Diputació de Barcelona 2017
“Analitzem,

planifiquem i actuem en territoris rurals i barris, des de la
seva gent i amb la seva gent, des del treball en xarxa. Fem coses.”
L'Arada som una Cooperativa de Treball d’iniciativa social que des del 2007 ens dediquem a
acompanyar i impulsar projectes de desenvolupament local i territorial en àmbits diversos.
Les nostres intervencions es caracteritzen per fomentar el treball en xarxa, partint de la gent
i treballant amb els agents locals, per impulsar projectes sostenibles i amb un impacte social
i territorial rellevants.
Des de l'any 2011 hem ajudat a redactar i sol·licitar amb èxit diversos projectes al Catàleg de
Serveis de la Diputació de Barcelona. La nostra experiència ens recolza en varietat de
projectes i temes:

1. Recull i posada en valor de la Memòria Oral i interpretació del paisatge

Paraules clau: participació / identitat col·lectiva / cohesió social / gent gran / reconeixement /
memòria oral i popular / patrimoni immaterial / promoció cultural / història / paisatge /
ruralitat / audiovisuals / publicacions / webs interactives / turisme de memòria

2. Participació per una ciutadania activa i en convivència (amb joves, gent gran,
dones, diversitat cultural)

Paraules clau: fem poble / fem barri / acció social / igualtat / associacionisme / participació /
ajuntaments participatius / multiculturalitat / gènere / emprenedoria / economia social / cohesió
social / convivència activa / identitat / comunitat / transformació social/ eines audiovisuals /
revista participativa de barri-poble / enpoderament /plans de desenvolupament comunitari

3. Promoció territorial des del reconeixement dels recursos locals

Paraules clau: sostenibilitat social i econòmica / enfortiment economia local / planificació
territorial / assessorament / economia local en xarxa / pagesia / turisme / cultura / xarxa local /
producte local / participació público-privada-comunitària / identitat / patrimoni / veïnat /
actius / productors / entitats / empresaris / co-responsabilitat / mobilització de recursos

4. Promoció del producte local i del productor

Paraules clau: #pagesia, #xarxes público-privades, #desenvolupament local, #xarxes locals,
#promoció territorial, #patrimoni agroalimentari, #emprenedoria, #memòria, #comunicació i
promoció

5. Formació i estimulació de l'emprenedoria i de l'economia social i solidària
Paraules clau: economia social / cooperativisme / valors / transformació / innovació / xarxes de
suport / sostenibilitat territorial / comunicació social

6. Suport i acompanyament a l'associacionisme
Paraules clau: enpoderament / mobilització de recursos / finançament / participació / projectes
comunitaris / comunicació social

El nostre servei consisteix en desplegar els projectes que cada municipi necessiti. Per
aquesta raó ajudem també en la redacció de la sol·licitud dels projectes, facilitant l'obtenció
del finançament necessari per poder-lo desplegar un cop concedit.
Algunes de les línies del Catàleg que poden finançar les línies de projectes esmentats poden
ser:

Des de l'Àrea d'Atenció a les Persones del Catàleg:

−
−
−

Finançament en l'àmbit de la convivència, diversitat i participació ciutadana
Finançament en l'àmbit de joventut
Finançament en l'àmbit de dones i LGTBI

Des de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports del Catàleg:
− Activitats culturals dels ens supramunicipals
– Orientació, transicions educatives i formació professional

Des de Presidència
− Publicacions locals (memòria popular)

Des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat:

−
−

Activitats de sensibilització i educació ambiental
Activitats i projectes d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals

Des de Desenvolupament Econòmic:

−
−
−
−

Accions innovadores per a la creació i millora de productes turístics

−

Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local

Gestió i planificació estratègica territorial
Impuls de l'economia social i solidària
Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic

− Projectes singulars de dinamització del sector productiu

−

Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat

−

Fires Locals

−

Mercats municipals

Per a més informació: larada.coop

Contacte: info@larada.coop

672 49 12 23 / 93 872 97 09

