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Què fem?
Som una cooperativa de treball
associat sense ànim de lucre que 
des de 2003 treballa per 
democratitzar el coneixement i 
fomentar la cultura de la 
sostenibilitat. 

Nusos Cooperativa està inscrita en el registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya amb el número 12854.

Promovem la cultura científica i 
l’educació per la sostenibilitat.

Estimulem l’impuls
socioeconòmic del medi rural i 
dels barris més vulnerables.

Dinamitzem processos
participatius.

Creem iniciatives col!lectives
per fomentar l’ocupació. 

Duem a terme recerques sobre 
didàctica de les ciències i plans
estratègics de sostenibilitat.

Qui som? Què volem?
Fomentar l’economia social i cooperativa, 
promoure l’ocupació estable i digna i reduir
l’impacte ambiental i les desigualtats socials
del nostre entorn.

Nusos Cooperativa Cooperativa està inscrita en el registre de inscrita en el registre de CooperativesCooperatives de la Generalitat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya amb el número 12854.de la Generalitat de Catalunya el número 12854.

Com ens
organitzem?

Què
aportem?

Coneixement en gestió d’entitats i 
projectes del tercer sector i de 
l’economia social i solidària.
Expertesa en didàctica de les 
ciències i en educació per a la 
sostenibilitat.
Motivació per a la transformació i la 
innovació social.

Som una empresa basada en les persones, 
establint relacions d’igual a igual entre 
nosaltres i fomentant la participació de tots
en la gestió i la vida de la cooperativa.

7 socis
20 treballadors



En quins àmbits?

Cultura científica Participació ciutadana Emprenedoria
socioambiental

Comunicació ambiental Assessorament i formació

Amb qui
treballem?

Ajuntaments i altres administracions públiques
Museus i espais de ciència
Universitat i Centres de ciència
Empreses de l’economia social i solidària
Societats i Consorcis
Entitats no lucratives i iniciatives ciutadanes
Centres educatius



Enshem
aturatunsm

esos
per observar quines
necessitatssocialshi 

havia
i què

hi podem
aportar

Hem decidit apostar 
per la democratitzaciódel  
coneixement i l’impuls del 
desenvolupament local
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Novetats 2017

Servei educatiu. Programa
d’accessibilitat

Servei educatiu. Integració dels
programes educatius de El Far i
Drassanes

Servei educatiu de l’equipament
Torre de la Vila. 64 activitats
executades, 716 participants

Disseny de materials i servei
educatiu. Inventari florístic. Disseny
d’activitats i espais

Casal d’estiu. Col!laboració amb
BISC

Disseny i execució del programa
Boscos de ciutat.



Novetats 2017

Organització Jornades Patrimoni i
Escola. Continuïtat del programa en
una comunitat de pràctica.

Formació en gestió de projectes.

Assistència tècnica i planificació
estratèg ica per a l’Ajuntament de
Terrassa.

Pla de formació cooperatiu.

Disseny de la proposta didàctica del
programa Escoles Cooperatives de
l’Eixample.

ÉSS-Ciència. Campanya de
comunicació entre món cooperatiu
i educació científica.

Disseny de material i serveis
educatius.

Execució de tallers d’economia
domèstica.



On hem actuat?

Què hem fet?

Gestió de programes educatius

Disseny de materials

Execució d’activitats

Formació en Economia Social i Solidària

Consultoria tècnica i plans estratègics

Dinamització deprocessos participatius



Gestió econòmica

2016 2017

2016 100% ingressos per prestació de serveis

2017 99% ingressos per prestacióde serveis
1% per subvencions

Ingressos
Pressupost

333.000 "
2016

363.000 "
2017

Nusos Cooperativa realitza
anualment el Balanç Social de la
XES, que avalua els principals
criteris de les entitats socialment
responsables: la democràcia, la
igualtat, el compromís am-
biental, el compromís social, la
qualitat laboral i la qualitat
professional.

Indicadors



Participem a…



Nusos Cooperativa
Carrer de Casp, 43, baixos
08010 Barcelona
93 410 37 77
nusos@nusos.coop
www.nusos.coop
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