
Museu de Ciències 
Naturals de 
Barcelona

Cocrea: ciència 
oberta i 

comunitària

Biblioteca de les 
coses de la Verneda 

i la Pau

Ciutats que 
Orienten

Fòrum ciutadà 
“Espai Roca”

Primari “Un Geoparc de 
Pel·lícula”

Som Mobilitat

Coordinació, 
seguiment i millora 
del servei educatiu 

del Museu de 
Ciències Naturals 
de Barcelona.

Procés participatiu 
amb agents socials, 

educatius i 
d’investigació 
per fer recerca 
participativa.

Impuls d’un servei 
de base comunitària 
per la promoció 
del comerç local 
i l’economia 
circular. 

Acompanyament en 
el marc europeu 

de ciutats 
orientadores a 
municipis de la 

DIBA.

Dinamització de 
l’espai de debat 
ciutadà sobre la 
integració a Gavà 
i Viladecans de la 
reforma urbana. 

Acompanyament a 
persones majors 
de 45 anys per 
la creació d’una 

entitat jurídica en 
el sector primari. 

Disseny i 
elaboració d’una 
maleta didàctica 
per difondre el 
Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec.

Suport a l’equip 
tècnic per a la 
implementació 
de grups locals 
a la ciutat de 
Barcelona.

NUSOS COOPERATIVA 
és una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre que 
des de 2003 treballa per promoure la cultura científica i la 
sostenibilitat per a la transformació social mitjançant la 
participació, la comunicació, la formació i l’acompanyament,    

l’assessorament i l’educació. 

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.

6 SÒCIES i 8 TREBALLADORES

UNA MOSTRA DELS PROJECTES DE 2018

Hem promogut projectes de ciència 
ciutadana i recerca participativa, hem 
impulsat la primera Library of Things 
de l’Estat, hem fomentat l’emprenedoria 
cooperativa com a fórmula per la 
jubilació digna, hem elaborat programes 
i dissenyat materials educatius, hem 
assessorat en didàctica i creat plans 
estratègics, hem dinamitzat processos 
participatius.

18 COMARQUES
78 ACCIONS EXECUTADES

Ingressos
2018

341.334 €

79% PRESTACIÓ DE SERVEIS
12% CONCESSIÓ D’AJUTS PRIVATS
9%  SUBVENCIONS PÚBLIQUES
L’import total d’ingressos agregats del total 
de cooperatives d’Ecos, l’any 2017, va ser de 
6.784.953 euros, sent 886.995 € procedents 
de subvencions públiques rebudes per les 
diferents administracions.

Cada any fem el Balanç Social que avalua 
la democràcia, la igualtat, el compromís 
ambiental, el compromís social, la qualitat 
laboral i la qualitat professional de Nusos 
Cooperativa.

72% PROVEÏDORS ESS
23% CLIENTS ESS

I en el total de cooperatives del grup Ecos 
es dona feina a 196 persones, de les quals 
115 són dones i 81 homes.

SOM 75% DONES I 25% HOMES

75% 25%Durant el 2018 hem fet una renovació de la imatge de 
l’entitat i dels serveis que oferim per prioritzar 
projectes singulars amb impacte social directe.

NOVES LÍNIES DE SERVEIS I PRODUCTES

Treballem amb universitats, museus, centres de 
ciència, espais culturals, administracions públiques, 
entitats d’economia social i solidària, organitzacions 
de cooperació al desenvolupament, grups ecologistes i 
empreses que promouen la justícia social, econòmica i 
ambiental.

APOSTEM PER LA INTERCOOPERACIÓ



+34 93 410 37 77
nusos@nusos.coop
carrer de Casp, 43, baixos
08010 Barcelona NUSOS.COOP

Reflectim el món que volem 
en la nostra pràctica 
professional i en les 
iniciatives que impulsem 
col·lectivament: 
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ECONOMIA SOCIAL 
I SOLIDÀRIA

SOSTENIBILITAT
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FORMACIÓ
SOCIAL

DivulgacióEspais de 
ciència

Mediació i 
facilitació
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per la 
transferència 
de coneixement
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socials
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Museus i 
espais 

patrimonials

Tècnics 
institucions 
públiques

Veïnes i 
ciutadania


