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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT 

En nom del Consell Rector, ens plau presentar-vos la Memòria de la Cooperativa 

Cooufar, sccl que com podreu veure, recull un extracte de les activitats i les accions més 

destacables que hem portat a terme en l’exercici 2021 des de la Cooperativa, així com 

també destacar, que hem engegat un projecte com a prova pilot per l’emancipació de 

persones amb discapacitat intel·lectual, posant el focus en un programa adaptat a la 

persona (PAP). També hem activat altres activitats culturals i esportives adaptant-les al 

seu envelliment i capacitats psicomotrius. 

A ningú se’ns escapa que ha estat un any difícil degut al sotrac de la pandèmia i altres 

problemes socials i estructurals, que ens han portat a reestructurar i adaptar-se’n a 

altres formes de finançament i de gestió de l’entitat. 

Des de la cooperativa Cooufar no defallim amb el nostre objectiu d’aconseguir per els 

nostre fils i filles i també per altres persones amb discapacitat intel·lectual que puguin 

estar amb la mateixa problemàtica que nosaltres, un habitatge amb suport o una llar 

residència dins del seu territori conegut del Prat de Llobregat. 

Hem creat una xarxa amb connexió permanentment amb entitats públiques i privades 

per poder avançar amb els nostres objectius, amb la implicació i el recolzament 

d’entitats com l’Ajuntament del Prat, de PratEspais, de Promoció Econòmica del Prat, de 

la Cooperativa Obrera de Viviendas, de la Fundació Rubricatus, de l’Associació Educativa 

Xera, del Consell Comarcal del Baix Llobregat i de l’Alberg Fundesplai, tots plegats 

formem un equip tècnic i humà per tal d’assolir amb èxit els objectius esmentats. 

Aquesta petita memòria és el resultat del treball diari i permanent d’un grup de famílies 

entusiastes que volen veure realitzat el que ja ens demanen els nostres fills i filles; tenir 

la oportunitat d’emancipar-se del nucli familiar tal com ho faria qualsevol altre.    

En nom meu i del Consell Rector volem fer extensiu a totes aquelles persones 

voluntàries, col·laboradors, entitats públiques i privades per la seva estimable ajuda i 

sensibilitat amb el col·lectiu de persones amb diferents capacitats. 

 

Moltes gràcies per la vostre atenció. 
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L’ ENTITAT 

COOUFAR és una Cooperativa de consumidors sense ànim de lucre i amb finalitat social, 

impulsada i creada per famílies de la Fundació Rubricatus, que té com a principal 

objectiu aconseguir recursos residencials i d’habitatge per a persones amb discapacitat 

intel·lectual. 

_______________________________________ 

LA NOSTRE MISSIÓ 

Contribuïm i fem possible el desenvolupament de vida de les persones amb Discapacitat 

Intel·lectual, i com a finalitat, garantí la màxima qualitat de vida i satisfer com a 

ciutadans de ple dret, el poder participar amb les decisions vitals de la nostre societat.     

_______________________________________ 

LA NOSTRE VISIÓ 

▪ Volem ser un model de referencia en el servei de llar residència i pisos amb suport. 

▪ Ser un suport constant i permanent a les persones amb capacitats diferents. 

▪ Gestionar l’àmbit emocional tant de les famílies com als afectats, dotant-los dels 

recursos necessaris.   

▪ Un equip compromès per tal de vetllar i fer-los partícips amb la nostre societat.  

________________________________________ 

ELS NOSTRES VALORS 

Compromís, Transparència, Respecte, Innovació i Treball en equip. 

________________________________________ 

ELS NOSTRES OBJECTIUS  

▪ Portar a terme com a objectiu prioritari el satisfer  

les necessitats d’habitatge amb pisos amb suport i una 

llar residència, per quan els progenitors ja no hi siguin 

entre nosaltres.  

▪ Posar la nostre experiència al servei de les persones 

adultes amb Discapacitat Intel·lectual (DI) per tancar el 

cercle vital de les seves vides.  

▪ Generar sinergies amb altres entitats i organismes per  

tal de vetllar pels drets de les persones amb DI i les 

seves famílies. 
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CONSELL RECTOR 

Està format per familiars de persones amb discapacitat intel·lectual, on tots els 

membres tenen veu i vot amb les seves interpel·lacions, basant-se en criteris 

democràtics, transparents i responsables amb les decisions que prenen.  

Actualment el consell rector esta format per set persones: 

▪ President                    Benet Serrano Ponce 

▪ Vicepresidenta          Carmen Jordan Rodríguez 

▪ Secretari                     Miquel Alvira Alòs                                

▪ Vocal                           Carlos Vallina Trullenque  

▪ Vocal                           Carlos Edo Garrido                                                      

▪ Vocal                           Francisca Rodríguez  

▪ Vocal                           Ester Espada Sánchez 

__________________________________________ 

 

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ I IMATGE 

El departament de comunicació té com a 

responsabilitat el treballar l’ informació i 

esdeveniments que baixi sorgint al dia a dia 

mitjançant les xarxes socials, o bé interactuant amb 

altres mitjans de comunicació. També s’encarrega de 

donar visibilitat i projectar línies de comunicació amb 

altres entitats del territori. 

En el projecte de visibilitat es fonamenta amb la seva capacitat de innovació i canvi 

d’imatge, adaptant-se constantment a les noves tecnologies de comunicació i per tant 

fent que el nostre projecte sigui mes entenedor, projectant una imatge ètica i 

transparent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

COOUFAR EN XIFRES 

                                                                                                        

 

42 SOCIS                            

80 COL·LABORADORS  

16 ENTITATS 

 

 

____________________________________________ 

 

ENTITATS EN XARXA, 12 ENTITATS EN COMUNICACIÓ: 

Fundació Rubricatus, Ajuntament del Prat de Llobregat, 

Fundesplai, Associació Educativa Xera, Cooperativa 

Obrera de Viviendas (COV), Promoció Econòmica del 

Prat, Economia Social del Baix Llobregat, Associació 

Heres, Prat Espais, Fundació Paidea, Fundació Apip 

Acam ( Residencia Llar Hebre).  

___________________________________________ 

 

       FORMACIÓ DEL CONSELL                                                       FORMACIÓ A FAMILIES  

                560 HORES                                                                                     45 HORES 
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LES ACTIVITATS ANY 2021 

Activitats formatives: recull un petit resum de les 

activitats formatives del consell rector. 

Dia 29-01-21, reunió telemàtica sobre projectes i 

subvencions. 

Dia 17-02-21, reunió al Ribera Baixa sobre “Consciencia 

Familiar”. 

Dia 17-02-21, reunió amb l’Acceleradora sobre el 

impacte socials de la Covid19. 

Dia 11-03-21, reunió telemàtica amb l’Acceleradora 

sobre transformació digital. 

Dia 25-03-21, reunió amb Promoció Econòmica del Prat 

sobre els Fons Europeus. 

Dia 08-04-21, reunió telemàtica sobre Viabilitat 

Econòmica. 

Dia 21-04-21, informació telemàtica per part de 
“DINCAT” sobre l’accés a l’habitatge. 

Dia 09-05-21, Famílies de Cooufar junt amb la fundació 

Rubricatus i l’Ajuntament del Prat ens vam adherir el 

projecte “Let’s Clean Up Europe” (neteja de la platja). 

Dia 11-05-21, Formació telemàtica a càrrec de la COV 

sobre el Cooperativisme social. 

Dia 01-06-21, Formació telemàtica a càrrec de la associació 

HERES sobre com generar ingressos.   

Dia 04-06-21, Cooufar es entrevistat a Prat Radio sobre el nou 

projecte d’Emancipació. 

Dia 02-07-21,  Merescut Homenatge a Vicens Lluch Beltrán 

com pioner i fundador de la Fundació Rubricatus. 

Dia 23-07-21, formació amb l’Associació HERES sobre Aliances i 

Crowdfunding. 
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Dia 17-09-21, sortida familiar a Can Vandrell amb xerrada 

sobre “Consciencia Familiar”. 

Dia 29-09-21, reunió amb l’Associació Cultural Xera per posar 

en marxa el Programa d’Emancipació. 

Dia 07-10-21, reunió amb el departament de la Generalitat 

de l’habitatge amb Carles Sala. 

Dia 13-10-21, reunió amb Fundesplai per posar en marxa a 

les seves instal·lacions el Programa d’Emancipació.  

Dia 14-11-21, Cooufar s’adhereix a la cursa solidaria 

promoguda per Rotary Club del Prat. 

Dia 22-11-21, els nois i noies de Cooufar inicien a Fundesplai 

el Programa Pilot per l’Emancipació. 

Dia 02-12-21, reunió amb membres de l’Ajuntament del Prat 

per donar suport al programa pilot sobre l’Emancipació. 

Dia 03-12-21, manifestació a la plaça Sant Jaume de 

Barcelona sobre “STOP a les llistes d’Espera”. 

Dia 09-12-21, formació a cases d’en puig a càrrec de Mª Jose 

Santiago sobre “El Cuidador del Cuidador”. 

 

_________________________________________ 

 

FORMACIÓ PERSONALITZADA A FAMÍLIES 

▪ Conferència sobre Llei de dependència. 

▪ Conferència sobre la Tutela. 

▪ Informació per la entitat COP57.  

▪ Informació per la entitat Pota Grisa (croworking). 

▪ Conferència sobre Afers Socials per DINCAT. 

▪ Conferència sobre Subvencions per Economia Social del 

Prat. 

▪ Gestió i formació per Gestoria Carniago. 

▪ Formació Banc de Recursos per Economia Social del 

Prat. 

▪ Formació sobre habitatge per Fundació TEB.  

▪ Conferència Apropa Cultura per l’Ajuntament BCN. 



 

9 
 

 

 

▪ Estratègies de comunicació per Econòmica Social del 

Prat. 

▪ Conferència sobre el TEA i les Noves Tecnologies. 

▪ Cooperativisme i economia social per l’Ateneu Baix 

Llobregat.  

▪ Assemblea Telemàtica per Cooufar.  

▪ Conferència per part de membres del consell de 

Cooufar al col·legi Bernat Metge sobre cooperativisme 

i els seus beneficis socials. 

________________________________________ 

 

ACTIVITATS DE LLEURE 

Esportives: 

▪ Atletisme 

▪ Natació.  

▪ Tennis. 

▪ Equino-teràpia 

▪ Petanca. 

▪ Expressió corporal 

▪ Karate.  

 

Culturals: 

▪ Ceràmica 

▪ Pintura.                                                                           

▪ Musico-teràpia 

▪ Dibuix. 

▪ Esmalt. 

▪ Taller d’informàtica. 

▪ Taller de Cuina.  

▪ Sortides culturals un dia al mes.  

▪ Excursions amb les famílies de l’Entitat. 
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PROJECTE DE VIDA INDEPENDENT 

Descripció de la Prova Pilot d’Emancipació: 

 LA COOPERATIVA COOUFAR porta tres anys a la recerca de mitjans per tirar 

endavant la promoció i gestió de pisos tutelats i una Llar-Residència per a les 

persones amb un grau de discapacitat sever-moderat. 

Es tracte d’un programa que promou l’autonomia personal i que serveix com 

a pont o espai de transició a la vida independent de 18 participants que 

visquin a la llar familiar i vulguin donar el pas a compartir un habitatge al seu 

entorn més proper.  

A causa de les implícites complicacions de l’inici de qualsevol projecte i 

augmentades per la greu afectació universal per la Pandèmia de la COVID19, 

aquest programa pilot s’ha endarrerit més d’un any.  

Pretenem aconseguir un habitatge que ens serveixi com a prova pilot, potser 

com a pont per als primers 6/7 usuaris que vulguin/puguin accedir a un pis 

tutelat i continuïn el seu procés d’emancipació de la llar familiar i l’augment 

de la seva autonomia amb l’adquisició d’hàbits i responsabilitats 

personalitzades i comunes. 

Les entitats que treballem per a la inclusió de la nostra família a la societat 

busquem de manera paral·lela, un increment de la seva autonomia tant a la 

llar com fora d’ella. En termes generals, es desitja una qualitat de vida que 

impliqui a qualsevol membre de la família sens perjudici d’enfocar cada recurs 

a un únic membre. 

Per tant, la nostra cooperativa lluita per fer-se un lloc a la comunitat, busca 

crear i compartir un espai idoni i necessari per les famílies, que entenen el difícil 

que és tenir temps fora de la cura, tenir dedicació per a la parella, la resta de 

la família i fins i tot per una mateixa. 

Un projecte que ja hem engegat i posat en marxa amb l’ajut inestimable 

d’entitats públiques i privades, on els professionals, les famílies i els 

participants han assolit un nou repte per tal d’aconseguir la plena inclusió a la 

societat.  
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Criteris de selecció PAP (programa adaptat a la persona) 

• Celeritat de la família i participant 
per buscar habitatge. 

• Aplicació de la perspectiva de gènere 
a la selecció de participants per part 
de Cooufar i Xera. 

• Condicionats positius per la 
participació del programa 
(copagament del programa i requisits 
d’autonomia). 

 

• Autonomia a l’habitatge, higiene 
personal, neteja d’espais i roba, 
preparació d’aliments... 

• Reconeixement personal, imatge 
personal, referència i perspectiva de 
gènere aplicada a l’ús de tendències 
estètiques. 

• Foment a l’acció social, aliances amb 
altres entitats per socialitzar-se 
mitjançant l’esport i altres activitats 
culturals. 

 

 

NOUS PROJECTES i PLA D’ACTUACIÓ  

Projectes realitzats Projectes en curs 

• Contractació d’un professional per tal 
de donar més empenta a l’Entitat. 

• Junt amb la COV (Cooperativa Obrera de 
Viviendas) del Prat fer un projecte per 
tal de rebre properes subvencions 
mitjançant l’Ateneu del Baix Llobregat. 

• Fer partícips al socis de la cooperativa 
mitjançant una quota mensual per fer 
sostenible la part administrativa de 
l’Entitat.  

• Modificar un dels articles dels nostres 
Estatuts, on sigui possible realitzar 
assemblees generals o extraordinàries 
mitjançant connexions telemàtiques.  

• Donar informació i formació a les 
famílies sobre “consciencia familiar”, 
per tal de fer el transit a la llar 
residència o pis amb suport sense 
traumes d’emotivitat. 

• Fer una recerca exhaustiva tant a nivell 
nacional com internacional amb la 
finalitat d’obtenir subvencions per fer 
sostenible el projecte. 

• Presentar el nostre projecte 
d’Emancipació a les Administracions i 
òrgans competents (Afers Socials i 
Famílies) per validar la nostre 
iniciativa. 

• Trobar altres activitats esportives que 
s’adaptin a l’envelliment de les 
persones.  

 



 

12 
 

 

 

DADES ECONÒMIQUES ANY 2021 

   

PRESSUPOST  
Ingressos de fons propis (rendes i aportacions dels socis)    3.000,00€ 
Aportacions i donacions de col·laboradors    7.847,00€ 
Subvencions    5.053,28€ 
TOTAL  15.900,28€ 
 
 
DESPESES   
Despeses de personal  7.435,29€ 
Honoraris professionals(xerrades, tallers, famílies)  1.497,91€ 
Reformes d’infraestructures, pis carrer Urgell, 4 El Prat  2.844,29€ 
Honoraris professionals( Gestoria / Assessoria)  1.711,55€ 
Primes Assegurances  687,44€ 
Despeses financeres  597,98€ 
Publicitat i Propaganda  1.125,82€ 
TOTAL  15.900,28€ 
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VITALS I IMPRESCINDIBLES 

Josep Llera Lladós, Marisol Serrano Ponce, Josefa Serrano Ponce,Marina Estany Dalmau, Mª Mercè Pérez 
Ruiz, Isaac Serrano Pérez, Benet Serrano Ponce, Carmen Navarro Martínez, Miquel Alvira Alòs, Josep Pares 
Orralde, Ramon Serrano Gorris, Angel Gómez Montore, Lola Peláez Bueno, Mercedes Anton Francès, Carmen 
Rodríguez Garcia, Pilar  Vallina  Trullenque, Ana Mª Rozas Iroz, Jose Luis Saez Morente, Francisco Morente 
Garcia, Conchita Caceres Hermosa, Amparo Ramos Carmona, Elena Lopez Jiménez, Enrique Alvira Navarro, 
Roser Cebrián Mata, Joan Diaz Martínez, Clemente Diaz Martínez, Juan Jose Martin Carro, Maria Teresa 
Écija Lanza, Marta Garcia, Haro, Ventura Haro Molina, Jordi Isidro Llobet, Imma Pujol, Joan Armengol 
Ricard, Ángeles Álvarez Morán,Mª Camila Pastor Cos, Mari Carmen Gil Villana, Felicidad Serna Melgosa, 
Conchi del Campo Rodríguez, Juan Benieno Ramos Olmo, Miguel Beltran Ferreres, Fabian Ortega Rodríguez, 
Fernando Pérez Ruiz, Javier Lázaro Lopez, Cristòbal Ruiz Martin, Amadeo Gil de la Torre, Remi Reuers, 
Conchi Serrano Alcácer, Teresa Morente Rodríguez, Mº Luisa Rodríguez Sánchez, Sergio Suárez Vallina, 
Maria Vázquez Vidal, Mº Teresa Soto Garcia, Vicente Lluch Beltran, Àngela Follana Zaplana, Vanesa 
Antequera Muñoz, Cristina Cintado Carrasco, Àfrica Pérez Oliver, Xavier Vallejo Moros, Olga Sánchez 
Rodríguez, Juan Manuel Lopez Sobrino, Margarita Rodríguez, Clara Hernández Aparicio, Antonio Pérez 
Ruiz, David Diaz Yepes, Mª Rosa Sardà Casabona, Assessoria Carniago, Alejandro AmelaCardona, Alejandro 
Torres Catalá, Cecilia Solasagalés Martínez, Alberto Alvira Solasgalés, Jordi Alvira Solasagalés,José Mª Mesa 
Parra, Antonio Ibáñez Martínez, José Cano Garcia, Nicolas Quaqglia Sequeira, Daniel Solís Maestres, Ester 
Espada Sánchez i molt especialment Marga Garcia  Domínguez. 

 

 


