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L’Arada creativitat social som una cooperativa de 
treball d’iniciativa social i sense ànim de lucre.
Des de les pràctiques pròpies de l’Economia Social 
i Solidària, ens dediquem a la promoció social i 
comunitària de col·lectius, territoris, pobles i barris,
acompanyant espais de creativitat social i acció 
col·lectiva.

Treballem la promoció comunitària i sostenible de 
territoris i barris.

Ho fem des de la planifi cació estratègica, obrint 
espais de refl exió i acció col·lectiva, amb la diversitat 
d’actors locals i amb l’objectiu de consolidar xarxes i 
grups de treball. Impulsem accions sostenibles amb el 
seu entorn social, cultural, econòmic i ecològic.

QUÈ FEM?

QUI SOM?

EL NOSTRE
EQUIP

Som un equip multidisciplinar, provinent dels 
camps de l’ecologia, les ciències ambientals, la 
sociologia, les ciències polítiques, del disseny i la 
comunicació gràfi ca.

Comptem amb una xarxa de persones i entitats 
col·laboradores d’arreu de Catalunya.



Les nostres intervencions es basen en la creació i 
foment d’espais de creativitat social compartint 
objectius i recursos. 

Ho fem des de diferents aproximacions de processos 
de participació social implicativa, de planifi cació 
i acció col·lectiva del territori, de ruralització de la 
perspectiva històrica, de diàleg i reconstrucció de el 
contorn social, urbà i el món rural, en la recuperació i 
visualització de la memòria popular i de les diferents 
identitats col·lectives, en l’acompanyament de 
processos d’organització. 

Per fer-ho creiem que és necessari que les 
intervencions i projectes socials i territorials es 
duguin a terme des d’una visió integral i integradora, 
superant així limitacions de la segmentació per 
àmbits temàtics o departaments.

COM HO 
FEM?

Des de la gent,
amb la gent 
i per la gent.

àmbits temàtics o departaments.àmbits temàtics o departaments.

GUIA DE 
SERVEIS

Creem, assessorem i acompanyem 
en el foment d'espais de creativitat social 
en diferents àmbits:

PAISATGE I TERRITORI

LA PAGESIA

MEMÒRIA ORAL I PATRIMONIIMPULS I REFORÇ DE L’ACCIÓ 
ASSOCIATIVA, I DE L’ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA

PROCESSOS PARTICIPATIUS

PLANS DE DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI

COHESIÓ SOCIAL

TRANSICIÓ CAP A LA 
SOSTENIBILITAT

PLANS ESTRATÈGICS I D’ACCIÓ



 PROCESSOS PARTICIPATIUS

Impuls de processos participatius de diagnosi, recull de pro-
postes, i/o creació de grups de treball en àmbits diversos com 
polítiques socials, urbanisme, cultura, empresa, associacions, 
joves, etc.

Acompanyament en l’anàlisi i implementació de pressupostos 
participatius, des del debat en la diversitat de discursos parti-
cipants i per la qualitat de propostes pel municipi.

   PLANS DE DESENVOLUPAMENT        
           COMUNITARI
Per l’abordatge integral d’un territori des del conjunt dels seus 
agents i veïnat, impuls d’iniciatives d’impacte comunitari des 
projectes de salut comunitaria, activitats amb temàtica social 
i/o cultural, formacions, horts urbans...

   COHESIÓ SOCIAL

Projectes d’apropiació comunitària i enfortiment de l’acció 
local i associativa amb col·lectius vulnerables (gent gran, per 
raons de gènere, joves, migrants, etc.).

  TRANSICIÓ CAP A LA SOSTENIBILITAT

Disseny i excecució de processos d’alineament i monitoreig de 
les polítiques muncipals i accions de sensibilització ciutadana 
amb els ODS. 

   PLANS ESTRATÈGICS I D’ACCIÓ

Planifi cació estratègica d’un territori, des dels valors populars 
actuals i històrics, i la mobilització dels recursos i voluntats 
del teixit local.

GUIA DE 
SERVEIS



   IMPULS I REFORÇ DE L’ACCIÓ 
           ASSOCIATIVA I DE L’ECONOMIA SOCIAL 
           I SOLIDÀRIA

Acompanyem en l’impuls i reforç d’iniciatives associatives i 
cooperatives.

Identifi cació i visibilització d’iniciatives i dels valors associats 
a l’ESS d’un territori.

   PAISATGE I TERRITORI
Elaboració de continguts divulgatius i interpretatius a través 
de la historia recent del paisatge, i plantejament d’estratègies 
de desenvolupament local a través de diferentes percepcions 
i usos dels recursos associats al paisatge (social, cultural, 
pagesia, caça...). Debat, planifi cació i acció local a través de 
canvis i confl ictes del paisatge.

  LA PAGESIA
Elaboració de campanyes i productes divulgatius sobre la 
situació i importància de la pagesia. Suport i acompanyament 
en la organització de la pagesia, i en el desplegament d’ac-
cions i estratègies de venda directa i circuits curts de comer-
cialització.

   MEMÒRIA ORAL I PATRIMONI

Patrimonialització del llegat immaterial d’un territori, des de 
la promoció dels valors socials, culturals i ambientals his-
tòrics d’un territori des de la memòria oral.

Involucració del teixit social per generar un relat col·lectiu en 
clau positiva i enfocats a temàtiques concretes des de la pa-
gesia, a la memòria de les dones, del comerç, de la mineria, de 
la indústria, etc. Creació de productes i materials divulgatius, 
culturals i turístics d’aquest relat popular.

GUIA DE 
SERVEIS



“A aquells que no fan mai res
no els tinguem en compte, si
no és per di’ls-hi això: «Feu
coses o calleu. No sigueu
el femer que destorba el
vianant». I si volen parlar, no
els admetem disputa. Fem
coses.”

Joan Salvat-Papasseit



EN FORMEM PART

INVISIBLE.COOP
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