
Per a qualsevol consulta i  
informació contacteu amb: 

Núria Monsalve 
Tècnica de la FCVS

FEDERACIÓ CATALANA DE  
VOLUNTARIAT SOCIAL 

barcelona@voluntaris.cat 
www.elmercatsocial.cat 

www.voluntaris.cat

ElMercatSocial        @ElMercatSocial       @el.mercat.social    

Amb el suport de   

#NÚMERO 01

CATÀLEG 
D’ENTITATS
EL MERCAT 
SOCIAL
DISTRICTE DE GRÀCIA
BARCELONA



3 4

El Mercat Social és un programa de la 
Federació Catalana de Voluntariat Social 
que promou l’Economia Social i Solidària 
a través de la difusió i venda de produc-
tes i serveis d’entitats socials que oferei-
xen oportunitats d’inserció sociolaboral 
a persones en risc d’exclusió. 

Nascut l’any 2014 compta amb més de 40 
entitats sòcies i  més de 500 productes i 
serveis.

Implicar-se amb El Mercat Social és sumar-se a 
iniciatives que ofereixen una ocupació digna a 
persones en risc d’exclusió social, és fer possi-
ble un consum amb impacte social, econòmic i 
mediambiental per al territori i la comunitat.

El Mercat Social com a programa de la Fede-
ració Catalana de Voluntariat Social forma 
part de l’estratègia ESSBcn2030 promoguda per 
l’Ajuntament de Barcelona per reactivar i enfortir 
una Economia Social i Solidària entesa com el 
conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals 
o informals, individuals o col·lectives, que priorit-
zen la satisfacció de les necessitats de les perso-
nes i el seu entorn. 

Les entitats d’aquesta guia pertanyen al Tercer 
Sector Social, hi trobareu associacions, coope-
ratives, centres especials de treball i empre-
ses d’inserció social, totes elles sense ànim de 
lucre, que ofereixen productes i serveis a institu-
cions, empreses i ciutadania. A més, brindem la 
possibilitat de participar fent voluntariat en els 
seus projectes

TOTES LES ORGANITZACIONS ESTAN UBICA-
DES AL DISTRICTE DE GRÀCIA DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA.

PRESENTACIÓ

economia 
social  
i solidària
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El treball d’aquestes entitats permet la in-
serció sociolaboral de col·lectius amb més 
vulnerabilitats: persones migrades, dones amb 
especials dificultats, persones amb discapacitat, 
entre d’altres.

Les entitats i El Mercat Social s’alineen i treballen 
per a l’acompliment dels Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible (ODS) especialment des de 
la promoció dels ODS 1, 5, 8, 10, 12 i 13: la fi de la 
pobresa, igualtat de gènere, el treball decent 
i el creixement econòmic, la reducció de les 
desigualtats, la promoció del consum respon-
sable i l’acció pel clima.

Esperem que la guia us sigui útil i pugueu conèi-
xer opcions al vostre abast per a un consum més 
responsable i social. L’aposta d’El Mercat Soci-
al complementa la resta d’iniciatives econò-
miques de proximitat, contribuint així a omplir 
de productes i serveis que donen vida els nostres 
carrers, barris i ciutat!

 

Associació Benestar i  
Desenvolupament-ABD

Associació per a la integració i  
desenvolupament humà-ACIDH

Creadoness

Diomcoop

Femarec

ENTITATS

01

02

03
04
05

drets 
socials
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Mamalyona és un projecte de costura creativa i inserció laboral 
conjunt de l’Associació Benestar i Desenvolupament i la Universitat 
de Disseny Bau de Barcelona. 

Les participants són dones migrades amb infants petits. L’entitat 
ofereix un espai de cura de l’infant perquè puguin conciliar la forma-
ció amb la criança.

Les Mamalyona han creat un espai comú de compromisos on com-
partir il·lusions, reptes i angoixes en un moment on sembla que el 
món s’atura amb l’arribada d’un nadó. Han decidit ser el motor del 
seu propi canvi, acompanyades per l’Associació Benestar i Desenvo-
lupament i per BAU.

Línia de productes
Al projecte Mamalyona han après sobre disseny de productes tèxtils, 
patronatge, confecció i ús de la màquina, estampació, serigrafia, en-
tre d’altres. El projecte ha reforçat les seves habilitats i capacitats, 
les ha empoderat, i les ha ajudat a veure el que elles no podien veure.

Als productes aprofiten teles reciclades, reutilitzades i de proximi-
tat, provocant un impacte respectuós amb el medi ambient. Desco-
breix les seves motxilles de tendència, bosses, i altres complements 
únics i irrepetibles!

ASSOCIACIÓ  
BENESTAR I  
DESENVOLUPAMENT

01

COSTURA CREATIVA
I INSERCIÓ LABORAL
ESPAI COMÚ ON 
COMPARTIM 
IL·LUSIONS, REPTES
I ANGOIXES

CONTACTE

www.mamalyona.com

jperea@abd-ong.org 

670 488 133

C/Quevedo, 2. 08012 BCN

som_mamalyon
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Entitat que des del 1994 treballa per l’atenció 
de les persones amb intel·ligència límit i disca-
pacitat intel·lectual lleugera. AcidH presta ser-
veis per cobrir les seves necessitats a nivell social, 
laboral i formatiu i per millorar la seva qualitat de 
vida.

Línia de serveis
El càtering de l’acidH és una empresa social que, conjunta-
ment amb l’escola d’hostaleria, forma persones amb fun-
cionament intel·lectual límit i/o discapacitat intel·lectu-
al lleu per a la seva inclusió al mercat laboral.

L’oferta és de càterings variats amb producte de qualitat 
i proximitat adequats per esdeveniments d’empresa, so-
cials o familiar. L’entitat adapta i treballa l’oferta de menús 
a la demanda del client a més de tenir cura al màxim de la 
presentació del servei fet a més amb criteris de responsabi-
litat mediambiental. 

Línia de productes
El projecte PAPÉ transforma paper de re-
buig d’oficina en paper reciclat artesanal i 
en diferents tipus de productes. 

Els valors principals del projecte són:  

ASSOCIACIÓ PER A 
LA INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ

02

CO-
BRE
I IN-
CO-
CO-

CONTACTE

www.acidh.org

arealaboral@acidh.org 
acidh@acidh.org

93 285 99 77

C/Siracusa, 53, 08012 BCN

acidH.IL

acidH_IL

acidh.il

www.acidh.org/acidhktring_catering_acidh

COBRIR LES NECESSITATS 
A NIVELL SOCIAL 
LABORAL I FORMATIU I 
MILLORAR LA QUALITAT 
DE VIDA

+ la integració social 
+ la sostenibilitat 
+ la creativitat
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Línia de productes
Les produccions de Creadoness combinen  
disseny, qualitat i compromís social. Són sèri-
es limitades amb patrons atemporals i fun-
cionals que fugen de les tendències d’usar 
i llençar. Utilitzen materials 100% de cotó, ve-
gans i el 30% és reciclat. Bosses, ronyoneres, 
necessers i molts complements tèxtils més; que 
t’encantaran!

CREADONESS
03

ECONOMIA  
SOCIAL SOLIDÀRIA 
I SOSTENIBLE 

És una marca ètica de moda sostenible de 
Barcelona. Neix del programa formatiu d’apo-
derament d’emprenedoria tèxtil per donar una 
oportunitat econòmica, social i solidària a do-
nes en risc d’exclusió social, principalment mi-
grades i refugiades.

Creadoness neix al barri de Gràcia amb l’objec-
tiu de potenciar l’emprenedoria tèxtil i ge-
nerar noves oportunitats socials i laborals 
a dones en situació de vulnerabilitat, en un 
marc d’intercooperació i basant-se en els va-
lors d’Economia Social i Solidària.

CONTACTE

www.creadoness.com

creadonesstextil@gmail.com

C/Nou de Sant Francesc, 15 BCN

@creadonesstextil

@creadonesstextil

Línia de serveis
- Acadèmia de patronatge i moda 
- Disseny i producció de moda sostenible 
- Formació i assessorament sobre moda sostenible 
- Investigació i promoció de moda sostenible
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Línia de productes
Diambaar és la marca de roba i complements 
tèxtils de l’entitat. 

A més, ofereix un servei tèxtil i de confecció 
amb arranjaments, dissenys de roba a mida, 
patronatge i confecció d’encàrrecs per a privats.   
 
Diambaar elabora també productes amb tela 
wax que produeixen costurers i costureres del 
Senegal a Barcelona. 

   Més info a: www.diambaar.com

DIOMCOOP
04

PECES ÚNIQUES PLENES  
DE COLOR I SOLIDARITAT!

 

Diomcoop és una cooperativa d’ini-
ciativa social formada per persones 
que anteriorment es dedicaven a la ven-
da ambulant no autoritzada.

L’objectiu és donar resposta de forma 
sostenible i duradora a les necessitats 
d’inclusió social i laboral de persones 
migrades en situació de vulnerabilitat. 

Treballen per la intermediació laboral, 
fent de pont entre les persones que 
han format i acompanyat i les empre-
ses i entitats que busquen personal. 

CONTACTE

www.diomcoop.org

logistica@diomcoop.org

650 752 648

Carrer Independència 315,  
entresol 08025 BCN

@Diomcoop.org 

@diomcoop

@diomcoop

Línia de serveis
La cooperativa ofereix serveis a empreses, institucions 
i particulars. Amb experiència en els principals fes-
tivals del territori i en diferents esdeveniments i 
produccions culturals, compta amb certificats pro-
fessionals com ara: PRL bàsic i en alçades, carretiller i 
neteja de superfícies i mobiliari entre d’altres.

 L’entitat ofereix els següents serveis:

- Logística: mudances, muntatge i desmuntatge   
   d’esdeveniments

- Fires i concerts 

- Auxiliar de control d’accessos per a actes públics 
  i privats.

- Neteja i desinfecció d’oficines, espais a l’aire lliure, i   
   centres públics i privats. 

Més info a: www.diomcoop.org
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Línia de serveis
El Centre Especial de Treball i el Departament de 
Formació de Femarec ofereixen una extensa gam-
ma de serveis productius, industrials i de formació:

- Recollida selectiva i gestió de residus 
- Destrucció confidencial de documentació 
- Muntatges elèctrics 
- Digitalització de documents 
- Vestuari laboral 
- Accessibilitat cognitiva 
- Manipulats 
- Picking 
- Canastretes de nadó/Lots de Nadal

Línia de productes
La confecció de canastretes de nadó es rea-
litza amb productes de gran qualitat i els ele-
ments que formen el seu disseny són reaprofita-
bles i tenen utilitat pràctica posterior, anant molt 
més enllà dels primers mesos del nadó.

Els lots de Nadal estan elaborats amb productes 
de qualitat amb opcions per a tots els gustos i 
butxaques. Inclouen productes d’origen social o 
sostenible, vegans i sense alcohol. 

Els lots contenen pernil o ibèrics, vermut, xoco-
lates i productes tradicionals.

FEMAREC 
05

I
INI-

CONTACTE

www.femarec.cat

femarec@femarec.cat

93 284 64 69

C/Tres Senyores, 1-5, 08024 BCN

Femarec

femarec

femarec_cooperativa

Femarec és una cooperativa d’acció 
social que treballa des del 1991 per 
la inserció social, laboral i cultural de 
col·lectius en risc d’exclusió.

L’entitat dona una feina digne i estable al 
voltant de 150 persones amb discapac-
itat psíquica i/o trastorn mental com a 
tècnics i tècniques en gestió integral de 
residus i de diversos serveis.

Més info a: www.femarec.cat/lots-de-nadal

INSERCIÓ LABORAL  
I CULTURAL DE 
COL·LECTIUS EN RISC 
D´EXCLUSIÓ

FEM PRODUCTES DE 
GRAN QUALITAT I  
REAPROFITABLES, PER  
A TOTS ELS GUSTOS 


