
 

 

 

EL COL·LEGIAT I COL·LEGIADA EMPRÈN 
 

ETS UN EMPRENEDOR O EMPRENEDORA? DES DEL COL·LEGI ET VOLEM 
AJUDAR A EXPLICAR A TOTS ELS TEUS COL·LEGUES PROFESSIONALS LA TEVA 
EXPERIÈNCIA 

 

QUI ETS I QUÈ HAS CREAT? 

 Sóc en Sebastià Prat, conjuntament amb d’altres persones fa 6 anys que vam 
crear una cooperativa de treball associat anomenada Tres Branques, sccl. dedicada 
inicialment a la gestió cultural, programació i desenvolupament tècnic d’obres de 
teatre i concerts musicals. Amb el temps, la cooperativa va anar realitzant serveis de 
consultoria per a l’administració pública. Serveis relacionats amb la planificació 
d’equipaments culturals i progressivament amb dinàmiques de desenvolupament 
econòmic local. Així, vam elaborar Plans de dinamització de l’economia cooperativa en 
diversos territoris, estudis de recerca sobre les cooperatives com a instrument de 
desenvolupament endogen, projectes d’anàlisi de la viabilitat de cooperatives en 
l’àmbit dels serveis socials, o serveis tècnics relacionats amb l’anàlisi del sistema català 
d’R+D+I per a la pròpia Generalitat de Catalunya.  

Al 2011 vam crear una nova cooperativa anomenada SOM, cooperativa, amb l’objectiu 
de crear el primer centre de treball cooperatiu del Berguedà. A SOM, cooperativa, hi 
ha ubicades 3 cooperatives, 2 professionals autònoms i 1 associació de distribució de 
productes ecològics. La diversitat d’activitats dels projectes del centre és molt àmplia: 
des d’estudis de consultoria, a programació cultural, passant per una cooperativa 
agrària, dissenyadors gràfics i il·lustradors. En la suma de tots els projectes es dóna una 
ocupació de més de 30 persones i una facturació superior a 6 milions d’euros. A la 
pràctica és una projecte de coworking a Berga. Es tracta d’una iniciativa que ha tingut 
molt ressò a la comarca i que ha vingut acompanyada de l’organització de jornades, 
congressos i activitats de formació al voltant del centre. A més, amb el suport del 
Consell Comarcal del Berguedà, en aquests espais també es realitzen tasques 



d’assessorament a emprenedors i a empreses. Des d’aquest punt de vista, la iniciativa 
ha estat fruit d’una estreta col·laboració i cooperació público-privada. 

 

QUINS SERVEIS OFEREIXES? 

S’ofereixen serveis de consultoria relacionats en temes de desenvolupament 
econòmic, (en gestió de centres d’empreses, suport a l’emprenedoria social, 
cooperatives i xarxes de treball compartit). No es fan mai més de dos projecte a l’hora 
per tècnic. Per tant, la personalització i l’atenció sobre cada projecte és fonamental i 
un dels criteris diferenciadors de la nostra cooperativa. També es realitzen serveis de 
planificació i gestió cultural. I es disposa d’assessorament i d’una oferta d’espais de 
treball per a nous projectes empresarials. Recentment, també s’han portat a terme 
estudis d’enquestes i de comunicació general per partits polítics. 

 

ON PODEM TRAROB MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL TEU PROJECTE? 

Es pot trobar més informació contactant directament amb Sebastià Prat (664 410 427 o 
spratg@gmail.com). La web del centre d’empreses està en fase de construcció tot i que es pot 
visitar http://www.cooperabergueda.cat encara que a hores d’ara no conté informació 
relacionada amb el centre d’empreses. 


