creació a l’Ebre: ARTRA COOP, LESFILLOLESDECLARA
SCCL. i El Racó de la Festa SCCL. També hi haurà conferències sobre sobirania
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alimentària o consum energètic. I dos exposicions: una sobre economia social i
solidària i una altra sobre els projectes de cooperatives ebrenques creades a través

del CoopCrea de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre.
La roda de premsa de presentació d’Àgora ha tingut lloc aquest matí al saló de plens
de l’Ajuntament d’Ulldecona i hi ha intervingut l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura;
i els tècnics de l’Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre, Carles Lamote i Judit Jornet.

LLISTAT D’EXPOSITORS
EDUCACIÓ
Associació Espai Tataküa. Projecte cooperatiu que gestiona un espai natural com
a espai d’aprenentatge actiu. Així des de diferents prismes educatius es fa un
acompanyament a la infància amb la natura com a referent amb el seguiment
emocional com la base de les relacions educatives. Té la seu a Amposta.
Institut la Sénia. Centre d’ensenyament secundari públic on es cursa ESO,
Batxillerat i Cicles Formatius. Ha impulsat el Projecte Ecosénia, un projecte
d’innovació que treballa per aconseguir una gestió sostenible del centre pel que fa al
consum de recursos, materials i gestió de residus, entre altres. Ho fa en tots els
àmbits i espais de la vida escolar amb l’objectiu d’afavorir l’extensió dels hàbits i
conductes sostenibles a tota la comunitat educativa.
TERCER SECTOR
Fundació Ulldecona. És una entitat sense ànim de lucre constituïda el 2005 que
treballa amb col·lectius en situació de risc d’exclusió social: gent gran, infància,
persones amb discapacitat, persones amb difícil accés al mercat laboral, etc.
L’objectiu és millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Ulldecona i Barris a
través de diversos serveis socials i assistencials.
Fundació ASTRES. Desenvolupa projectes, programes i serveis per a l’atenció
integral de persones amb discapacitat intel·lectual per a la millora de la seva
autonomia. També gestiona a les Terres de l’Ebre un Centre Especial de Treball per
la inserció laboral en l’àmbit de la cuina, la neteja, la bugaderia, la jardineria i el
manteniment d’edificis.
Fundació Gentis. La Fundació Privada Gentis és una entitat sense ànim de lucre
que treballa per la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial,
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emocional i social dels col·lectius més desfavorits. El seu objectiu és aconseguir la
inclusió social plena des de l’acció comunitària, la formació, el mentoratge, la
mediació, el suport familiar i la intervenció psicològica i terapèutica.
Suara Cooperativa. És una empresa d’economia social amb més de 35 anys
d’experiència en el sector de l’atenció a les persones. Dona resposta a les
necessitats d’atenció, suport, assistència i educació d’infants i joves; de famílies. I
gestiona un ampli ventall de serveis i equipaments per tot Catalunya: equipaments
residencials, equipaments diürns i nocturns, escoles i centres educatius, serveis
d’orientació, preventius i de suport i serveis a domicili, entre d’altres.
CONSUM CONSCIENT I RESPONSABLE
Més Opcions. Cooperativa integral de consum i serveis. Està formada per més de
7.000 persones sòcies de consum i a través d’acords d'intercooperació i convenis
de col·laboració facilita l'accés al consum responsable a més de 150.000 persones.
Contribueix d’aquesta manera a l'articulació i fer visible l'economia social i solidària. El
seu objectiu és fer més fàcil el consum conscient i donar informació de com
consumir menys i millor i que cada vegada més gent incorpori els criteris de
sostenibilitat i justícia en les seues decisions de consum.
Som Mobilitat, SCCL. El seu objectiu és impulsar accions o projectes que
contribueixin a que tots els desplaçaments dels seus socis siguin més sostenibles i
contaminin menys el medi ambient, reduint el número de vehicles acumulats a les
nostres ciutats. Entre els seus projectes hi ha el lloguer de cotxes elèctrics, a
diferents ciutats, entre elles Amposta.
Som Energia. És una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre.
Les seues activitats principals són la comercialització i la producció d’energia
d’origen renovable. Està compromesa en impulsar un canvi del model energètic
actual per assolir un model 100% renovable.
Som internet (Augute). És una associació d'usuaris de Guifi.net i Linux a les Terres
de l'Ebre. Parteix de la idea que internet és un bé bàsic al qual hi ha de poder
accedir tothom, i que per tant, no es pot considerar un negoci. Així Augute agrupa a
usuaris i usuàries de la xarxa Guifi.net i els ofereix internet d'alta velocitat (fibra
òptica). Així s’assegura l’accés a internet de qualitat a un preu assequible a punts on
és difícil que sigui rentable. També fan formacions en software lliure.
L’Enllaç. Cooperativa agroecològica a cavall entre la producció i el consum. Està en
procés de creació. Entre els seus objectius hi ha el de solucionar els problemes de
distribució i comercialització que tenen la majoria de productors agroecològics i
establir una logística més sostenible i col·laborativa de la qual també s’hi puguin
beneficiar els consumidors del territori. Projecte singular de les Terres de l’Ebre.

C. Barcelona, 73. Amposta
Telf: 686 676 421
Correu-e: rroyo@sirgacomunicacio.com
Web: www.ateneucoopte.org
7 de maig de 2019

Sant Josep Vins. L’Agrícola Sant Josep és una empresa cooperativa fundada al
poble de Bot l’any 1962. Dedicada a la transformació i comercialització de tres
conreus característics del Mediterrani: la vinya, l’olivera i l’ametller. Tota la producció
és de collita pròpia i procedeix de les terres que conreen els socis i sòcies a la
comarca de la Terra Alta.
PERIODISME I CULTURA
Surtdecasa, SCCL. Plataforma digital d’informació cultural de proximitat, amb
edicions territorials en diferents punts de Catalunya. És un mitjà de comunicació que
vol donar veu a les propostes culturals del territori i ser un punt de trobada de
persones que tenen una mirada creativa i innovadora sobre el món. Entén la cultura
com un element de transformació social i aposta per la proximitat i per enfortir les
comunitats culturals locals amb l’objectiu de mobilitzar el coneixement també des de
les perifèries.
Batidora Ediciones. És una editorial creada a Valencia, dins l’àmbit de
l’emprenedoria social com a cooperativa de treball associat. La mou l’amor a les
lletres i a les paraules i està formada per dones emprenedores compromeses amb
l’economia del bé comú i la cooperació.
KINO TARRAGONIK. Activitat cultural audiovisual que realitza unes jornades
audiovisuals col·laboratives durant 4 dies on els participants han de crear diversos
curtmetratges a contrarellotge. Hi participen persones d’arreu del món que tenen
diversos perfils (actors, directors, guionistes, tècnics...). La propera edició tindrà lloc
del 27 al 30 de juny a Amposta.
Col·lectiu Can Somiatruites. Treballa la divulgació cultural a través de la literatura i
altres expressions. I la creativitat a partir del moviment i de diferents eines. És també
una llibreria de segona mà que té la seu a Sant Carles de la Ràpita.
ENERGIA
Cresol. És una enginyeria i consultoria energètica especialitzada en tecnologies
sostenibles. Els seus objectius són la difusió i utilització de tecnologies de baix
impacte ambiental que contribueixin a un canvi de model basat en el
desenvolupament sostenible. El seu objectiu és construir un nou model energètic
més sostenible. La seua vocació és assessorar i acompanyar els seus clients en tot
allò relacionat amb la millora de la utilització de l’energia i la reducció de costos.
EPI. Són les sigles d’Energia per a la Igualtat. Aquesta cooperativa, entre altres
projectes, ha creat un grup de compra agrupada amb la intenció d’aconseguir un
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millor preu per l’energia consumida. El seu objectiu és lluitar contra la pobresa
energètica i fomentar la igualtat. Amb més de 20 anys d’experiència en el sector
energètic s’ha consolidat com una alternativa de consum energètic.
GESTORIA
ALC. Es tracta d’una cooperativa que és gestoria i està especialitzada en el sector
de les cooperatives de treball. Té la seu a Tortosa.
HABITATGE
Sostre Cívic. Promou l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, un model alternatiu
d’accés a l’habitatge que es basa en la propietat col·lectiva i el dret d’ús dels
habitatges per part dels seus membres. Actualment impulsa projectes a Barcelona,
Cardedeu i Sant Cugat del Vallès en una fase més avançada i al Catllar, Sant Feliu
de Guíxols, entre d’altres, amb grups de de socis i sòcies de cada territori.
COOPERATIVES DE NOVA CREACIÓ
Lesfillolesdeclara, SCCL. (Escape Room La Llibreria). Cooperativa dedicada a
l’explotació d’un local de negoci destinat a les activitats de lleure en la modalitat
d’Escape Room. És una activitat d’oci catalogat com a joc d’escapisme i que es
realitza en equip (minim 2 persones). Es presenta en forma de repte i suposa un
exercici més mental que no pas físic.
Artra. Empresa de serveis i comunicació que posa en valor l’ARTesania i les
TRAdicions de les Terres de l’Ebre a través de la Comunicació, la pedagogia I el
Turisme actiu sostenible. El seu objectiu és la recuperació i la promoció d’aquest
patrimoni cultural de les Terres de l’Ebre des de l’admiració i el respecte.
La Segona Volta. Entitat sense ànim de lucre dedicada a la recuperació i
comercialització d'objectes de segona mà (roba, mobles, articles per a la llar,
joguines, antiguitats i eines). També s'organitzen cursos i tallers on s'ensenyen a
reparar i a transformar roba, mobles i d'altres objectes per tal de donar-los una
segona vida. Tenen la seu a Roquetes.
Racó de la festa, SCCL. Es dediquen a l’organització de bodes amb personalitat.
El projecte es va començar a gestar el novembre del 2011 a partir de l’organització
de la boda temàtica dels seus impulsors. Tenen un showroom permanent a
Amposta des de finals del 2016 i són cooperative des del 2018.
ALTRES
Associació Tecolote. Agrupació que desenvolupa iniciatives per a la preservació i
el foment del Patrimoni Cultural, Natural i de la Biodiversitat en les Terres de l’Ebre.
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També tenen entre els seus objectius principals impulsar projectes d’inserció
sociolaboral, entre els quals hi ha la creació d’un banc de terres que reuneixi unes
condicions ètiques i accessibles. Estan ubicats a l’espai de coworking rural Zona
Líquida de Riba-roja d'Ebre.
Muaka. Botiga de roba de productes fabricats amb teixits i matèries naturals, amb
certificació ecològica europea de qualitat. Elabora roba per a nadons, cosmètica
natural, roba esportiva… Està ubicada al Mercat municipal d’Amposta.
GEPEC-EdC. Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de
Catalunya és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius la defensa,
la custòdia i l'estudi. Els seus àmbits d’actuació són les Terres de l'Ebre, el Priorat, la
Conca de Barberà i el Camp de Tarragona. Juntament amb la Fundació Emys, Idària
i altres entitats s’han constituït amb cooperativa dedicada a l’ecoturisme.
AvanTEbre. grup de professionals compromesos amb l'entorn i la gent que hi viu.
Treballen aspectes com: la protecció del medi ambient, la prevenció de l'assetjament
sexual i la implementació d'escoles de pares. Donen servei a administracions,
AMPES, Entitats, empreses i particulars.
Projectes Tanzania. Organització sense ànim de lucre de tres noies d'Ulldecona.
Realitzen tot un seguit d'activitats durant l'any per a recaptar diners i poder col·laborar
solidàriament amb diferents organitzacions de Tanzània. Sempre van in situ i
compren el que puguin necessitar amb els diners recaptats. Les principals accions
s’han enfocat amb orfenats, escoles i empoderament femení. Enguany amb un
projecte molt més ambiciós, el projecte ENGARE, que significa AIGUA en llengua
massai. Pretenen fer un pou a un poblat massai de Simanjiro.

