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VINT ANYS  
TEIXINT  
ALIANCES  
AL PRAT DE  
LLOBREGAT  
I A LA SEVA  
COMARCA

J essica, Farida i Soraya són tres costureres que 
es van conèixer i formar ara fa tres anys al 
taller del Centre de Promoció Social Francesc 

Palau del Prat de Llobregat. Les tres dones, amb 
l’acompanyament de la incubadora Labesoc, es van 
constituir com l’associació El Didal en 2018, i des 
d’aleshores van iniciar la seva activitat econòmica 
en l’ecosistema d’iniciatives de l’economia social 
i solidària del municipi. 

Amb l’esclat de la crisi econòmica generada pel 
context d’emergència es van quedar pràcticament 
sense encàrrecs i feina al taller, i van haver-lo de tancar 
temporalment angoixades per la situació i la incer-
tesa. “El primer mes i mig vam estar completament 
parades i vam haver de tancar, però un dia ens van 
contactar des del centre Francesc Palau per dir-nos 
que hi havia necessitat de confeccionar mascaretes 
i bates per repartir-les arreu de la comarca del Baix 
Llobregat, i des d’aleshores fins avui encara no hem 
parat de treballar i gràcies a això hem pogut mante-
nir-nos econòmicament”, explica Jessica. 

El mateix li va passar a Virgi, cuiner del restaurant 
Rustic, ubicat al carrer de Castella del Prat: “El cap 
de setmana que ens van confinar tenia les neveres 
plenes perquè es van cancel·lar dos banquets grans 
que teníem programats per aquell cap de setmana. 
No sabia què fer, però teníem clar que aquest menjar 
no es podia deixar perdre”. GATS i Francesc Palau 
van contactar amb Virgi, i ràpidament el van enxar-
xar amb famílies del Prat en situació d’exclusió i van 
mediar amb les institucions per aconseguir finança-
ment per dur a terme un projecte d’àpats solidaris. 
“Durant el confinament hem ofert un menú diari 
gratuït per a més de 60 persones i hem repartit més 
de 2.000 racions en fred per a les famílies que vivien 
situacions complicades derivades de la crisi”.

Segons ens explica Olívia Ortega, directora del 
Centre de Promoció Social Francesc Palau, la seva 
funció durant la situació d’emergència ha sigut la de 
posar en contacte les diferents iniciatives de l’eco-
nomia social i solidària amb les persones que ho 
necessiten i mediar amb les institucions per aconse-
guir finançament per tirar endavant aquests projec-
tes. “Per exemple, al Virgi el coneixem perquè és 
formador al nostre centre, ja que fa classes gratuïtes 
de cuina per a joves sense recursos, i les dones d’El 
Didal s’han format aquí com a costureres, així que 
per nosaltres era fàcil ficar-les en contacte amb famí-

Des de l’any 2000, l’associació 
Grups Associats pel Treball 
Sociocultural (GATS) s’ha 
encarregat d’acompanyar 
i teixir aliances. Aquesta 
xarxa comunitària ha facilitat 
l’aparició d’iniciatives 
solidàries i de suport 
mutu durant el període 
d’emergència per la COVID-19

VICENT ALMELA | @LA_DIRECTA
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  Mural commemoratiu  
AZAGRA-REVUELTA

  Fabricació de 
mascaretes al taller de 
l’associació El Didal

lies i institucions per buscar una sortida que satisfés 
les seves pròpies necessitats laborals i econòmiques 
i alhora s’atenguessin necessitats socials diverses 
dins la nostra comunitat i el nostre territori”. 

Ortega considera que, tot i que hi ha hagut un 
desplegament important de recursos destinats a 
serveis socials des del consistori, moltes persones 
no hi podien accedir per no estar empadronades 
al Prat o estar rellogades i no figurar als contractes 
d’arrendament. “A través d’aquestes aliances i inicia-
tives, hem intentat arribar on no arribaven les insti-
tucions, tot i estar en coordinació constant amb els 
serveis territorials”, i també explica que gràcies a les 
donacions solidàries de moltes veïnes han intentat 
satisfer necessitats bàsiques d’alimentació i habi-
tatge de moltes famílies que s’havien quedat sense 
feina i recursos durant la pandèmia.

CREATIVITAT PER REINVENTAR-SE
La majoria de les iniciatives econòmiques de l’eco-
nomia social i solidària del Baix Llobregat s’han vist 
en situacions complicades durant el confinament, 
i per aquest motiu moltes s’han hagut de reorga-
nitzar i reinventar per poder subsistir. Olímpia 
Sánchez és membre de GATS i sòcia de la coopera-
tiva Som Gestió, que s’encarrega d’oferir acompan-
yament laboral, comptable i fiscal a una setantena 
d’iniciatives econòmiques de l’economia social 
i solidària a la comarca. “Principalment, durant la 
situació d’emergència hem basat la nostra activitat 
a acompanyar les diferents iniciatives a gestionar els 
ERTO i preparar la documentació per sol·licitar les 
diferents ajudes i subvencions a les quals es podien 
acollir per no haver d’abaixar la persiana”. Sánchez 
reconeix que aquest procés també ha sigut nou per 
a elles, ja que s’han trobat en aquesta situació per 
primer cop i explica “que han hagut de ser molt 
creatives per poder-se reinventar i tirar endavant 
les diferents iniciatives dins la nostra comunitat”.

Totes aquestes aliances i xarxes de solidaritat entre 
les diferents iniciatives i projectes de l’economia social 
del Prat no serien possibles sense la feina constant que 
des de l’any 2000 desenvolupa l’associació de Grups 
Associats pel Treball Sociocultural (GATS), que naixia 
aleshores al barri de Sant Cosme amb la clara intenció 
de crear i donar eines per aconseguir la incorporació 
social de persones en situació de risc o d’exclusió soci-
al a tota la comarca i vincular-les a diferents iniciatives 

de l’àmbit associatiu, cultural i sociològic de la ciutat. 
Segons comenta Sánchez, l’associació va anar creixent 
i teixint vincles amb altres iniciatives amb les quals 
compartien valors amb l’objectiu de forjar aliances 
i sinergies dins la comunitat i el territori: “Vam detectar 
la necessitat que hi havia moltes persones amb idees 
i propostes que necessitaven un acompanyament 
i una petita empenta per tirar endavant una iniciati-
va econòmica”, i per això en 2014 vam decidir crear 
Labesoc, un laboratori d’iniciatives per a l’economia 
social. “Des d’aleshores hem acompanyat més d’una 
setantena de projectes socials i culturals del Baix 
Llobregat a iniciar la seva activitat econòmica dins 
l’àmbit de l’economia social i solidària”. 

Poc després, en 2016, s’impulsava també la creació 
de la Fundació Esperanzah, que naixia amb la inten-
ció d’aconseguir suport econòmic i finançament per 
a aquests projectes, tant institucional com de parti-
culars que volien col·laborar de forma solidària amb 
aquest tipus d’iniciatives però que no sabien com 
fer-ho. Sánchez considera que “el fet de tenir una 
xarxa amb tantes iniciatives creada durant tants anys 
ha facilitat que ara, durant la situació de pandèmia, 
hagi sigut més fàcil demanar ajuda i coordinar-nos 
per donar una resposta ràpida a les necessitats de 
les persones més vulnerables dins la nostra comu-
nitat”. Ortega, per la seva banda, considera que “tot 
i que cada entitat aporta des d’un vessant i un context 
diferent, totes ens enxarxem per donar resposta a les 
necessitats més bàsiques que trobem dins la nostra 
comunitat i el nostre territori. I el millor de tot és que 
cada cop el nostre ecosistema d’iniciatives socials va 
creixent més i, per tant, podem arribar més lluny”.

Fa anys van veure la 
necessitat de donar 
suport a persones 
i empreses. Des de 
2014, han acompanyat 
una setantena de 
projectes socials 
i culturals del 
Baix Llobregat

“A través d’aliances 
i iniciatives hem 
intentat arribar on 
no arribaven les 
institucions”, explica 
Olívia Ortega, 
directora del Centre 
de Promoció Social 
Francesc Palau 
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BASTIÓ DE  
PROXIMITAT  
CONTRA LA  
PANDÈMIA

E l confinament ha posat sobre la taula la 
inoperància de l’economia depredadora en 
què vivim. Amb tot, en el cas dels projectes de 

l’economia social i solidària (ESS) de l’entorn Espe-
ranzah!, el coronavirus també ha demostrat que en 
un context de crisi generalitzada les alternatives 
poden ser un refugi a la precarització que genera el 
capitalisme. El consum i la producció de proximitat 
o una economia que prioritza el benestar per sobre 
del rèdit monetari són alguns dels conceptes en què 
projectes com AmaTuZona, Entre Mares o Pasta x 
Pasta pivoten, i són també conceptes que ajuden a 
imaginar un canvi de model allunyat de l’actual.

En plena crisi, firmes com Amazon o Glovo han 
augmentat exponencialment els seus beneficis. 
Nombrosos exemples demostren que l’economia 
de plataforma genera els seus guanys gràcies a la 
destrucció del teixit comercial d’un territori i del 
benestar de les treballadores i consumidores que 
hi viuen. El cas de Glovo és paradigmàtic. Segons 
denuncia el sindicat Free Rider, l’empresa de 
repartiment a domicili especialitzada va aprofitar 
el confinament per rebaixar la tarifa base que els 
riders cobraven per desplaçament a València i Sevi-
lla de 2,50 a 1,25 euros. A Vitòria les condicions eren 
encara més abusives. Mentre baixava la tarifa, Glovo 
aprovava dos expedients de regulació temporals 
d’ocupació (ERTO) per a 203 persones que treballen 
a les oficines que l’empresa té a Barcelona. A més, cal 
sumar-hi un element més que posa en seriós dubte 
l’ètica d’aquestes empreses. Segons denuncien els 
petits restauradors, molts dels quals durant el confi-
nament només han pogut oferir els seus productes a 
domicili, plataformes com Glovo o Deliveroo impo-
sen unes comissions del tot inassumibles que supe-
ren el 40% de la factura de la comanda. A tot això 
cal sumar-hi les constants denúncies a un model de 
negoci basat en la figura del fals autònom.

FENT EL SALT A AMAZON:  
KM.0 I AMATUZONA
Quan va començar el confinament, la preocupació 
més gran de l’ecosistema Esperanzah! era poder arri-
bar a les diferents necessitats del territori. Segons 
explica Óscar Rando, integrant dels Grups Associats 
pel Treball Sociocultural (GATS) –entitat que des de 
l’any 2008 impulsa el festival Esperanzah!–, molts 
dels projectes es van quedar sense mercat alhora que 
hi havia moltes persones en situació de vulnerabili-
tat. “Es van comprar els productes agrícoles produïts 

per diversos projectes de l’ecosistema i es van desti-
nar a iniciatives com la liderada pel restaurant Rustic 
o el Cooking Group, que van estar cuinant per a quasi 
cent persones durant gairebé tres mesos”, afirma. 
Així mateix, aquells àpats es van distribuir gràcies al 
Centre de Promoció Social Francesc Palau.

La crisi va mostrar les limitacions del model de 
distribució de l’ESS i, per aquest motiu, des d’Esperan-
zah! es va treballar en el projecte Km.0, que tot just 
ara comença a veure la llum. “Tenim el primer tricicle 
de repartiment que ha començat a funcionar al juliol 
perquè hem vist que, malgrat que la nostra estructu-
ra relacional és molt potent, si la xarxa de distribució 
està afectada per un confinament, tenim un veritable 
problema”, diu Rando. “Ja sabem que Amazon és el 
dimoni, però ho fa molt bé, i si nosaltres no proposem 
una alternativa que estigui a l’altura serà molt compli-
cat que sigui útil i li fem ombra”, afegeix.

Igualment, també es va començar a treballar en 
el projecte AmaTuZona. “Estem desenvolupant una 
market place. Es tracta d’agafar totes les referències 
i productes de l’ESS i el comerç local i posar-les a 
disposició del territori a través d’una aplicació en 
línia”, assevera. AmaTuZona vol poder competir 
amb els grans gegants de la distribució a casa nostra 
i alhora evitar les injustícies que el seu model gene-
ra. “Volem crear una eina molt potent que no dispari 
els preus en funció de la demanda”, explica Rando.

LA PRODUCCIÓ LOCAL  
RESISTEIX A LA PANDÈMIA
Tot i que l’ESS ha donat mostres de la seva resistèn-
cia i bona salut en contraposició amb altres lògiques 
econòmiques, el cert és que molts projectes de l’eco-
sistema Esperanzah! han patit per la seva viabilitat 
durant el confinament.

Des d’Agricultura pel Territori (AxT), per exem-
ple, expliquen que gran part de la seva producció es 
venia al mercat de pagès del Prat i a oficines. “Com 
que allí no hi podíem vendre, excepcionalment hem 
repartit a domicilis, però això ha minvat el temps 
que podem dedicar al camp i ara ja volem tornar a 
la nostra activitat de sempre”, relata en Salva, d’AxT. 
Aquesta associació dedicada a l’agricultura ecològi-
ca que també ofereix formacions sobre horticultu-
ra a col·lectius vulnerables va poder adaptar-se al 
canvi perquè des de fa temps investiga nous mèto-
des de distribució i diversificació de la seva clien-
tela. “Hi ha pagesos que vivien de l’hostaleria o de 
vendre a les escoles i han patit molt. Tot i això, hi 

ALBERT ALEXANDRE  | @ALBERTALEXAN

  El tricicle Evolo, un dels 
puntals del projecte de 
distribució de proximitat 
Km.0 al Prat de Llobregat
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Mentre grans empreses  
de lògica capitalista han 
aprofitat el confinament  
per augmentar els beneficis,  
els projectes de l’ecosistema 
Esperanzah! han consolidat 
alternatives solidàries en 
la distribució i el consum 

ha hagut bastant de suport entre els productors del 
Parc Agrari del Baix Llobregat”, matisa.

També s’han pogut adaptar altres projectes com 
Entre Mares. Aquesta iniciativa va néixer el 2016 
com un espai d’acompanyament a la maternitat i a 
la criança, i des de 2018 disposa d’una petita botiga 
amb productes per a infants i mares. “El darrer any, 
fins a la COVID-19, havia anat bastant bé”, explica 
la fundadora, Júlia Bargalló, i afegeix que el projec-
te era sostenible i les sòcies ja podien cobrar una 
mica de sou. Durant el confinament, Entre Mares 
ha hagut d’aprofundir en les possibilitats del món 
virtual i ha ofert tallers en línia, mentre ha continuat 
“amb els grups de lactància a la xarxa, tot i que és un 
projecte que es basa en el tract e de tu a tu”.

L’experiència de Baby Croxt també ha estat 
similar. “Amb el confinament vam deixar de donar 
cursos i ja no podíem anar a fires”, explica l’Olím-
pia, una de les integrants d’aquest projecte de 
roba per a nadons feta amb costura artesanal. En 
el seu cas ha tingut molta feina en aquests mesos 
gràcies a la demanda en línia de productes. Així 
mateix, mentre les grans empreses internacionals 
del sector de la salut especulaven amb els preus de 
les mascaretes, Baby Crotx va decidir teixir i rega-
lar aquest producte tan preuat. “Vam pensar que 
no era ètic fer negoci amb la por de la gent i vam 
regalar les mascaretes, i després vam començar a 
cobrar el preu de cost”, diu l’Olímpia.

Per últim, la iniciativa Pasta x Pasta ha viscut 
el confinament d’una manera més relaxada, ja 
que l’aturada els ha servit per acabar de conso-
lidar les perspectives de futur. Aquesta associa-
ció va néixer el 2016 i sorgia de la venda ambu-
lant de menjar en esdeveniments organitzats 
per GATS. “Cuinàvem pasta en una food truck 
i la gent ens deia que estava molt bona”, explica 
Susana Esteban, una integrant del projecte. “És 
per això que vam decidir començar a fabricar la 
nostra pròpia pasta, que fem amb aigua salada i 
farines ecològiques”, afegeix. A poc a poc, amb 
el que guanyaven en esdeveniments van anar 
muntant el seu propi obrador al Prat, que fa dos 
mesos funciona a ple rendiment. “Com que vam 
alçar el projecte a un ritme molt lent, no hem 
sortit tan malparats de la crisi”, assenyala Este-
ban. Així mateix, durant el confinament, Pasta 
x Pasta va col·laborar amb el projecte Plaers del 
Prat, que s’encarregava de distribuir productes 
alimentaris a qui ho necessités.

La pagesia que viu 
de l’hostaleria o de 
vendre hortalisses i 
fruita a les escoles ha 
patit molt. Tot i això, hi 
ha hagut molt suport 
entre productors del 
Parc Agrari del Baix 
Llobregat

“Vam pensar que no 
era ètic fer negoci 
amb la por de la gent 
i vam regalar les 
mascaretes. Després 
en vam cobrar el 
preu de cost”, explica 
l’Olímpia, membre del 
projecte Baby Croxt
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BANDA  
SONORA DE 
L’ECONOMIA  
SOCIAL I  
SOLIDÀRIA 

Davant la crisi provocada 
per la COVID-19, la Fundació 
Esperanzah! ha aixoplugat  
part del sector cultural 
enfortint el seu propi 
ecosistema i generant 
respostes útils a la  
precarietat laboral 

ELENA G. RUIZ | @EGUARDIOLARUIZ
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L a tribu Esperanzah ho ha tingut sempre clar: 
la cultura que importa és la que vertebra, la 
que construeix comunitat i la que treballa 

per no deixar ningú enrere. Amb la situació d’ex-
cepcionalitat provocada per la COVID-19, han atès 
les necessitats específiques del sector cultural, un 
dels més tocats per aquesta crisi sociosanitària. 
“Vam posar en marxa les eines pròpies del sistema 
Esperanzah des de l’emergència social, amb l’objec-
tiu de ser útils per a la nostra comunitat”, exposa 
Natxo Tarrés, membre del consell rector i de l’equip 
de pilotatge de la cooperativa. 

En qüestió de quinze dies, i a través de la plata-
forma TickEtic, van desenvolupar els Streamings 
Solidaris amb l’objectiu d’omplir les cases de cultura 
i valorar el treball de les músiques. Amb cada recital, 
les bandes trien una entitat social i els donen un 40% 
de la facturació del concert. I les artistes es queden 
amb un altre 40% del preu de cada entrada, que és 
d’un mínim de dos euros. Així es dona suport a les 
artistes, s’obtenen recursos per a entitats socials i la 
cultura es fa present a les llars. Del 2 d’abril a l’1 de 
juliol van programar una vintena de concerts amb 
músiques com Paula Grande, Vic Moliner, Clara 
Peya, Roigé, Cesk Freixas, Raquel Lúa, Xavi Sarrià, 
Montse Castellà, Alidé Sans i Las Karamba, entre 
d’altres. Fins ara, els diners recaptats sumen 10.000 
euros i han estat destinats a entitats com el Sindicat 
de Cuidadores sense Papers, l’Associació Valentes 
i Acompanyades, el Fons Cooperatiu per l’Emer-
gència Social i Solidària, Metges Sense Fronteres, la 
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 
o la PAHC Bages. 

Creada al Sant Cosme Valley del Prat i Esparre-
guera, TickEtic és la primera plataforma de venda 
d’entrades cooperativa i amb vocació solidària. Ha 
estat ideada i impulsada per Labesoc, l’eina d’em-
prenedoria col·lectiva de l’ecosistema cultural d’Es-
peranzah!. La plataforma va néixer el 2018 en fase 
de proves i va arrencar amb eficàcia amb la venda 
de 100.000 entrades de la gira de Txarango (ajor-
nada per la COVID-19). Amb aquesta darrera expe-
riència s’ha consolidat com una alternativa real a les 
plataformes convencionals. 

SUPORT MUTU PER FER  
FRONT A LA PRECARIETAT   
La cancel·lació massiva d’actuacions ha deixat 
moltes treballadores sense ingressos. Els darrers 
mesos, l’Esperanzah! ha servit d’aixopluc a una part 
del sector musical a través de la cooperativa Som 
Gestió, que va néixer el 2017 i que s’encarrega de 
donar assessorament comptable i fiscal. L’entitat va 
iniciar processos de cooperativització de diversos 
grups i aposta per la regularització i la dignificació 
de les treballadores de la música. 

La fórmula associativa permet a les bandes tenir 
nòmines i contractes pels dies i/o temporades que 
treballen i emetre factures sense IRPF. Els ingressos 
de les actuacions van tots a l’associació i és la banda 
qui té el control total de la seva economia. L’objectiu 
final dels grups que emprenen aquest camí és cons-
tituir-se com a cooperativa. “Els darrers mesos hem 
assessorat i acompanyat les bandes en la demanda 
d’ajuts i, en els casos dels grups que tenien treballado-
res contractades, en la presentació d’ERTO. També 
hem acompanyat les músiques en els passos que 
havien de seguir per cobrar l’atur”, explica Olímpia 
Sánchez, sòcia treballadora de la cooperativa, que 
lamenta que les ajudes arriben amb comptagotes 
i s’ajusten molt poc a les necessitats reals del sector. 

El grup de música Maruja Limón va constituir-se 
com a associació cultural l’any passat amb l’objec-
tiu de caminar cap a l’autogovernança econòmica 
i constituir-se com a cooperativa, un procés que 
ha quedat congelat amb l’emergència del moment. 
Arran del confinament i a través de Som Gestió, ha 
aturat les nòmines de les persones contractades 
i ha tancat el curs amb una moratòria de pagaments. 
Algunes d’elles han pogut cobrar l’atur. “Se’ns han 
cancel·lat una quarantena de bolos previstos a l’estiu. 
Entre ells, una gira a Àustria, que s’ha reprogramat 
per al 2021, però necessitem ingressos ara”, exposa 
Elisenda Fàbregas, percussionista de la banda. 

Un altre grup que també ha comptat amb l’acom-
panyament i l’assessorament de Som Gestió són les 
Balkan Paradise Orchestra, a les quals el confina-
ment els va tallar la presentació i la gira del seu segon 
disc, Odissea. “Alguns dels concerts que teníem a 
l’abril s’han cancel·lat o posposat per al 2021 i d’al-
tres per a la tardor i l’hivern d’aquest mateix 2020, 
però encara hi ha molta incertesa”, adverteix Laura 
Lacueva, clarinetista del grup. Les Balkan van cons-

tituir-se com a associació cultural a través de la 
cooperativa per desmarcar-se de la precarització. 
Davant les mesures publicitades per les adminis-
tracions per donar suport al sector, asseguren que 
“les ajudes no són del tot reals perquè moltes som 
pluriempleades, i amb el sou que tenim no podem 
demanar-les però tampoc podem pagar el lloguer”, 
explica Lacueva, clarinetista d’una banda d’onze 
persones amb circumstàncies ben diferents. “El 
confinament ha evidenciat que ja estàvem en crisi 
i que el sector cultural sempre ha estat molt castigat 
pel que fa a les condicions laborals. Les mesures són 
insuficients i no s’ajusten a la realitat”, conclou amb 
esperit reivindicatiu.

MIRADES QUE MULTIPLIQUEN 
La perspectiva ecosistèmica vertebra cada movi-
ment de l’Esperanzah!. La cooperativa Les Contra-
bandistes n’és un exemple més: un projecte que ha 
unit forces amb diverses cooperatives de cervesa 
artesana de Catalunya, que oferirà una infraestruc-
tura i cervesa pròpia amb l’objectiu d’incidir en 
els espais d’oci i fer-los més coherents. “Volem fer 
fora les empreses capitalistes de les nostres festes 
i oferir l’estructura necessària per gestionar els 
festivals a tots nivells”, detalla Mandi Domingo, del 
projecte de convivència Cal Cases i membre de Les 
Contrabandistes. La cooperativa, que havia de fer-se 
pública amb la gira de Txarango, ha estat impulsa-
da per Frescoop, els ateneus cooperatius del Baix 
Llobregat i la Catalunya Central, Cal Cases, Txaran-
go i l’Esperanzah!. Amb el confinament ha alentit el 
seu procés de presentar-se en societat, que s’està 
acabant de cuinar a foc lent.

“La mirada ecosistèmica ens ha permès ser més 
resilients i més fortes, i activar les eines que tenim 
per fer front a la situació i cuidar les persones. 
Treballar en xarxa col·lectiva ens permet tenir més 
recursos i crear altres estructures possibles”, asse-
gura Natxo Tarrés. La banda sonora de l’Esperan-
zah! sona a solidaritat i a suport mutu. El festival, 
que s’ha constituït com a cooperativa, compta amb 
400 sòcies i es troba immers en un procés d’auto-
formació i generació de noves relacions internes. És 
des d’aquesta mirada transversal que dona respos-
tes per cuidar la comunitat i genera aliances que 
enforteixen la tribu, transformant de soca-rel les 
relacions que estableix amb el món.

  Streamings Solidaris de 
Clara Peya, Raquel Lúa, 
Xavi Sarrià i Cesk Freixas 
a través de la plataforma 
TickEtic

Creada al ‘Sant 
Cosme Valley’ del 
Prat i Esparreguera, 
TickEtic és la primera 
plataforma de 
venda d’entrades 
cooperativa i amb 
vocació solidària  

Les Contrabandistes 
uneixen forces amb 
cooperatives de 
cervesa artesana i 
oferiran infraestructura 
i cervesa pròpia per 
reforçar la coherència 
als espais d’oci 
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