Sabadell, 10 de maig del 2019

1. Introducció: context territorial i de l’ESS

2a Fira de l’ESS i Mapa de Consum Responsable de Sabadell

#MunicipisESS

Territori
• Sabadell és la capital de la comarca del Vallès Occidental, situada a 15
quilòmetres de Barcelona.
• Amb més de 211.838 habitants (2018), és la cinquena ciutat més
poblada de Catalunya.
• Quant a la seva història la ciutat va ser pionera en la Revolució
Industrial de Catalunya dins del sector tèxtil a mitjans del segle XIX, i
es va convertir en la ciutat llanera més important de l’Estat espanyol,
fet que li va donar l'àlies de la Manchester catalana.
• Aquesta herència tèxtil ha deixat un caràcter industrial encara
present avui en dia, amb les nombroses xemeneies i vapors existents.

El Vapor Llonch, seu de Promoció Econòmica de
Sabadell, mostra del passat industrial recuperat de la
ciutat.

• És també l’herència tèxtil la que ha donat nom a la Xarxa d’Economia
Solidària local, el Teler Cooperatiu (http://www.telercooperatiu.org/
), amb qui l’Ajuntament gestiona diferents projectes que estan
contribuint a l’impuls de l’ESS al territori.
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Entitats de l'ESS a Sabadell
El cens d’entitats de l’ESS elaborat l’any 2015 mostra com la cooperativa és la forma jurídica predominant (47%
de les iniciatives del sector), seguida de les associacions i fundacions (29% del sector). La diagnosi elaborada
per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès l’any 2017 confirma aquestes dades.
Per sectors d’activitat, predomina el sector serveis (serveis i productes per a la llar i empreses) en un 60%,
seguit de les activitats educatives, culturals i de lleure, alimentació, salut i serveis a les persones, tèxtil i roba.

Font i elaboració: Neus Buerba, Diagnosi entorn de l’ESS a
Sabadell i mapa de Consum Responsable. Veure:
http://www.vaporllonch.cat/economia-social-i-solidaria
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2. L'Ajuntament de Sabadell i l'ESS a Sabadell
L’Ajuntament de Sabadell, mitjançant Promoció Econòmica de Sabadell, té una
àmplia trajectòria en sensibilització vers i promoció del creixement i enfortiment
de l'Economia Social i Solidària, mitjançant la seva participació en diferents
projectes i iniciatives.
Resultat de tot aquest procés és la creació, a finals de l’any 2016, del Programa
Estratègic d’Economia Social i Solidària.
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Origen de la línia estratègica de treball en
ESS a l’Ajuntament de Sabadell
Els antecedents del Programa Estratègic d’Economia Social i Solidària, possible en part a una subvenció
d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local del SOC, els trobem en tot un seguit de projectes
desenvolupats en els darrers 20 anys:
• 2006  VàLUA, la Plataforma d’Entitats del Tercer Sector Social de Sabadell
• 2007  Programa de Responsabilitat Social de Vapor Llonch –PES
• 2013  Projecte “Economia al Servei de les Persones”
 Sabadell Municipi Cooperatiu
 Projecte CUEME d’emprenedoria cooperativa a les escoles
• 2015  Diagnosi entorn l’Economia Social i Solidària a Sabadell
 Mapa i distintiu de consum responsable
 Grup de treball de difusió i comunicació entorn l’ESS / Grup de treball d’ESS
• 2016  1a Fira de l'Economia Social i Solidària i Festa del Comerç Just i la Banca Ètica
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La línia estratègica de treball en ESS a
l’Ajuntament de Sabadell
Des de la seva creació, el Programa d’Economia Social i Solidària ha estat present en diferents
actuacions de foment de l’ESS al territori:
• 2016  Creació de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental
• 2017  2a Fira de l'Economia Social i Solidària i Festa del Comerç Just i la Banca Ètica
 Pla Estratègic d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a Sabadell, 2018-2020
 Impuls al 1r Postgrau en Economia Social i Solidària de la UAB (curs 2017-18)
• 2018  Prova pilot de Cooperativa Juvenil de Serveis a Sabadell (i BCN)
 suport al 2n Postgrau en Economia Social i Solidària de la UAB
 Desplegament d’aquelles línies d’actuació del Pla Estratègic d’Impuls de l’ESS relacionades
amb la divulgació del model, el foment del Consum Responsable, la sensibilització de la pròpia
administració pública, la coordinació amb el teixit de l’ESS i la participació a espais de coordinació
interdepartamental sobre contractació pública responsable.

#MunicipisESS

Les principals apostes que orienten les actuacions del
Programa d’ESS
• L’aposta pel treball en xarxa:
 Participació a la XMESS

 Coordinació de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental
 Suport al Tercer Sector Social a través de l’exercici de la Secretaria Tècnica de la plataforma Vàlua.
 Suport al teixit associatiu organitzat entorn al Teler Cooperatiu (XES), facilitant espais de
coordinació amb altres serveis i recursos públics
• L’aposta per la divulgació, formació i sensibilització:
 Apropem els joves a la I’ESS: Projecte de Cooperativa Juvenil de Serveis

 Foment del Consum Responsable. Mapa, distintiu i pla de comunicació.
 Detecció de serveis i bones pràctiques de l’Ajuntament en l’impuls de l’ESS
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L'aposta pel treball en xarxa: la XMESS
L’Ajuntament de Sabadell és soci fundador i membre de la primera Junta Executiva de l'associació Xarxa
de Municipis per l'Economia Social i Solidària -XMESS des de la seva constitució el 17 de maig del
2017.
Pel que fa a la seva implicació dins de la XMESS podem diferenciar en dos períodes:
• Municipi impulsor durant el Període 2015-2017: elaboració dels estatuts i del Pla de Treball
• Membre de la 1a Junta Executiva 1ª Comissió Executiva: suport al desplegament del pla de treball per
al període 2017-2019, mitjançant la incorporació d’una tècnica a la Comissió Tècnica de l’Executiva i
als Grups de Treball creats

Acte formal de constitució de la XMESS / Ajuntament de Barcelona
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L'aposta pel treball en xarxa:
L’any 2000, l’Ajuntament i algunes entitats del Tercer
Sector social de Sabadell s’uneixen en una plataforma
que l’any 2006 es registra com a Vàlua, la plataforma
d'entitats del Tercer Sector Social de Sabadell, que
agrupa actualment a 20 entitats que presten serveis a
persones molt diverses en situació de vulnerabilitat.
L’Ajuntament de Sabadell mitjançant el programa d’ESS
dinamitza i exerceix la secretària tècnica de la
plataforma, en coordinació amb la la seva
representació anual; dinamitza les assemblees i les
comissions de treball d’actes i comunicació; cerca
recursos (econòmics, formatius, col·laboracions ...);
programa activitats formatives; gestiona i dinamitza la
web i xarxes i fomenta la intercooperació amb altres
entitats i xarxes.
Per saber-ne més: www.valua.cat
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L'aposta pel treball en xarxa: L’Ateneu Cooperatiu
del Vallès Occidental
L‘Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, està format per una agrupació d'entitats sorgida de la
unió de forces de les XES de la comarca, i administració pública. Actualment en formen part les
cooperatives L’Eina, Sprintcoop, Doble Via, Malarassa i Filigrana Produccions, així com el Teler
Cooperatiu de Sabadell, junt a l’Ajuntament.
L‘Ajuntament de Sabadell és el seu representant legal i a través del Programa d’ESS participa en el
disseny del projecte; co-coordina les accions que du a terme; facilita suport tècnic; exerceix la
representació del projecte a la Xarxa d'Ateneus i davant l'ens promotor (DG d'Economia Social,
Tercer Sector, ...); realitza un seguiment periòdic i justifica el projecte, entre d’altres.
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L'aposta per la formació: Postgrau d’ESS a la UAB
• La col·laboració entre la
Universitat Autònoma de
Barcelona, el Teler Cooperatiu i
l’Ajuntament, ha permès crear un
Postgrau d’ESS que s’imparteix al
Campus de Sabadell, i que
enguany cursa la 2a edició.
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L'aposta per acostar l’ESS als Joves:
Prova pilot de Cooperatives Juvenils de Serveis (CJS),
segons el model quebequès:
• gràcies a la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i
amb el suport de La Fabrique Entrepreneuriele del Quebec.
• s’ha constituït una CJS, CopJoves
• 6 joves ofereixen tallers d’ús de smartphones a Casals de
Gent Gran de Sabadell

Tallers sobre cooperativisme en el marc del programa
“Coneixement d’Oficis”, un itinerari formatiu alternatiu
que ofereix l’oportunitat de graduar-se a joves de 4rt
d’ESO en situació de risc d’abandó escolar, de 15
instituts de la ciutat.
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L'aposta per la divulgació i sensibilització:

• MAPA i distintiu de Consum
Responsable de Sabadell.

• Campanyes de sensibilització: prova
pilot a barris, fires d'intercanvi,
xerrades i tallers sobre comerç just i
consum responsable
• Guia de promoció del Consum
Responsable als barris (prova pilot a
la Creu Alta 2016)
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Precs i preguntes
*Per a més informació:
Programa d’Economia Social i Solidària: Elisa Segués
esegues@ajsabadell.cat
93 745 31 61 (Ext. 5122)
#MunicipisESS

Moltes gràcies!
info@xmess.cat

