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Amb el suport de:



Qui som?
Cuidem Lluçanès és una cooperativa que 
té com a objectiu principal oferir serveis i 
acompanyament a persones i 
organitzacions. Això suposa dues 
funcions principals:

·  

·

Serveis
Persones i llars

Atenció a persones
Acompanyament, cura,
tractaments especialitzats...

Suport a la llar
Encàrrecs, organització i neteja, 
compres, àpats, manteniments...

Educació, oci i cultura
Reforç, formació especialitzada, 
organització d’esdeveniments...

Formes de participar
Soci treballador
Persones que volen oferir els seus serveis

Soci de consum
Persones, organitzacions o empreses que 
volen rebre serveis

Soci col·laborador
Persones, organitzacions o empreses que 
vulguin col·laborar

Soci treballador
Cobertura legal
Suport personal i formació professional 
Oferir serveis a organitzacions i entitats
Col·laborar amb professionals d’àrees 
diverses a generar nous projectes i 
iniciatives
Participar en la presa de decisions

Soci consumidor
Garanties de qualitat en el servei
Comptar amb un equip de professionals 
de diversos àmbits
Atenció individualitzada i de proximitat
Consum responsable i respectuós amb les 
persones
Participar en la presa de decisions

Soci col·laborador
Promoure l’economia social i solidària al 
territori
Col·laborar en un projecte cooperatiu i 
democràtic
Participar en la presa de decisions

Què t’aporta?
Per què una
cooperativa?
Els consumidors volem gaudir de serveis 
de qualitat i saber que els professionals 
que ens atenen tenen unes condicions 
laborals adequades. A la vegada, molts 
professionals ens trobem amb dificultats 
a l’hora d’oferir els nostres serveis de 
forma legal.

Ens adonem que junts, i col·laborant, és 
quan podem arribar a fer millor les coses, 
a través del suport mutu i la presa de 
decisions conjunta. Amb aquesta visió, 
diferents persones, professionals i 
consumidors, ens hem ajuntat per crear 
una forma d’oferir i rebre serveis en què 
el centre siguin les persones, on tots 
tinguem veu i vot i en què no s’oblidi el 
desenvolupament del territori.

És a dir, la nostra pròpia cooperativa.

Organitzacions i empreses

Assessorament
i suport

Formació
especialitzada

Organització
d’esdeveniments

Serveis de
neteja

Serveis
a mida

Cobrir necessitats del territori a través 
de serveis professionals de qualitat. 
Permetre als professionals portar a 
terme les seves iniciatives i projectes a 
través del desenvolupament personal i 
la cooperació amb els altres.


