Economia Social i Solidària
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29 de novembre de 2019

Una mica d’història...
Mataró esdevé una ciutat amb una gran tradició cooperativista, al 1864 neix la cooperativa “La
Mataronense” i des d’aquell moment van sorgir moltes cooperatives a la ciutat que van esdevenir un
dels principals motors de desenvolupament econòmic de la ciutat, un exemple “El Forn del Vidre”.

A l’època franquista tot el moviment cooperativista es
va veure molt perjudicat, arribant a perdre tot el
patrimoni degut a la seva espoliació fraudulenta.
Amb l’arribada de la democràcia la ciutat anirà
recuperant tot el patrimoni que havia perdut i torna a
començar a treballar cap al foment de l'economia
social i solidària.

L’any 2014, l’ediﬁci del Cafè de Mar esdevé la seu principal de la Fundació Unió de Cooperadors de
Mataró. El Cafè de Mar és un espai històric i emblemàtic del cooperativisme a la ciutat que va néixer
l’any 1926. L’ediﬁci, catalogat d’interès local va ser l’espai de reunió de la cooperativa de pescadors
de consum “La Marítima” (1867), una de les cooperatives que van constituir la Unió de Cooperadors
de Mataró, entitat fundada l’any 1927 amb l’objectiu de millorar el teixit cooperatiu de la ciutat i
oferir un millor servei a tots els seus socis.
El Cafè de Mar és per tant l’espai principal on la
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró porta a
terme la seva activitat.
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l'economia social i solidària, així com oferir servei
d’assessorament a empreses en aquest àmbit.

Què fa l’Ajuntament en Economia Social i Solidària?
L ’Ajuntament de Mataró impulsa varis projectes i iniciatives en relació a l’ESS
incidint els següents àmbits:
●
●
●
●
●
●

Educació i sensibilització
Emprenedoria social i llançament de projectes socials
Transversalitat de l’ESS en varis àmbits municipals
Suport en el ﬁnançament en la creació de noves iniciatives d’ESS
Xarxa i sinergies amb el teixit territorial de l’ESS
Altres projectes de caire puntual

Projectes i Accions

Llançadora de projectes d’ESS
Oferir acompanyament a projectes col·lectius basats en lògiques de col·laboració i amb
valors de l’economia social i solidària, oferint eines pràctiques i assessorament
col·laboratiu que garanteixi l’acceleració de la seva viabilitat i la creació d’ocupació de
qualitat.
Formació grupal
sobre com
emprendre en
economia social.

Acompanyament
individualitzat en el
pla de viabilitat de
les iniciatives.

Potenciar sinergies i
establir vincles.
Fer xarxa.

Èxit de varies edicions
2016- Llançadora de projectes d’economia social i solidària I
2017- Llançadora de projectes d’economia social i solidària II
2018- Llançadora de projectes d’economia social i solidària als barris
2019- Llançadora de projectes d’innovació social

Més de 20 projectes acompanyats

Espai de treball compartit
Ideació d’un nou espai de treball compartit per a noves iniciatives i/o projectes socials, relacionats
amb l’economia social i solidària, que es trobin en un estat inicial o semi inicial. L’objectiu és que
tinguin un espai físic de treball i alhora poder rebre un acompanyament o recolzament per poder
desenvolupar les iniciatives, alhora que puguin treballar de manera col·laborativa.
La ubicació estarà a l’ediﬁci de Cafè de Mar a la segona planta.

Espai físic de treball amb totes les
prestacions necessàries.

Que fomenti el treball col·laboratiu i la
creació de sinergies.

CUEME: foment de la cultura emprenedora a l’escola
Programa impulsat per la Diputació de Barcelona per treballar l’autonomia, la
iniciativa personal i l’emprenedoria al darrer cicle de primària. Durant un curs,
l’escola i els infants que hi participen creen i gestionen una cooperativa. El
servei d’Educació i el servei de Promoció Econòmica de la ciutat hi treballen
conjuntament. Hi participen anualment unes 10 escoles de la ciutat.

Fons de crèdit municipal per a nous projectes d’ESS
Donar suport a la creació o consolidació de projectes d’ESS amb impacte al
territori (Mataró) facilitant l’accés al ﬁnançament .
Creació d’una línia de crèdit de 300.000 €, sostinguda per un fons d’avals
participat pels tres a agents, a ﬁ de cobrir i poder fer front a possibles riscos
ﬁnancers (conveni a executar els 2018 i 2019)

Mataró a la XMESS: Xarxa de Municipis per
l’economia social i solidària
La ﬁnalitat de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària és
promoure, reforçar i consolidar l’ESS per mitjà de ﬁxar objectius i estratègies
comunes així com fomentar la cooperació i l’acció conjunta en polítiques
públiques entre els seus membres. (actualment som part de l’oﬁcina tècnica
de la XMESS formada per 9 del 39 municipis que hi formen part).
-

Jornades formatives
Guies de bones pràctiques
Grups de treball temàtics

Projectes d’innovació social:

la innovació social té molta relació amb

l’ESS ja que els projectes en els seus processos de desenvolupament posa en el centre a la persona,
les seves necessitats i volen tenir un impacte social positiu al territori. La innovació social és un
àmbit que encara té molt camí per endavant per explorar. L'Ajuntament de Mataró ha desenvolupat
dos projectes experimentals i innovadors en aquest àmbit durant el 2018

Impuls a l’Economia Circular

Innovació Social al Turisme

Elaboració d’un un pla d’Impuls de l’Economia
Circular a la ciutat de Mataró a través de la implicació
de la quàdruple hèlix: empresa, docència,
ciutadania i administració pública en relació a la
implementació de projectes d’economia circular en
el sector agroalimentari/ﬂux de la matèria orgànica,
sector tèxtil i sector administració pública. Cercant
necessitats i oportunitats.

Detecció de reptes a nivell de ciutat en relació al
turisme a través de la participació mitjançant de
diversos tallers
de la quàdruple hèlix: empresa,
doncència, ciutadania i administració pública del sector
turístic des d’una
perspectiva molt àmplia. I
posteriorment, proposta de nous projectes o iniciatives
per a la creació d’una vessant de turisme social molt
vinculat a la ciutat. Així com una nova proposta de
branding turístic en clau més social.

SOMHACKATHON
Una Hackathon és un esdeveniment creatiu i formatiu on es reuneixen joves estudiants de diferents àmbits de
coneixement per abordar conjuntament i organitzats en equips multidisciplinaris un repte plantejat per l’organització
que es pot concretar en el disseny d’un o varis projectes tecnològics.
El Som hackathon del Tecnocampus és una iniciativa de l’ecosistema de l’economia social i solidària i del moviment
cooperatiu de consum que té com objectiu transformar els sectors més estratègics de la nostra societat (energia,
telecomunicacions i mobilitat).
Es fa en col·laboració amb el Tecnocampus que aporta la part formativa i tecnològica, l’Ajuntament de Mataró que
posa sobre la taula un repte de ciutat al qual han de donar resposta i SomMobilitat que aporta la metodologia social i
col·laborativa. Per aquest motiu és una “Som” hackathon.
S’han dut a terme 3 edicions de la SomHackathon.

Projectes transversals municipals
Participació en 2 projectes europeus on l’Economia Social és un dels eixos vertebradors però
que es treballen amb dos serveis diferenciats de l’Ajuntament: Habitatge i Ocupació

Lloguem

Social Neet

Projecte que pretén incrementar l’oferta
d’habitatge assequible a través de l’impuls
de creació de cooperatives de llogaters com
a fórmula innovadora de gestionar els

Projecte de caire europeu que pretén afavorir
l’ocupació de joves que es troben en situació de
no treball i no estudi a través de la formació en
economia social i la inserció en el món laboral
en empreses també d’economia social del
territori.

lloguers.

La Fundació Unió de Cooperadors
Entitat privada participada per l’Ajuntament de Mataró i la Unió de Cooperadors de Mataró, que té per objecte la
defensa i promoció de l’economia social en l’àmbit local de la ciutat de Mataró, català i a nivell internacional,
mitjançant la realització d’actuacions de formació, informació, assessorament i estudi.
Ubicada a l’ediﬁci de Cafè de Mar
Dins de la Fundació trobem:
Ateneu Cooperatiu del Maresme

●

●

Pol cooperatiu generador d’espais de trobada, d’atenció, difusió, creació
i enfortiment de l’economia cooperativa, social i solidària al Maresme.
Per tant, facilitar i visibilitzar tots els recursos de l’economia social i
cooperativa de la comarca, i oferir un ampli ventall de serveis integrals
de qualitat, com la formació, la difusió o l’assessorament.

Viver d’empreses: És un espai dedicat a donar servei i acollida a aquelles iniciatives empresarials de base
col.laborativa: cooperatives, societats laborals, associacions i fundacions, que es troben en una fase inicial de
desenvolupament d’activitat.

Altres relacions
Càtedra d'Economia Social del Tecnocampus i la Universitat Pompeu Fabra. Es tracta de
la primera càtedra d'aquest tipus que es crea al nostre país, i posa en el primer pla de
l'àmbit acadèmic l'anomenada economia col·laborativa. Centrada molt en la recerca.

Gràcies

