NO
TENIM
POR
ALS
CANVIS,
ELS

Les darreres introduccions a les memòries que havia fet anteriorment
parlaven de crisi en sentit global i com afectaven a entitats d’acció social
com la nostra. Ja no em centraré en la crisi en aquesta introducció
fer-ho per mencionar-la atès que al 2017, any al què haig de fer
referència en aquesta memòria, hem hagut de donar resposta a
col·lectius que la viuen en el seu dia a dia i als que nosaltres intentem
donar resposta des d’alguns dels nostres projectes. GATS 2017 ha
estat un any molt bo en sentit global, centraré les meves paraules en
allò que ens enorgulleix com a entitat i que hem fet per arribar a
aconseguir les nostres fites. A Gats les fites les assolim marcant-nos
objectius i treballant en processos i projectes per a la transformació
social.

Dels projectes de la fàbrica de GATS faré menció al Festival
Esperanzah!, Eticom i les CAF ( Comunitat d’Auto Finançament ), molt a
grans trets perquè a la memòria ja venen desenvolupats amb informació
més detallada. El fet de no parlar de la resta de projectes no es perquè
tinguin menys valor, tot el contrari, són els que m’han vingut al cap en el
moment de redactar, simplement. Un denominador comú en tots aquest
és la capacitat de transformar la societat en la que vivim, Eticom perquè
camina cap a una sobirania dels serveis i les infraestructures
de telecomunicacions actuals, donant serveis de telefonia mòbil, fix i
Internet i amb un creixement de més de 100 socis mensuals;
L’Esperanzah! perquè aquest any, amb els beneficis que hem obtingut,
hem pogut donar suport econòmic a projectes tant del Prat com de
cooperació internacional, i que l’Esperanzah! ha servit per ajudar-los a
continuar en la seva tasca allà on els governs han abandonat les
persones; La darrera menció és a les CAF, les comunitats
d’autofinançament que hem engegat aquest any, una guardiola comú,
feta amb diners de la pròpia comunitat, que serveixen per donar en
préstec a persones que ho necessiten per fer reparacions a casa que no
poden assumir de cop i que van tornant al 0% d’interès en còmodes
terminis, Banca Ètica de primer nivell feta a casa, a Sant Cosme, d’allà
on som i des on parteixen tots aquests projectes.
Perquè la menció a aquests projectes? Doncs està clar que darrera tot
això hi ha un eix de transformació social, la cultura per transformar,
l’economia per transformar i les comunicacions que transformen, tot
això per fugir dels models que no ens agraden. Aquest és el nostre
objectiu com a entitat. La major part de projectes que es mouen a la
nostra entitat esdevenen motors de canvi. En aquests 18 anys de vida
que tenim, les hem viscut de tots colors i com tot a la vida, és possible
que GATS canviï, allò que vam construir l’any 2000 potser ja no ens
serveix de la mateixa manera que ens cal ara, els projectes en els què
estem immersos potser necessiten d’altres marcs per poder continuar
treballant, per poder aconseguir altres tipus de finançament, participació
ciutadana, implicació dels treballadors... L’essència és l’important i és el
que ens fa moure, el 2018 serà un any important pel futur de GATS, per
repensar GATS i veure com hem de continuar, ser capaços de mirar
enrere i veure d’on venim, com estem, quin és el camí que hem de
seguir i quines seran les persones que ens voldran acompanyar en
aquest viatge per a la transformació social.
Martí Miquel, President de Gats
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Impactes
als medis
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78
publicacions
en diaris

6
programes
de televisió

23
programes
de radio

843.212
posts
assolits

3.087
seguidors

89.000
visualitzacions
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Les
nostres
accions
mes a
mes

Fem cinc
cèntims de les
nostres
accions
durant el
2017,
a més de
desenvolupar tots
els projectes de
caire anual
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gener

Suport tècnic i logístic
a la cavalcada de reis

febrer

Suport tècnic i logístic
en la rua de Carnaval
Impuls i creació Plegats

març

1.100 persones al
Festival de sopes del
món

abril

Concurs cuina amb
carxofa i bar a la
carxofada popular
Les Dones Sàvies
viatgen a Lisboa

maig

CAF, primer préstec a
0% interès

juny

Gats amb la recollida
d’aliments

juliol

4 divendres amb
Cinema a la Fresca

agost

De vacances...

50 truites solars

setembre

Suport tècnic i logístic a
la Festa de la diversió
de Festa Major del Prat

octubre

28.000 persones al
Festival Esperanzah!
Gats amb la 4a edició
de la FESC

novembre

La caseta i el Grup
Infantil Sant Cosme
a la Setmana de la
Ciència
La primera pedra

desembre

Fira ESS Prat
Fira Avícola
Gats amb la
Permacultura
Suport tècnic en
Música contra la Fam
Suport tècnic i logístic
al Nadal Sant Cosme
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REFLEXIÓ
ACCIÓ
10

Els projectes de Gats s’estructuren en front al binomi Reflexió-Acció.
Dintre de la part de Reflexió realitzem una sèrie de projectes amb
uns objectius de sensibilització, formació i coneixement.

La part d’Acció es divideix en cinc programes:
•

Ciutadania

•

Educació

•

Mobilització a través de la cultura

•

Agitació ambiental

•

Economia solidària
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“Sense reflexió no hi
ha acció i sense acció,
no hi ha transformació
social”
Per a nosaltres la reflexió en
qualsevol dels seus formats,
és la principal eina per a
dotar-nos d’una certa
coherència en les nostres
accions, projectes i
programes.
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Fira Avícola 2017
Al mes de desembre El Prat celebra la Fira Avícola de la raça Prat. La
Fira esdevé una experiència que combina la tradició de la pagesia, a
través de la mostra dels productes de la terra, el pollastre i la carxofa del
Prat, i una mostra de l’activitat econòmica de la ciutat.

L’ECONOMIA SOLIDÀRIA
JA ÉS AL PRAT...
...FES-LA CRÉIXER

Gats ha sigut convidat per promocionar l’economia social i solidària al
nostre municipi, juntament amb altres col·lectius amb el mateix fi. A
més a més, aquest any el grup de companys contractats per a portar a
terme projectes del a cooperativa integral que està impulsant Gats, van

60.000

realitzar de manera artesana, les gàbies dels pollastres pota blava, i
el seu muntatge.
Més de 60.000 persones van poder veure i conèixer els projectes que
Gats està impulsant.
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FESC 2017
Al 2017 Gats va tornar a ser convidats a la Fira de l’Economia Social i
Solidària, organitzada per la XES (Xarxa d’Economia Social), muntant un
stand informatiu de la nostra activitat, i gaudint del contacte amb
diferents persones i entitats amb les que en un futur podrem col·laborar i
crear sinèrgies.

199
empreses i
entitats

Enguany va ser la 4a edició, i es va realitzar a l’antiga fàbrica Fabra i Coats
de Sant Andreu, a Barcelona, els dies 24 i 25 d’octubre. La finalitat es
fomentar el fet que l’economia estigui al servei de les persones i
no al servei dels grans capitals. 199 empreses i entitats van
demostrar que podem habitar, vestir-nos, alimentar-nos, reculturitzarnos, educar-nos, comunicar-nos, cuidar-nos, divertir-nos i finançarnos de forma responsable.

2a edició Certificat de
Disseny en Permacultura
Gats organitza la 2a edició del curs Certificat de Disseny en Permacultura,
que va començar al desembre del 2017. Va dirigit a tothom que vulgui
apropar-se a la Permacultura. El curs està dividit en 6 mòduls amb les dates.
següents: 18-19-20 Desembre 2017. 22-23-24 gener 2018. 19-20-21 febrer
2018. 11-12-13 març 2018. 8-9-10 i 15-16-17 d’abril 2018. El curs es realitza
a l’Institu escola del Prat i a Cal Monés.

Hem traspassat el total de les places, amb 24 persones inscrites,
procedents de diversos llocs de l’estat espanyol.
A més a més, el 30% de les places s’han reservat per a persones
en risc d’exclusió social, aplicant un descompte en la inscripció, o
subvencionant-la al 100%.

30%
persones
en risc
d’exclusió
L’organització d’aquest curs suposa, a nivell comunitari, fer xarxa, treballar
amb la col·laboració de l’Institut Escola del Prat, el Pla d’Actuació de Sant
Cosme i l’Ajuntament del Prat de Llobregat i Cambium Permacultura en
formació. Esperem continuar apropant la Permacultura a les persones, i
continuar treballant en xarxa amb la comunitat.

Gràcies a l’Institut Escola del Prat, l’Ajuntament del Prat de Llobregat
i Cambium Permacultura en formació.
Si vols saber més sobre la permacultura:
http://www.permacultura-es.org/iqus-la-permacultura-mainmenu89/1471-la-permacultura-vista-por-antonio-scotti.html
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En aquest apartat es
troben els nostres
programes de
ciutadania, educació,
mobilització a través de
la
cultura, agitació
ambiental i economia
solidària.
Gestió pública
Projectes propis
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Programa ciutadania
Un dels objectius de Gats és incrementar la participació de la ciutadania
en els afers públics, de promoure la cohesió i la justícia social, i de facilitar
el coneixement mutu entre persones i col·lectius diferents
per garantir una convivència basada en el respecte a la diversitat i
la participació democràtica, i això ho treballem mitjançant diversos
projectes que impliquen a la ciutadania.

•
•
•

90 comunitats de veïns
Comunitats d’autofinançament prestació del primer préstec a interès 0%
Subvencions per a la contractació de persones en situació d’atur al Prat 24 pratencs i
Esev, Sant Cosme Conviu ha donat suport a

pratenques han estat contractats durant 6 mesos
•

De Sant Cosme al cel, les Dones sàvies han col·laborat amb Gats en més de

•

Servei de Foment del Voluntariat

•
•
•
•
•
•

8 activitats

123 voluntaris nous per a projectes de ciutat
El mirador de l’Estany de l’Illa: 10.400 persones el van visitar
La Primera pedra: 7.739 persones han vist el documental del projecte
Campanya de sensibilització al Medi Ambient: 700 entrevistes a pescadors en dos anys
Acció Transversal per a la Transformació Social: 11 entitats a que dona suport
Espai Bastida i itinerari formatiu Bastida: 25 persones ateses i 50 usuaris en formació
Projecte d’acollida i dinamització dones immigrants amb 439 usuàries
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Esev, Sant Cosme Conviu
Gestió pública
Equip de projecte: Martí Miquel

90
comunitats de
veïns

L’ESEV és l’Equip de Suport a les Escales de Veïns de Sant Cosme, un
projecte de gestió delegada de l’Ajuntament del Prat que gestionem
des de fa uns anys al barri de Sant Cosme.
És un projecte que està molt consolidat al barri, l’any 2017 hem
donat suport a unes 90 comunitats de veïns des dels diferents àmbits
d’actuació, suport en la gestió, en temes estructurals dels edificis
i també de convivència entre veïns, amb la finalitat de fomentar
l’organització i l’autogestió de les comunitats de veïns i de millorar la
convivència a les escales de veïns, als espais públics i al barri en general.
Al llarg d’aquest any hem vist que, davant de la complexitat d’algunes
comunitats de veïns del barri hem de generar algun tipus de projecte que
les pugui atendre, perquè l’ESEV els queda curt, són comunitats que
s’han de tutelar de manera integral, ja que l’acompanyament social que
s’ofereix no té els mateixos resultats en totes les comunitats de veïns
amb les què s’intervé.
Pel que fa a al SANT COSME CONVIU, que consisteix a donar suport
tècnic a activitats del barri, ha donat suport en temes de Nadal-Reis,
Carnestoltes, Activitats d’estiu, cinema a la fresca i festa major entre
d’altres, amb el material tècnic que tenim en propietat després d’aquests
18 anys de treball continuat.
Gràcies a l’Ajuntament del Prat de Llobregat per fer possible el ESEV i
el Sant Cosme Conviu.
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CAF – Comunitat d’auto
finançament Sant Cosme
Projecte propi
Equip de projecte: Martí Miquel i Olimpia Sànchez
La primera vegada que vam arribar al Coop 57, (actualment i des de fa
uns anys, la nostra cooperativa de Crédit, de la què en som socis i hem
esdevingut la seva seu com a grup comarcal al Baix Llobregat, per donar
suport al projecte ), hem vist clarament quins han de ser els nostres
bancs de referència i amb els que treballar. El Coop 57 neix de la
voluntat d’unes persones que es van fer amb una quantitat de diners per
posar a disposició de la comunitat, per tractar el diner com a una eina i
no com l’element bàsic de la nostra economia basada només en
l’especulació. Amb aquest mirall, al barri de Sant Cosme, en el 2017 hem
engegat una comunitat d’auto finançament, la flama s’ha encès des de
Gats i la voluntat és fer-la créixer amb la pròpia comunitat. El Festival
Esperanzah! 2017 ha engrandit en 1500€ aquesta guardiola que serveix
per donar préstecs al 0% d’interès a veïns i veïnes que no poden
assumir reparacions a casa seva que estan generant problemes de
convivència (fuita que causa una gotera a un altre veí per exemple) i/o
que ajuden a fer reparacions de màxima necessitat com temes de
subministrament a casa, reparacions de calderes... El 2017, any de
naixement del projecte, només hem pogut donar un préstec, la porta ja
està oberta a altres veïns i veïnes del barri que sempre vindran de la mà
del projecte ESEV com a canalitzador de necessitats.

préstecs
al

0%

Comunitat d’Auto Finançament

Sant Cosme

d’interès
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Subvencions per a la
contractació de persones
en situació d’atur al Prat
Subvenció pública
Equip de Projecte: Oscar Rando i Olimpia Sànchez
Gats ha rebut una subvenció atorgada per l’Ajuntament del Prat, per a
la contractació de 24 veïns i veïnes del Prat en situació d’atur.

24
persones en
situació
d’atur
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Durant sis mesos, aquestes persones han pogut desenvolupar un
projecte d’economia social i solidària, com l’elaboració de pa artesà,
la realització d’un documental, el desenvolupament d’una cooperativa
integral, l’elaboració de sabons artesans, la reforma de vivendes, les
telecomunicacions o l’agricultura, amb la fi de fomentar l’autoocupació
de manera responsable.
Gràcies a l’Ajuntament del Prat per fer possible la contractació
de pratencs i pratenques en situació d’atur.

Programa ciutadania

De Sant Cosme al cel
Projecte propi
Equip de Projecte: Alba Puig i Mireia González
Amb el projecte De Sant Cosme al cel, les Dones Sàvies de Sant Cosme
han viatjat dos dies al mes d’abril del 2017 a de Holanda i Bèlgica, per
conèixer altres països i altres cultures i poder gaudir de noves
experiències de vida. El projecte pretén, mitjançant els viatges a ciutats
europees i les activitats de voluntariat, proporcionar un envelliment actiu
al grup de dones sàvies i oferir la possibilitat d’establir noves relacions
amb altres dones grans de diferents països.
Gats continua realitzant activitats amb el col·lectiu de les Dones Sàvies
de Sant Cosme, entre d’altres, la venda de carxofes Prat a la 46a Fira
avícola del Prat, el voluntariat a la 10a edició del Festival de Sopes del
Món i al Concurs de cuina amb carxofa de la carxofada popular 2017…
Al mes d’octubre es va començar a gestar, juntament amb el grup de
Dones Sàvies, una idea de realització, al 2018, d’un altre viatge
cultural a Santiago de Compostela.
Gràcies a l’Ajuntament del Prat i a les Dones Sàvies per fer possible
de Sant Cosme al cel.
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Servei de foment del
voluntariat
Gestió pública
Equip de projecte: Laia Galindo
El Punt de Voluntariat del Prat és un projecte de gestió delegada per part
del Departament de Ciutadania, de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Aquest és un servei adreçat a les entitats del municipi i a totes aquelles
persones que busquin involucrar-se al teixit associatiu de la ciutat a través
de l’acció voluntària. És un espai on s’ofereix: tota la informació relativa
a les ofertes de voluntariat al Prat, assessorament personalitzat amb cita
prèvia, acompanyament en l’experiència de voluntariat, formació inicial i
continuada.
L’any 2017 el Punt del Voluntariat ha demostrat que està consolidant el
seu paper en la promoció de la implicació i la transformació de la ciutat
a través de posar en contacte ciutadania i teixit associatiu. La oficina del
Punt del Voluntariat és, cada cop més, el punt de referència municipal en
matèria de voluntariat.
Les principals activitats del servei han estat:
• Oferta formativa per a voluntariat i entitats
• Assessorament i atenció directa a ciutadania i entitats

gairebé

500
voluntaris

• Sessions informatives sobre el servei sota demanda
Durant aquest any, hem atès a165 persones, s’ha derivat 123 persones
a entitats de la ciutat per fer de voluntaris/es, han estat 37 les entitats
adherides al servei i hem tingut uns 350 voluntaris en activitats puntuals
de ciutat (paella, Festival de sopes del món, recapta...).
Gats continuarà gestionant el Servei de foment del voluntariat per
mantenir el Punt de Voluntariat com a espai de trobada sobre el
voluntariat de la ciutat alhora que ampliar l’abast del servei per impulsar
la participació ciutadana en projectes del teixit associatiu pratenc.
Gràcies a l’Ajuntament del Prat per fer possible el Servei de Foment del
Voluntariat.
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El mirador de l’Estany de l’illa
Gestió pública
Equip de projecte: Alberto Varela
Gats porta la gestió d’aquest contracte des de setmana santa del 2014,
data des de que el Mirador de l’Estany de L’illa resta obert els caps de
setmana i els dies festius, amb una persona responsable d’obrir, tancar,
informar i fer de guia. La finalitat d’aquesta gestió és la de fomentar la
inserció laboral de les persones aturades de llarga durada, i informar
dels espais naturals i d’interès turístic a la ciutat.
El mirador de l’Illa és el més alt del Delta. Amb una alçada d’uns 20
metres, ens ofereix magnífiques vistes de la pineda de can Camins, la
finca de la Ricarda i la casa Gomis dissenyada per l’arquitecte Bonet

10.400

Castella. Al 2017 el van visitar unes 10400 persones.
Com a novetat en 2017, els dies d’estiu que el mirador està tancat al
públic (del 27 de juliol al 2 d’agost) , l’ajuntament ens va encarregar la
realització d’una campanya d’informació sobre la platja nudista del
Prat, amb la finalitat d’informar, donar a conèixer-la i promocionar-la.
Gràcies a l’Ajuntament del Prat de Llobregat per fer possible El
mirador de l’Estany de l’Illa.
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Campanya de sensibilització
al medi ambient
És el segon any consecutiu que l’ajuntament encarregat a gats la
realització d’una campanya de sensibilització als pescadors, durant la
temporada d’estiu, per a que la platja sigui un espai per a gaudir
tothom, en les millors condicions.
Aquesta campanya va consistir en la realització d’una petita entrevista
als pescadors, els divendres i dissabtes del mes de juliol.
En els dos anys que porta Gats fent aquesta campanya, s’han realitzat
més de 700 entrevistes, 387 al 2017, informant als pescadors i oferintlos objectes per llençar els hams i els fils de pesca.

+700
entrevistes

Al 2017 aquesta activitat la va dur a terme un grup de voluntaris de Gats,
que formen part de l’equip de monitors del Grup Infantil Sant Cosme.

Esperem continuar informant a la població de la importància de fer
un bon ús dels espais públics, ja que, al igual que els pescadors
estan prenent consciència de la importància de deixar els espais tal i
com els han trobat, la resta de la població ha d’estar informada i
prendre consciència de fer un bon ús dels espais públics.
Gràcies a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i als monitors del
Grup Infantil Sant Cosme per a fer-ho possible.
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Acció Transversal per a
la Transformació social
Projecte propi
AT2 és una entitat de segon nivell que pretén desenvolupar el tercer
sector i les entitats que formen part d’aquest, mitjançant el foment de
l’economia social i solidària, la formació i els espais de reflexió.
AT2 gestiona, amb els seus propis mitjans, la gestió laboral, fiscal i
contable de onze entitats arrelades al Baix Llobregat. (Toc de corn,
Gats, At2, Ràdio Nikosia, Guifibaix, Ecoplantem, Agrogats, el Mariatchi,
Eticom Som Connexió, Associació d’Aturats del Prat, la Rue del So).
Durant el 2017 s’ha convertit en Som Gestió SCCL, una cooperativa de
gestió fiscal, laboral i comptable.

41
entitats
del Baix
Llobregat
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Espai Bastida
Conveni amb Serveis Socials del Prat de
Llobregat Equip de projecte: Carmen Pardo
Gats va signar al 2013 un conveni amb Serveis Socials del Prat de
Llobregat, d’on van sortir diverses activitats, entre elles, l’Espai Bastida.
És un espai adreçat als usuaris de serveis socials on, a través de la
realització de diferents activitats formatives, d’oci i cultura, es treballa
per la inserció social de les persones usuàries, així com la millora
del seu benestar emocional. Al Bastida es realitzen activitats com,
l’assessorament individual o grupal sobre l’estalvi energètic, la millora
de l’economia domèstica, on s’impulsa l’intercanvi de coneixements,
l’autoconsum i la reutilització de bens, i es socialitza l’oci, la cultura i
els recursos que ens ofereix el nostre municipi. En aquests dos anys
de conveni, s’han atès a mès de 78 persones en situación o risc
d’exclusió social.
Dins el programa Bastida es desenvolupa, des del mes de setembre
del 2017, l’Itinerari Formatiu Bastida, es tracta d’un conjunt de tallers
adreçats a usuaris/es de serveis socials on es pretén formar i
capacitar als participants per a una millor gestió dels seus recursos
econòmics familiars, reduir despeses, conèixer alternatives al consum
ordinari. Els tallers realitzats son;
•

Millora de la gestió de la Economia domèstica

•

Conèixer la factura de l’electricitat i com reduir la despesa en el
consum de la llum i del gas

•

Conèixer la factura de l’aigua i com reduir la despesa en el
consum de l’aigua

•

Taller de cuina de receptes saludables i econòmiques

Aquests tallers estan dinamitzats per especialistes en les matèries i
coordinats per la tècnica referent del programa Bastida la Carmen
Pardo, i l’han realitzat uns 63 usuaris de Serveis Socials.

78
persones en
risc
d’exclusió
social

63
usuaris de
Serveis
Socials

Gràcies a l’Ajuntament del Prat, Gats, Intiam i Aigües del Prat per
ajudar-nos a fer possible l’espai Bastida i l’Itinerari formatiu.
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Projecte d’acollida i
dinamització de les dones
immigrades del Prat
Gestió pública
Equipo de proyecto: Zohra M’Saddak

539
dones
migrades

El Projecte d’acollida i dinamització de les dones immigrades del Prat
és un projecte de gestió delegada per la secció d’igualtat i ciutadania
de l’Ajuntament del Prat. El projecte pretén garantir la integració i la
participació de les dones immigrants al sistema social i cultural del
municipi, mitjançant un seguit d’activitats i serveis: Activitat de Parelles
Lingüístiques, punt d’orientació social a les dones migrades, promoció
de la participació, servei d’interpretacions a la llengua àrab de suport a
serveis públics del municipi i el taller de Salut i dona.
Durant el 2017 han participat en les diferents activitats i serveis un
total de 539 dones migrades, valorant com a molt positius els resultats
obtinguts en cada activitat i servei.
Gats continuarà gestionant el projecte d’acollida i dinamització de les
dones immigrades del Prat per continuar treballant per la integració
plena i satisfactòria de les dones migrades al municipi, així com a
fomentar la seva participació en els actes de ciutat.
Gràcies a l’Ajuntament del Prat per fer possible el projecte d’acollida
i dinamització de les dones immigrades del Prat.
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Programa educació
En l’àmbit educatiu, GATS fa especial atenció a les etapes de
l’adolescència i la joventut, particularment a la dels grups que viuen en
situació de risc o d’exclusió social per causes socioeconòmiques, per
les condicions de l’entorn i/o per l’origen familiar.

•
•

960 joves inscrits des del 2007
Cibercast 8296 inscrits en 17 anys
CRIJ Rellotge XXI
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Programa educació

CRIJ Rellotge XXI
Gestió pública
Equip de projecte: Sonia Pavón, Jorge Calvo, Raquel Pros,
Lidia Olmedo i Eva Villaescusa

960
infants

600
joves
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Gats ha gestionat, per encàrrec del Departament de joventut de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, des del setembre del 2007,
fins l’octubre del 2017 el Centre de Recursos Infantil i juvenil Rellotge XXI.
És un espai de lleure educatiu destinat als infants i joves del barri

de Fondo, a Santa Coloma de Gramenet. La finalitat del projecte és
desenvolupar un servei lúdic, educatiu i assessor a infants i joves del
barri de Fondo, així com fomentar la participació veïnal mitjançant
l’àrea comunitària.
Des del 2007, el CRIJ han passat més de 960 infants i més de 600
joves inscrits del barri de Fondo.
Gràcies a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per fer possible
el CRIJ Rellotge XXI.

Programa educació

Cibercast de Castelldefels
Gestió pública
Equip de projecte: Lorna Espinoza i Miguel Prieto
Aquest projecte és una gestió pública per encàrrec del Departament de
Cultura i Joventut de l’Ajuntament, i es desenvolupa a Castelldefels. És
un equipament destinat a la divulgació de les noves tecnologies de la
informació, dirigit als joves, però obert a tota la ciutadania. Pretén ser un
centre dirigit bàsicament, a la promoció d’Internet i de les potencialitats
presents i futures que ofereix la xarxa. El Cibercast compta amb punts
de connexió pels quals els joves poden accedir a la xarxa i practicar, i
posar l’accent en la formació i l’aprenentatge: correu electrònic, comerç
electrònic, navegació, recerca d’informació, xats i fòrum, publicacions,
participació ciutadana, xarxes …

8296

Durant els 13 anys de funcionament, han passat més de 8296 usuaris,
infants, joves, adults i gent gran, i s’han realitzat més de 600 cursos.
Volem que aquest continuï sent un espai d’aprenentatge i relació, i que
continuï creixent en quant a quantitat i qualitat.
Gràcies a l’Ajuntament de Castelldefels per fer possible el Cibercast.
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Programa mobilització
a través de la cultura
La cultura és fonamental per a poder arribar a les fites que ens
marquem com a entitat, i és el que necessitem avui per a definir el món
que volem per demà. Parlant de transformació social, mobilitzar a través
de la cultura, és accionar una potent eina de participació, sensibilització i
acció per a construir escenaris futurs més justos i sostenibles.

•
•
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28.000 persones durant 3 dies
11a edició Festival de sopes del món 51 sopes presentades a concurs
WMF Esperanzah! més de

Programa mobilització a través de la cultura

WMF Esperanzah!
Projecte propi
Equip de projecte: Oscar Rando, Martí Miquel, Violeta Palazon i
Olimpia Sánchez.
L’any 2009 vam fer la primera edició del Festival Esperanzah! El Prat,
un projecte que ve de Bèlgica ( Floreffe) on resideix el festival original,
aquell projecte que ens emmirallava i que vam agafar com a model per
dur a terme el nostre festival de música amb rerefons social.
Aquest any ho hem aconseguit, hem fet que el barri de Sant Cosme
tingui un festival de renom, que la ciutat del Prat pugui estar orgullosa del
que podem aconseguir. Han passat 9 edicions i en aquest projecte ens
hem deixat la pell, GATS gairebé mor per aquesta aposta, però aquest
any NO. Aquest any ens encoratja més continuar amb el projecte.
I els altres anys no vam aconseguir res? Doncs si que vam aconseguir
coses, vam aconseguir donar suport a que la campanya ANTIEUROVEGAS funcionés i no vinguessin a trencar el nostre parc agrari
i el nostre Delta, vam aconseguir que la gent de Sant Cosme es sentís
orgullosa de tenir propostes com aquesta a casa seva, vam
aconseguir i hem aconseguit mobilitzar voluntaris/es del barri, vam
aconseguir i hem aconseguit donar suport al petit comerç ( un impacte
econòmic molt important durant els dies de festival als comerços de la
ciutat) i una infinitat de coses positives com també els intercanvis
juvenils i la mobilització d’entitats.

28.000

I que ha passat aquest any? Txarango va tocar en horari familiar, fet
que va fer que el diumenge s’omplís des de primera hora de
moltíssimes families, i hem aconseguit que el festival no només sigui
sostenible econòmicament parlant sinó que hem pogut destinar un fons
de finançament important, derivat dels beneficis del festival, a projectes
de ciutat i de cooperació internacional que ens fa sentir orgullosos del
nostre treball.
Volem continuar fent del Festival Esperanzah!, un Festival per a tothom,
comptant amb la col·laboració dels veïns i veïnes del barri de Sant
Cosme, i anar sumant actors socials (entitats, voluntaris, empreses…),
que vulguin formar part d’aquest projecte, que cada cop més s’encamina
cap a un model sostenible i d’autofinançament.
Gràcies a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, a Txarango, als 180
voluntaris que van arribar de diversos llocs del món, a l’organització
per fer possible el Festival Esperanzah!
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Programa mobilització a través de la cultura

10è Festival de sopes del món
Projecte propi
Equip de projecte: Alba Puig i Carmen Pardo
El Festival de sopes del món és una diada que pretén, mitjançant la
gastronomia, crear i fomentar, tant el teixit associatiu, com els espais de
convivència, entre els diferents col·lectius i ciutadans del barri de Sant
Cosme i de la resta del municipi del Prat de Llobregat.

51

sopes a

concurs

Al 2018 s’ha realitzat la 11a edició, en coorganització amb el projecte ICI
de Sant Cosme, i ha esdevingut una trobada anomenada “Junts per la
convivència: Sant Cosme D.O”. Enguany hem gaudit de 10 activitats per
a totes les edats, la participació de 51 sopes de diversos llocs del món,
presentades a concurs, la col·laboració de 30 voluntaris, 14 entitats
del Prat i d’altres indrets de la província de Barcelona, 6 restaurants
del municipi, 10 empreses patrocinadores i la col·laboració de 3
administracions públiques en el seu desenvolupament i promoció.
Volem que el Festival de sopes del món sigui un espai per a tots els
ciutadans del Prat de Llobregat, anar sumant actors socials (entitats,
voluntaris, empreses…), que vulguin formar part d’aquest projecte, i que,
d’una manera rica, culturalment parlant, el facin créixer.
Gràcies a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, a l’Obra social de la Caixa,
a la Fundació Secretariado Gitano i al projecte ICI per fer possible el
Festival de sopes del món.
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Programa agitació ambiental
Gats es una entitat polivalent, que treballa diversos àmbits d’actuació, i
el medi ambient, des d’una perspectiva social, forma part dels nostres
projectes des de fa més de cinc anys.
Dintre d’aquest programa també treballem el binomi reflexió i acció,
mitjançant les formacions que organitzem i el treball de camp que
realitzem.

5 anys d’experiències que van donant els seus fruits

•

Agrogats

•

2a edició Curs de Certificat de Disseny en Permacultura en 2 anys
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Programa agitació ambiental

Agrogats
Projecte propi
Equip de projecte: Salvador Lajara, Antoni Roig, Jose
Antonio Casares, Sergio Saez i Jose Antonio Sánchez
Sota aquest nom agrupem tota l’activitat que Gats realitza a l’àmbit de
la producció agrícola. L’objectiu és el de posar en valor l’agricultura com
a activitat econòmica estratégica en la construcció de projectes integrals
d’economia social i solidària.
Durant el 2017 hem seguit una evolució que va començar al 2013, dintre
dels programes d’emprenedoria de LABESOC, a on s’han encabit
diversos i successius projectes. Hem conreat productes d’horta i els hem
posat al mercat a diferents nivells: proximitat, petit comerç, distribució
majorista a través de la Cooperativa Agrícola del Prat, i fins i tot vam
fer un contracte amb una empresa de gran distribució a supermercats.
De totes aquestes experiències hem adquirit un coneixement molt
transversal del mercat que abans no teníem i hem pogut valorar
els costos en mitjans i en hores de les tres funcions principals de
l’agricultura: producció, logística i vendes. La nostra aposta més forta ha
estat la caxofa Prat, i durant el 2017 hem començat una transició cap a la
producció agroecològica, per tal de tenir dades de camp sobre els costos
reals i la productivitat contrastada, entre el cultiu convencional i l’ecològic.
Com a resultat d’això hem pogut accedir a vendre a la PACA cooperativa
de segon grau que agrupa diversos productors i grups de consum del Baix
Llobregat Sud, i que ens ha donat suport acollint el nostre producte i, en
un sentit més ample, el nostre projecte.
A banda, hem iniciat el projecte Hort.com, en una porció de terreny al
Parc Agrari que no havia estat conreat des de fa més de 14 anys. Es
tracta d’un grup de persones que s’han agrupat per posar en marxa
un hort comunitari amb uns objectius comuns:
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•

Posar en pràctica técniques agrícoles poc desenvolupades al
nostre territori, principalment d’agricultura regenerativa.

•

Conrear, mitjançant aquestes tècniques, productes i varietats que
actualment no són gaire conegudes o conreades al nostre
entorn, però que presenten alguna característica interessant, ja
sigui gastronòmica, ambiental, o econòmica.

•

Obtenir dades sobre els diferents aspectes de la producció que ens
permetin a mig termini posar en marxa aquestes conreus d’una
manera comercial.

Programa agitació ambiental

Durant el 2018 volem treballar, en paral·lel a les darreres línies
iniciades, i continuant amb la línia de la producció ecològica i
regenerativa, en diversos aspectes:
•

Reforç de la relació amb la PACA i amb d’altres col·lectius receptius
a la idea de l’agricultura de confiança.

•

Establiment d’un punt de venda propi (o concertat), a on es pugin
distribuir diversos productes d’economia social de proximitat,

•

Integració vertical cap a l’elaboració de productes alimentaris
(conserves, melmelades, etc.) per mitjans propis o a través d’altres
entitats d’economia social.

•

Recerca de models de venda directa amb producció programada:
menjadors escolars, cooperatives d’hostaleria, o altres.

•

Introducció d’aviram com a element rotacional de conreus.

•

Consolidació d’un lloc de treball a jornada complerta o de dos a
mitja jornada.
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Programa economia solidària
Gats sempre ha considerat que l’economia ha d’estar al servei de les
persones i no al servei dels grans capitals, i ha destinat part del seu
esforç en treballar amb i per una economia social i solidària. És per
aquest fet que volem potenciar l’emprenedoria social i donem suport a
persones amb inquietuds davant els nous reptes socials i que
proposen solucions innovadores per a la seva resolució.
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2 joves contractats

•

Mercat intercanvi i venda de segona mà

•

La cervesa
i els sabons naturals són coneguts per la
majoria de pratencs i pratenques gràcies al Mercat de pagés

•

Labesoc

Pratenca

28 llocs de treball generats en 9 projectes consolidats

Programa economia solidària

Labesoc
Projecte propi
Equip de projecte: Oscar Rando
Labesoc és un laboratori-incubadora de projectes per a l’economia social i
solidària ideat i gestionat per Gats i recolzat pel Centre de Promoció
Economica, comerç i ocupació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

El procés d’incubació, permet a les persones que s’acosten al projecte,
validar la seva idea de negoci, des d’una perspectiva pràctica i
vivencial. També es desenvolupa en el marc d’un ecosistema
d’emprenedoria col·lectiu i d’economia social i solidària, el que permet
la incorporació d’aprenentatges tant formals com no formals.
Durant el 2017, hem incubat diferents iniciatives econòmiques i d’àmbits
tan diversos com la gestió agrícola, la telefonia cooperativa, la
restauració, els serveis o la producció de productes artesans. Del total de
12 projectes acompanyats durant el 2017, 3 s’han consolidat ja, generant
28 llocs de treball. Dels 12 projectes, són en vies de consolidació durant
el 2018.

28
llocs de
treball

El 2018 serà un any important per a Labesoc, ja que s’ha redissenyat el
projecte després de dos anys en fase Beta i es va a dotar d’un pla
d’inversions que permetrà no només acompanyar projectes externs, sinó
també actuar com un espai de R + d + i que pugui detectar oportunitats
per a la creació d’empreses de la economistes social i solidària i per
tant, ocupació.
Labesoc ha impulsat i consolidat 41 projectes des del 2013.
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Programa economia solidària

Mercat d’intercanvi i
segona mà
Gestió pública
Equip de projecte: Alberto G. Varela, Samuel Escudero i
Manuela Fernández
Al febrer de 2015 Gats va començar a gestionar el Mercat d’intercanvi i
venda de segona mà, amb la finalitat de prestar un servei de
coordinació i informació als usuaris que participen d’aquest espai
(paradistes i compradors) .
El mercat es realitza el primer diumenge de cada mes, a excepció de
gener, juliol, i agost. Tres persones s’encarreguen d’adequar l’espai
(taules i cadires, numeració...). Gràcies a aquest projecte, hi ha dos
joves del barri de Sant Cosme, que van acabar els estudis a l’Institut
Escola del Prat, contractats a 10 hores setmanals, oferint un primer
contacte i un acostament al món laboral.

2
joves
contractats

Gràcies a l’ajuntament del Prat de Llobregat per fer possible el Mercat
d’Intercanvi i venda de segona mà.
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Programa economia solidària

Mercat de Pagès
Projecte propi
Equip de projecte: Carmen Pardo i Fàtima Louahabi
Gats inicia a l’abril del 2015 la posada en marxa de la venda de productes
La Pratenca, com a promoció, en una parada del mercat de pagès
del Prat, cada dissabte al matí. En aquesta parada es ven productes
artesans i de qualitat que s’estan elaborant gràcies al suport de l’entitat
i del projecte Labesoc, com els sabons artesanals i naturals, la
cervesa artesana La Pratenca i mel natural.

La previsió és d’anar introduint de manera progressiva, productes de
proximitat i de qualitat com pa, vi, oli, conserves artesanes... , tot
col·laborant amb productors locals i de la comarca que afavoreixi
una sinergia positiva cap a la creació de llocs de treball per a
persones del Prat, joves, dones i amb dificultats d’inserció laboral.
Gràcies a l’ Ajuntament del Prat, al Mariatchi i a la Cornélia Sccl per
fer possible el Mercat de pagès.
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Programa economia solidària

Altres projectes
Gats no para de donar vida, participar o coorganitzar projectes i
activitats que encaixen amb les nostres finalitats.
Gats també participa d’altres projectes de diverses formes, entre d’altres,
sent socis de la XES (Xarxa d’Economia Solidària), del Grup ECAS
(Entitats Catalanes d’Acció Social), de Fiare, Área de Banca Popolare
Etica, de la Revista Alternativas Económicas i de Arç Cooperativa.
També som socis i a més, hem esdevingut la seva seu com a grup
comarcal al Baix Llobregat, per donar suport al projecte del Coop57,
Banca ètica de crèdit per a finançament de projectes d’economia social i
solidària.

Acció Solar al Prat
Al marc de l’Escola d’Estiu del barri de Sant Cosme, Gats va organitzar al
juliol del 2018 l’Acció Solar el Prat “Truites Solars”, una activitat comunitària
adreçada als veïns/es del barri de Sant Cosme per tal de donar a conèixer
com es pot cuinar gràcies a la llum del Sol, amb cuines dissenyades
específicament per a aprofitar la calor del Sol, sense combustibles fòssils.
L’activitat es va realitzar a la Plaça de les Aigües i es van cuinar 50 truites
solars, amb la col·laboració de més de 45 persones.

Volem continuar donant suport a projectes de desenvolupament
comunitari, participant i coorganitzant activitats que aportin valor al
barri de Sant Cosme.
Gràcies a Gats, l’equip ICI, Intiam i a l’Ajuntament del Prat, per
fer possible l’Acció Solar el Prat.
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Altres projectes

Concurs de cuina Festa de la
Carxofa 2017
L’Ajuntament del Prat va fer l’encàrrec a Gats, d’organitzar i dinamitzar
el concurs de plats cuinats amb Carxofa del Prat, en el marc de la Festa
de la Carxofa 2017.

20
voluntaris

Van participar 25 persones al concurs, 20 voluntaris van col·laborar amb
l’organització i l’activitat va ser gaudida per un nombrós públic assistent
a la Festa de la Carxofa.
Continuarem treballant per a fomentar la participació ciutadana i la
implicació de la comunitat, a events socials importants de ciutat.
Gràcies a l’Ajuntament del Prat per fer possible el concurs de cuina
amb Carxofa Prat.
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Altres projectes

Recollida d’Aliments
Gats, des de fa 4 anys, ha participat a la campanya “Fem comunitat,
ningú no s’ha de quedar fora” que realitza el Punt Solidari al Prat de
Llobregat. L’objectiu és recollir aliments, productes bàsics o diners per
al Punt Solidari del Prat i, així, ajudar les famílies més necessitades de
la ciutat.
El 5 i 6 de juny, els treballadors de Gats vam fer de voluntaris per a
aquesta causa, recollint aliments a diversos supermercats del Prat
de Llobregat.
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Altres projectes

Servei Comunitari amb l’Escola
Mare de Deu del Carme
Al juliol del 2017 Serveis Educatius del Prat de Llobregat es va posar en
contacte amb Gats, per tal de poder col·laborar amb l’Escola Mare de
Deu del Carme, realitzant un Servei Comunitari (SC). Un SC és un
projecte que utilitza la metodologia d’aprenentatge-servei, i que es duu a
terme des de la comunitat educativa (professors i alumnes de 3er o 4art
d’Eso), en col·laboració amb el ajuntaments i les entitats del territori. La
finalitat del SC és garantir que els estudiants, al llarg de la seva
trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís
cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els
seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
Gats, l’Escola Mare de Deu del Carme i Serveis educatius del Prat de
Llobregat hem estat treballant en xarxa des de el mes de juliol, per portar
a terme un SC amb els alumnes de 4art d’Eso de l’Escola, que es
portarà a terme el primer trimestre del 2018.
Gràcies a l’Escola Mare de Déu del Carme, a Serveis Educatius del Prat
i a la Glòria Casas per fer possible el Servei Comunitari.
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Altres projectes

Setmana de la Ciència
El 18 novembre del 2017, Gats va organitzar una activitat lúdic-educativa
per a infants i joves, al Equipament Cívic Delta El Prat, al barri de Sant
Cosme, convidant al grup de infants i joves de La caseta i als infants
i joves del Grup Infantil Sant Cosme, a realitzar un taller de ciència,
dividit en tres activitats diferents. Els assistents vam realitzar un disc de
Newton, van comprovar com, mitjançant la llum del sol i unes ampolles
amb una mica d’aigua, poden il·luminar tota una habitació i van
comprovar com un compost químic com el bicarbonat de sodi, quan
entra en contacte amb un àcid (vinagre), allibera diòxid de carboni i
aigua de manera violenta.

Gràcies a la Generalitat de Catalunya, a l’Equipament Cívic Delta el
Prat, a La Caseta, al Grup Infantil Sant Cosme i a Monica Llamero per
fer possible la Setmana de la Ciència.
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Altres projectes

Música contra la fam
És el segon any consecutiu que Gats participa en aquesta acció
solidària, que pretén fer reaccionar als ciutadans del Prat, per què
col·laborin amb la recaptació de fons i aliments pel punt solidari del Prat.
Les Dones sàvies de Sant Cosme van estar cantant nadales a la porta
del Mercadona el 23 de desembre del 2017.
, com diferents músics, principalment del Prat, que van actuar en vuit
punts de la ciutat amb el mateix objectiu.
Gràcies a l’Ajuntament del Prat i a les Dones sàvies per fer
possible Música contra la fam.
9000kg d’aliments recaptats en els 8 punts de la ciutat.

9.000
kg
d’aliments
recaptats
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Altres projectes

Eticom Som connexió
Gast dona suport laboral (contracta a persones pratenques),
contable, fiscal, logístic (compartim la seu i l’espai de treball) i
informàtic (assistència informàtica quan cal), a la Cooperativa de
consum de telecomunicacions Eticom-Som Connexió.
Eticom-Som Connexió és una cooperativa de consum de
telecomunicacions que pretén proveir de serveis de telefonia i Internet
als socis i sòcies de la cooperativa, i a persones apadrinades per
aquests, i a més crear ocupació estable, en el marc d’aquest projecte
de construcció cooperativa i d’economia social i solidària.
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On
treballem
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Prat
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DEBE
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------------

GASTOS

1. Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

EJERCICIO 17

EJERCICIO 16

296.749,27

453.920,58

3.800,00

5.024,54

3.800,00

5.024,54

3.800,00

5.024,54

3. Aprovisionamientos

36.373,59

31.519,67

600. Compras de bienes destinados a la actividad

15.646,76

5.360,55

607. Trabajos realizados por otras entidades

20.726,83

26.159,12

4. Gastos de personal

167.536,31

325.999,58

640. Sueldos y salarios

121.777,15

251.046,83

641. Indemnizaciones

13.305,38

0,00

642. Seguridad social a cargo de la empresa

29.892,88

70.448,37

2.560,90

4.504,38

83.817,68

86.155,10

3.327,27

3.318,75

0,00

60,52

32.936,96

29.625,77

625. Primas de seguros

1.684,76

1.842,52

626. Servicios bancarios y similares

6.654,18

5.295,51

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

3.642,62

1.180,38

628. Suministros

3.138,15

2.735,81

31.442,45

38.201,87

991,29

3.893,97

6. Amortización del inmovilizado

5.221,69

5.221,69

682. Amortización de las inversiones inmobiliarias

5.221,69

5.221,69

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (BENEFICIO)

17.624,22

11.426,89

C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)

17.624,22

11.426,89

D)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

17.624,22

11.426,89

6502. Ayudas monetarias a entidades

649. Otros gastos sociales

5. Otros gastos de explotación
621. Arrendamientos y cánones
622. Reparaciones y conservación
623. Servicios de profesionales independientes

629. Otros servicios
631. Otros tributos

HABER

EJERCICIO 17

EJERCICIO 16

------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------------

INGRESOS

1. Ingresos de la actividad propia

465.347,47

16.347,33

8.082,08

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio

16.347,33

8.082,08

740. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

16.347,33

8.082,08

159.783,37

90.429,84

159.783,37

90.429,84

1.219,65

0,00

1.219,65

0,00

137.013,14

366.835,55

137.013,14

366.835,55

10,00

0,00

10,00

0,00

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
705. Prestación de servicios

6. Otros ingresos de explotación
755. Ingresos por servicios al personal

9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del
746. Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercic

12. Otros resultados
778. Ingresos excepcionales
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314.373,49
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Els nostres projectes són possibles gràcies a un equip de treball format per més de 40 persones que dia a dia,
treballen per fer d’aquest, un món millor.
Martí Miquel

Joel Vaccaro

Jordi Jesus Díez

Montserrat Marín

Carmen Pardo

Olímpia Sánchez

Raul Beas

Sergio Saez

Mireia González

Roberto Martínez

Isabel Escrig

Elisabeth Manzaneda

Oscar Rando

David Vinagre

Gemma Úbeda

Christian Plana

Miguel Prieto

Salvador Lajara

Fatima Louhabi

Jessica Zarco

Lorna Espinoza

Laia Galindo

Manoli Fernández

Laura Robisco

Jorge Calvo

Alberto Varela

Samuel Escudero

Vicente Rodríguez

Lidia Olmedo

Pau Vilaplana

Jaume Piñol

Albert García

Laura López

Susana Esteban

Toni Espindola

Eva Villaescusa

Sandra López

Enric Rufas

Francisco Javier
Jiménez

Vinx Megale

Isidoro Barba

Jose Antonio Sánchez

Junta directiva de Gats 2017
Martí Miquel i Méndez. President Oscar Rando Rodríguez. Secretari Olimpia Sánchez García. Tresorera
Sonia Pavón Cobos. Vocal

Equip tècnic del 2017
L’equip tècnic de Gats encarregat de gestionar, impulsar, implementar, desenvolupar i avaluar els projectes de
l’entitat.
Carmen Pardo. Programes. Projecte inserció social
David Vinagre. comptabilitat
Roberto Martínez. Audiovisual
Joel Vaccaro. Disseny
Martí Miquel. Director de Programes, Àrea d’Animació Sociocultural
Mireia González. Programes
Olímpia Sánchez. RRHH i Administració
Oscar Rando. Director Executiu. Projectes d’Economia Solidària
Salvador Lajara. Projectes d’Agitació Ambiental
Sonia Pavón. Gats en Santa Coloma de Gramenet.
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AJUNTAMENTS I ADMINISTRACIONS
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya

EMPRESES I ENTITATS

PERSONES

7 publicidad

Amparo Sánchez

ARÇ Cooperativa

Arnau Funes

Asociación Cultural Calí

Carlos Azagra Dones

Asociación Z de Bélgica

Sàvies

AT2

Encarna Revuelta

Bar Casa Ramón

Jean Yves Laffineur

Centro Extremeño Ruta de la Plata

Jordi Pueyo

Eticom-Som Connexió

Juan Luis Pedregal

Fundación Real Dreams

Juanma Torres

Grup Infantil Sant Cosme

Manu Chao

Grupo Calidad Pascual

Martin Correa

Mescladis

Martin Habiague

Moritz

Nano Márquez

Notaria Román Torres

Núria Navarro

Queviure

Pere Roquet

Radio Nikosia

René George

Ràdio Prat

Vinx Megale

Redyser Transportes S.L.

Hugo Contreras

Som Caliu

Dovirgen Fernández

Vueling

Xesca Muñoz

Obra Social La Caixa

Miquel Àngel Roman
Mercedes Milà
Pere Botifoll
Toni Ejarque
Joseba Cristià
Leoni Andriessen Zeltia Outeiriño i molts més....
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On trobar-nos Directori de suports de
comunicació
Els mitjans de comunicació en una entitat com Gats són summament important, ja que ofereixen l’oportunitat
de fer créixer la visibilitat de l’entitat a la societat, facilitant canals que afavoreixen la interacció, i garantint la
presència de Gats i la difusió dels seus projectes.
w3
Gats.cat
Alianzaarbol.org
Soparsamb.com
Radiochango.com
Esperanzah.es
Sopesdelmondelprat.org
Proyectoat2.org
Donessavies.org

Facebook.com/Gats2000
Facebook.com/alianzaarbol
Facebook.com/esperanzahworldmusicfestival
Facebook.com/proyectofarts
Facebook.com/sopesdelmon
Facebook.com/Les-Dones-Sàvies-de-Sant-Cosme-1503349333298168

Twitter.com/gatsbaix

Youtube.com/gatstv2000
Youtube.com/elxiringo
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twitter.com/donessavies

Gats
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EQUIP
&
PERSONES
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