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missió

visió

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.

Som un equip multidisciplinar, provinent dels camps
de l’ecologia, les ciències ambientals, la sociologia,
les ciències polítiques, del disseny i la comunicació
gràfica.
Comptem amb una xarxa de persones i entitats
col·laboradores d’arreu de Catalunya.

valors

Treballem la promoció comunitària i sostenible de
territoris i barris.
Ho fem des de la planificació estratègica, obrint espais
de reflexió 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.
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La memòria del 2020 és un exercici que va més enllà del que
tenim acostumat a fer a l’inici de cada any. Viure en temps
d’una pandèmia ens ha determinat molt el nostre dia a dia.
Per a molt ha significat aprendre a sobreviure.
Les mesures de restricció han tingut un efecte important a
l’Arada. Els confinaments, les limitacions de socialització i els
canvis d’hàbits han estroncat realitats molt diverses. Les conseqüències a nivell social, emocional i econòmic han estat, i
encara seran, d’una magnitud extraordinària.
Agrair a totes les persones i entitats amb qui hem treballat
conjuntament durant el 2020. Enfilem el 2021, un any ple de
reptes, amb determinació d’assumir-los amb treball, rigor i
voluntat de transformació real cap a una societat on tothom
pugui assolir el seu propi projecte de vida.
La voluntat del 2021: Nous reptes de futur, que es centren
sobretot en el concepte i definició del terme i que la situació
actual permeti que evolucionem amb noves propostes i
oportunitats de futur.

Línies de
projectes i
activitats
activitats · per línies de projectes
processos participatius
1 | Pressupostos Participatius d’Artés.
2 | Pressupostos Participatius de Solsona.
3 | Sobirania Popular a Olvan.
4 | Impulsem Sant Mateu de Bages.

plans de desenvolupament comunitari
5 | PDC Xup i Balconada - Manresa 6 | Actua- Fem coses al Baix Solsonès i rodalies.

cohesió social
7 | Projecte Propers, en suport a la gent gran.
8 | Horts Comunitaris i Ecològics de la Culla (Balconada).
9 | Dones de Sant Mateu de Bages.
10 | Montclar, Dones i Món Rural.
11 | Dones del Pedraforca. Memòries, vivències i realitats de
les dones de Saldes.

transició cap a la sostenibilitat
12 | Alineament del Pla Estratègic de Sant Mateu 2019-2029
13 | Agenda 2030 a La Nou de Berguedà - O7 i O13 - La lluita
contra el canvi climàtic i per una energia sostenible.

plans estratègics i d’acció
14 | Xarxa Betula - Activació de la xarxa d’actors per la
promoció integral dels municipis de l’Alt Berguedà inclosos
dins el Parc Natural del Cadí i Moixeró.

impuls i reforç de l’acció associativa i de
l’economia social i solidària
15 | Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
(Nodes de l’Anoia, Berguedà i Solsonès).

paisatge i territori
16 | BETULA- Memòria, Cultura i Paisatge al Cadí i Moixeró.
Convocatòria de subvencions destinades als espais
naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 20142020 de la Generalitat de Catalunya.
19 | Campanya d’Ecoturisme d’Olvan

la pagesia
17 | Món Pagès- Terra Cooperativa- Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya
18 | Suport a la dinamització de la Territori de Masies Coop
19 | Disseny i acompanyament en la creació de la
cooperativa Escorxador Armentera

memòria oral i patrimoni
20 | Cep Tina Vi - Recuperem la memòria popular de la vinya
i el vi.
21 | Memòria Popular del Comerç de Cardona.
22 | Memòria i Paisatge a Sant Mateu de Bages.
23 | Publicació Cabanes de Montgai i Butsènit.
24 | Tractament del Fons de memoria popular de L’Arada Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
25 | Aigua i Vida a la Riera de Malanyeu.
26 | Gent i plantes de Montclar, Coneguem les nostres
plantes.
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