
DOSSIER DE PREMSA



Qui som
Som familiars de persones amb 
capacitats diferents i malaltia mental 
que, preocupades pel seu futur 
laboral, hem decidit crear una 
associació sense ànim de lucre que té 
com a finalitat la promoció i gestió 
d’iniciatives i recursos per a persones 
amb discapacitat física, intel·lectual o 
malalties mentals i d'altres col·lectius 
amb risc d'exclusió social.
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Què Fem
A través del web 
www.lacomprasocial.cat 
comercialitzem productes amb valor 
social de gran qualitat i elaborats amb 
mètodes de producció artesanals. 
Volem incentivar el consum responsable 
millorant les condicions de vida dels éssers 
humans, animals i medi ambient.

Promocionem el comerç amb valor social 
per tal que les persones amb capacitats 
diferents, malaltia mental i amb risc 
d’exclusió social puguin empoderar-se i 
construir projectes de vida independent.
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Valors
Des de l’associació promovem 
l’accés al treball digne per als 
col·lectius més vulnerables, 
procurant un creixement econòmic 
inclusiu on hi participem totes les 
persones. Seguim un model 
d’economia social i solidària, 
posant la vida al centre cap 
a una economia feminista. 

Ens alineem amb 4 Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lènni (ODS):
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Treball digne i 
creixement econòmic

ODS 8

Reducció de les 
desigualtats

ODS 10

Consum i producció 
responsable

ODS 12

Aliança pels
objectius

ODS 17



Productes
Disposem de prop de 300 productes 
i packs regal distribuïts entre més 
de 15 categories i subcategories, 
com per exemple: 
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Vins de l’Olivera
(l’únic vi elaborat a 

Barcelona)

Arrugats d’El Rosal 
Associació Alba

Cerveses de Casa 
Dalmases i BdeBeer

Xocolates 
de Xócala

Productes de
Robin Good

Bijuteria Endorphins
de la Fundació Tallers

Patés i melmelades 
d’Espigoladors i 
Aliments Onyar

I molts
productes més!

Són, tots ells, productes de qualitat, artesanals i 
de proximitat km 0. Alguns dels nostres productes 

també són ecològics i vegans.



Bdebeer Muuubeee

Xócala Cerveses Dalmases

Cooperativa L’Olivera El Rosal

Robin Good

I molts
productes

més!
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Premis
● Hem rebut una beca d’Innovació 

Tecnològica del 2020 de l’AMB, que 
ens ha permès impulsar aquest 
primer projecte de l’entitat.

● També hem rebut una subvenció de 
l’Ajuntament de Barcelona per 
enfortir l’Economia Social i Solidària 
que ens ha ajudat a crear i 
desenvolupar un pla de màrqueting 
digital.
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La Compra 
Social en 
xifres
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Són les entitats ocupacionals 
d'inserció i empreses socials 
amb què treballem i que 
assisteixen a més de 5000 
persones de col·lectius 
vulnerables.

Persones amb malalties 
mentals, capacitats diferents i 
amb risc d’exclusió social 
elaboren els productes de 
La Compra Social.
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200

Productes de proximitat 
Km 0 estan disponibles al 
web de La Compra Social

Productes són 
vegans, ecològics 
o artesanals

280

120

Activitats experiencials
són les que oferim 
al nostre web
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Persones vam iniciar el 
2020 La Compra Social

Grans objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS).
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Contacte
Whatsapp
603 826 179

Correu electrònic
info@lacomprasocial.com
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@lacomprasocial @ValorSom

mailto:info@lacomprasocial.com
https://www.facebook.com/lacomprasocial
https://twitter.com/ValorSom
https://www.instagram.com/lacomprasocial/
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