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Alternativa  3 Terrassa 10%

8% en càterings de 
més de 100 persones

Preus especials a la
botiga física

Preu de client

L’Hospitalet de Llobregat

Compra a botiga en línia. Pagament per trans-
ferència (dades EC) i enviament a particulars. 

Incloure el codi A3-ESCOLTES22-BIO.

L’Agrupament s’ha de fer soci (20€/any): ha 
d’anar a la botiga física. Es poden fer coman-
des si la compra és gran (lamagrana@lama-

granavallesana.cat/938709513).

Compra a la botiga en línia. Enviament a 
l’agrupament.

Omplir l’autorització de l’espai intern i 
enviar-la a agrupaments@escoltes.org. Us la 
tornarem signada per a que hi pugueu anar.

Enviar el nom i cognoms de la persona que fa 
la compra a agrupaments@escoltes.org. En 

comprar, indentifiqueu-vos com a membres 
de l’AE XXX. Compra només en botiga física.

Consultar el catàleg i omplir una fitxa de 
comanda incolent la direcció d’enviament. 

Enviar la comanda a comandes@natureco.cat .

Consultar el catàleg , omplir el full de comanda 
i enviar-lo a comercial@queviure.coop. Indicar 

dades de facturació i telèfon de contacte.

Badalona, Barcelona, Castellar 
del Vallès, El Masnou, Esplu-
gues de Llobregat, La Bisbal 
d’Empordà, Mataró, Rubí, Sant 
Fruitós de Bages, Solsona

Tarifa de cooperati-
vista (més reduïda)

Retorn trimestral de 
diners en funció de 

les compres

5%. Comanda mínima 
de 120€

Sense despeses d’en-
viament per compres 

superiors a 250€

Forma part de l’ESS No forma part de l’ESS però 
té elements propers

No forma part de l’ESS, tot i que 
compleix el codi ètic de relacions 
amb entitats privades

Badalona, Barberà del 
Vallès, Barcelona

Contactar amb info@barrinar.cat o al 691926391 
i indicar necessitats. 15 dies d’antel·lació.Barcelona

Granollers

Arbúcies

 Barrinar.
cat 

La Magrana 
Vallesana

La veganeria

Makro

Molsa

Natureco

Quèviure

Moià
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https://alternativa3.bio/
https://www.laveganeria.com/ca/botiga-en-linia/
https://participa.escoltes.org/processes/Certificats/f/1806/
https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/5713/NATURECO_Cat%C3%A0leg_setembre_2021-CAT-WEB_v2.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qqzJ9sVAeQu5R53pz9NoGxGqJrBmAD3T/edit#gid=926078850
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qqzJ9sVAeQu5R53pz9NoGxGqJrBmAD3T/edit#gid=926078850
https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/5403/Cat%C3%A0leg_amb_preus_BIOCULTURA_compressed.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/5432/Full_Comanda_S36.xls
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Farmàcia Central

10%

5% en parafarmàcia o 
més si la comanda és 

grossa. Packs de farma-
ciola amb descompte

8% en parafarmàcia

5% a farmàcia i 
parafarmàcia

Compra directa a farmàcia. Via Laietana 40, 
Barcelona. Identificar-se com a membres d’EC.

Acreditació signada per EC conforme la cap 
és membre de l’AE i EC. Omplir el certificat i 
enviar a agrupaments@escoltes.org. Un cop 

retornat , podreu fer la compra.

Consultar el catàleg a la web. Fer correu de co-
manda a comercial@pidiscat .cat i identificar-se 

com a membres d’EC. També es fan comandes 
per la web registrant l’Agrupament com a usua-
ri. Per més de 90€ no hi ha costos d’enviament.

Forma part de l’ESS No forma part de l’ESS però 
té elements propers

No forma part de l’ESS, tot i que 
compleix el codi ètic de relacions 
amb entitats privades

Enviar un correu a pedrovalerolanau@gmail.
com indicant el nom i l’Agrupament. Indicar 

els productes o serveis necessaris.
Barcelona

Barcelona

Barcelona

El Vendrell

Farmàcia Laguna 
Ventosa

Farmàcia 
Parra

Pidiscat . Material 
sanitari, protecció 

i seguretat
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https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/4178/CERTIFICAT_Cap_pertany_AE_i_EC.pdf
https://www.pidiscat.cat/ca/
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Escola Forca. 
Formació

17% - 19%

Curs de monis i dires 
amb preu especial. 

Monogràfics gratüits 
o descomptes.

10% respecte el 
preu escolar (que 

ja és més barat 
que a la botiga)

Curs de monis i dires 25% en inscriure’s, més 
un 25% més si es fa el monogràfic de cap 

d’unitat o d’agrupament. Monogràfics gra-
tüits o descomptes. Consultar cada curs.

1. Entrar a la web i iniciar sessió amb el codi 
client 4123.

2. Fer la comanda. Hi ha opció de fer-ho 
per correu (sac@abacus.coop), telèfon o 

físic a la botiga, donant les referències dels 
productes. Per compres superiors a 35€ no 

hi ha despeses d’enviament.

Forma part de l’ESS No forma part de l’ESS però 
té elements propers

No forma part de l’ESS, tot i que 
compleix el codi ètic de relacions 
amb entitats privades

Consultar al el catàleg i fer la reserva al 
correu fundacio@josepcarol.cat indicant que 

ets membre d’EC.
Barcelona

Barcelona

Abrera, Badia del Vallès, Badalona, 
Barcelona, Blanes, Cornellà de 

Llobregat, El Masnou, Esplugues de 
Llobregat, Figueres, Girona, Golmés, 
Granollers, Igualada, L’Hospitalet de 
Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, 

Mollet del Vallès, Reus, Sabadell, 
Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi 

de Llobregat, Sant Cugat del Valès, 
Tarragona, Terrassa, Vic, Vilafranca 

del Penedès, Vilanova i la Geltrú

Col·lecció 
Tambali. Llibres 

pedagògics

Abacus 
cooperativa
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https://materialescolar.abacus.coop/
http://tambali.escoltes.org/
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Acampada.org

Terrassa

Girona

40%

Properament

Properament

30%

10%

5%

5%

Consultar el catàleg a la web. Comanda per 
correu a pedidos@editorialalpina.com inicant 

que ets membre d’EC.

Compra a la botiga en línia. Introduir el codi 
ESCOLTES05. Cada Agrupament ha de fer un 

registre d’usuari.

Consultar el catàleg a la web. Compra a la 
botiga física o en línia. Identificar-se com a 

membre d’EC.

Fer la compra a la botiga en línia o enviar un 
correu amb la necessitat a info@infinitde-

nim.com. Identificar-se com a membre d’EC 
amb el codi infinit10.

Forma part de l’ESS No forma part de l’ESS però 
té elements propers

No forma part de l’ESS, tot i que 
compleix el codi ètic de relacions 
amb entitats privades

Consultar el catàleg a la web. Comanda per 
correu a info@editorialpiolet .com indicant que 

ets membre d’EC.

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Editorial Alpina. 
Mapes i guies 

Editorial Piolet . 
Mapes i guies

ICGC. Mapes i guies

Aventuramania - 
Altus

Bownsea

Infinit Denim. 
Tèxtil
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http://www.josepcarol.cat/ca/acampada/acampadaorg
https://www.editorialalpina.com/
https://www.aventuramania.com/
https://infinitdenim.com/tienda/
https://www.editorialpiolet.com/ca/


Proveïdor

Semàfor de l’Economia 
Social i Solidària:

Municipi Descompte Procediment ESS

Avant 10%

Compartir bus privat

Infografia amb el procediment a seguir.

Forma part de l’ESS No forma part de l’ESS però 
té elements propers

No forma part de l’ESS, tot i que 
compleix el codi ètic de relacions 
amb entitats privades

Crear un viatge virtual mitjançant 
l’App Igotoo.Barcelona

Cambrils, Palafolls, Sant Boi de 
Llobregat

Igotoo App
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https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/4181/Infograf%C3%ADa_Autocars_avant.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abalittechnologies.igotoo&hl=ca&gl=US

