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Productes aprovats i donats d’alta el 2021 Total de productes donats d’alta fins el 31/12/2021 

Increment respecte el 2020 

Total de productores i distribuïdores aprovats i donats 

d’alta fins el 31/12/2021. 

Durant l’exercici de 2021, s’han sumat 17 productores i 

4 distribuïdores. 

D’aquestes 17 productores, 13 pertanyen a Catalunya i 4 

a l’estat Espanyol. Les 4 noves distribuïdores són, 

integrament, de Catalunya.  






El consum mitjà, sobre les 190 sòcies consumidores de 

mitja que hem tingut durant l’any 2021, ha estat de         

81 €/mensuals  per sòcia. 

Les beneficiàries, figura que es va introduïr passada 

l’Assemblea General del 2021, ha tingut un impacte 

positiu en les vendes suposant un 12% de les vendes. Les 

vendes a persones no sòcies han suposat un promig d’un 

10% de les vendes totals. 

Mitjana despeses estructurals mensuals:  

5.005 € 

En el pla de viabilitat es va preveure pel 2021 unes 

vendes mensuals aproximades de 20.000€/mensuals. Per 

assolir aquestes vendes el consum mitjà mensual de 190 

sòcies consumidores hauria de ser d’uns 110 €. 

Hem quedat clarament per sota de les vendes previstes, 

si bé les vendes han anat en augment i per tant, les 

previsons són bones. 






Atenció a: 

  

 Màsters i postgraus 

 Centres d’ESO i Batxillerat 

  Entitat de lleure 

 Projecte d’estudiant en pràctiques 

  

 Altres 

 Xerrada 

 Trobades amb altres projectes similars 

  Assistències a fires 

 Assistència a acte sobre cooperativisme a Mataró 

  

 Assistències a jornades sobre consum responsable 

  

 Organitzacions de tallers  

 Presentació de llibre 

 Organització de festa 






Durant l’any 2021 

    2020: 11 notícies 

    2021: 18 notícies 

A 31/03/2022 

Seguidores 

491 Facebook 

2363 Instagram 

1168 Twitter 

185 Canal de Telegram 

Instagram: 

- 1a publicació, 13/11/2019 

- Publicacions totals: 393 

13 durant el 2019 

158 durant el 2020 

222 durant el 2021 

Canal de Telegram: 

- 1a publicació, 19/12/2020 

- Publicacions totals: 148 

107 durant el 2021 

- Persones subscrites 628 (73 beneficiàries, 227 sòcies / 328 no sòcies) 

- 5 butlletins enviats amb MailChimp, 10 butlletins enviats amb Odoo 

Butlletí de notícies: 






Entenem per intercooperació la relació amb altres 

cooperatives per aprendre, créixer i compartir 

experiències comunes que permetin el desenvolupament 

d’un model cooperatiu basat en l’economia social i 

solidària. 

Al llarg d’aquests mesos hem intercooperat amb: 

• Tecnològica amb supermercats cooperatius: 

SuperCoop Manresa 

 Food Coop Barcelona 

 L’Artiga d’Olot  

 Terranostra Mallorca 

 La Osa 

 Som Alimentació de València 

 El Rodal de Sabadell 

• Informació productes:  

 La Magrana. 

 

Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES). 

Coordinadora de Cooperatives de Consumidores Agroecològiques 

Coop Maresme, Ateneu Cooperatiu del Maresme 

Mapa Pam a pam 

Ecolugares 
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