Assemblea ordinària virtual
Dimecres 1 de juliol de 2020
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Especificitats de l’assemblea virtual
Consells per garantir-ne la correcta execució

•
•

•
•

Mantenir el micròfon silenciat
Les intervencions (incloent la votació) es realitzaran pel
xat (excepte quan es doni veu específicament a alguna
persona)
Des de la Comissió Tècnica es realitzarà la moderació i
la gestió del temps i de les paraules
Es proposa enregistrar l’assemblea
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Benvinguda a càrrec de la Presidència
de l’Associació XMESS
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Aprovació de l’acta de la darrera
assemblea
Assemblea del 30 de novembre de 2019 a Mataró
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Informe de Presidència i de la
Comissió Tècnica
Activitat de la XMESS
davant el context actual
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Informació, debat i aprovació de la
incorporació de nous membres

• Algerri (Noguera, Ponent)
• Amposta (Montsià, Terres de l’Ebre)
• Mediona (Alt Penedès, Penedès)
• Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental, Regió
metropolitana)
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Intervenció de nous membres

3 minuts per municipi

7

Debat i aprovació dels comptes i la
memòria d’activitat 2019
Explicació del procés
Documents aprovats:

• Balanç de situació 2019 i 2018
• Compte de resultats 2019 i 2018
• Estat de canvis del Patrimoni net 2019
• Memòria de tancament

8

Debat i aprovació de temes a ajornar
fins la 2ª assemblea ordinària

S’ajorna fins la segona assemblea ordinària de
2020 el debat sobre:

• Les quotes 2021 a 2023
• Les noves quotes per Consells Comarcals
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Debat i aprovació del
Pla de treball 2020
El Pla de Treball del 2020 ha tingut el següent procés:
• Es debaté i aprovà, inicialment, a l'Assemblea de Mataró
(novembre de 2019)
• Es treballà i concretà, intensament, a la jornada de càrrecs
electes del 28 de febrer de 2020 a Cardedeu
• S’ha adaptat a la nova situació de crisi sòcio-econòmica i, per
tant, a la re-adaptació de les polítiques públiques d’impuls de
l’Economia Social i Solidària i a les necessitats diferents dels
municipis membres de la XMESS
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Debat i aprovació del
Pla de treball 2020
Accions realitzades des de la Trobada de càrrecs electes a Cardedeu

Bones
pràctiques

Recollida, concreció (mitjançant reunions) i sistematització
(mitjançant fitxes) de 41 bones pràctiques de 14 municipis de la
xarxa entre abril i juny
38 Bones pràctiques vinculades directament amb la resposta a les
problemàtiques derivades de COVID-19, així com amb
l’aprofitament de les oportunitats generades:
• Accions sòcio-comunitàries
• Contenció de les conseqüències durant COVID-19
• Foment de la reactivació de l’ESS post COVID-19
• Mecanismes de treball, col·laboració i transmissió d’informació a
distància
3 Bones pràctiques no vinculades directament amb COVID-19

Enllaç al document de bones pràctiques: https://xmess.cat/wpcontent/uploads/2020/06/200617-XMESS-Sistematització-de-bones-pràctiques.pdf
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Debat i aprovació del
Pla de treball 2020
Accions realitzades des de la Trobada de càrrecs electes a Cardedeu

Assessoraments i
mentories

Recollida i valoració de 5 sol·licituds entre abril i juny, amb
necessitats en els àmbits de:
• Contractació Pública Responsable
• Marketplace per donar a conèixer l’Economia Social i Solidària i
el consum responsable
• Registre d’organitzacions de l’Economia Social i Solidària
• Suport formatiu i inserció sociolaboral de persones en situació
de vulnerabilitat des de l’Economia Social i Solidària
Inici dels assessoraments durant el mes de juny

Enllaç a la notícia sobre assessorament i mentories: https://xmess.cat/la-xmessobre-la-convocatoria-dabril-dassessorament-i-mentories-per-a-municipis-membres/
Enllaç al vídeo de la mentoria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sobre
Contractació i compra pública responsable: https://xmess.cat/mentories-de-laxmess-contractacio-i-compra-publica-responsable/
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Debat i aprovació del
Pla de treball 2020
Accions realitzades des de la Trobada de càrrecs electes a Cardedeu

Comunicació

Elaboració i difusió de 14 articles
Elaboració i difusió de 3 butlletins (amb 191 seguidors)
Creació i dinamització del canal de Telegram (amb 50 membres)
Dinamització de Twitter (increment de 93 persones seguidores)

Enllaç als articles de la XMESS: https://xmess.cat/noticies/

Enllaç al compte de Twitter de la XMESS: https://twitter.com/XmessCat
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Debat i aprovació del
Pla de treball 2020
Accions realitzades des de la Trobada de càrrecs electes a Cardedeu

Relacions
amb
l’ecosistema

Relacions amb agents de l’Economia Social i Solidària:
• Associació Economia Social Catalunya (AESCAT)
• Xarxa d’Economia Solidària (XES), Fira d’Economia Solidària de
Catalunya (FESC) i Fòrum Social Mundial de les Economies
Transformadores (FSMET)
• Xarxa d’Ateneus Cooperatius
Relacions amb agents de les Administracions Públiques:
• Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
• Associació Catalana de Municipis (ACM)
• Generalitat de Catalunya
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Debat i aprovació del
Pla de treball 2020
Properes accions a realitzar durant l’any 2020
Bones
pràctiques

Donar continuïtat a la difusió

Assessoraments i
mentories

Ampliació del termini (permanentment obert) i realització d’un total
d’unes 20h de mentories i 60h d’assessoraments durant 2020

Comunicació

Articles i butlletins segons necessitats i suport comunicatiu
constant

Relacions
amb
l’ecosistema

Donar continuïtat a les relacions
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Debat i aprovació del
Pla de treball 2020
Properes accions a realitzar durant l’any 2020

Jornades

Jornada virtual “Agroecologia post COVID-19: com arribar al consum
final des de l’Economia Social i Solidària?” el dimarts 14 de juliol de
11.00h a 13.00h
Jornada de Compra Pública Responsable en col·laboració amb el
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local
(data i ubicació pendent)

Enllaç a l’article sobre la Jornada: https://xmess.cat/agroecologia-post-covid-19com-arribar-al-consum-final-des-de-leconomia-social-i-solidaria/
Inscripció a la Jornada: https://xmessagroecologia.typeform.com/to/V3k28y6S
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Debat i aprovació del
Pla de treball 2020
Properes accions a realitzar durant l’any 2020

Assemblees

Segona assemblea ordinària de 2020
Compromís amb Salt per la propera assemblea presencial

Altres
elements
d’interès

Identificació de necessitats no cobertes (necessitats de l’Economia
Social i Solidària i exemples de polítiques per abordar-les)

Proposta d’un possible Fons de crèdit
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Identificació de necessitats no cobertes
Necessitats de l’ESS i exemples de polítiques
Repensar els models de negoci de les organitzacions d’ESS
Redefinir models per adaptar-los al context post COVID-19:
• Creació de clústers sectorials d’organitzacions de l’ESS de Catalunya
• Programes de formació i assessorament
• Intercooperació entre iniciatives d’ESS com a font per repensar models de negoci
Generar models de negoci digitals dins de l’ESS
Generar nous models de negoci pensats des de zero en clau digital:
• Creació d’un clúster digital de l’ESS a Catalunya
• Programes de formació i assessorament per a la digitalització completa
Compensar la disminució d’ingressos (present i futura) de les organitzacions d'ESS
Necessitat 1. Disminució temporal d’ingressos que es preveu recuperar a curt o mig termini
Necessitat 2. Disminució d’ingressos que es preveu recuperar a llarg termini:
• Subvencions a organitzacions de l’ESS
• Compra Pública Responsable
• Suport a la capitalització
Donar resposta a l’increment de necessitats de suport emocional
increment de les necessitats vinculades amb el benestar emocional i la salut mental:
• Recursos perquè les organitzacions de l’ESS puguin accedir a serveis de suport emocional
• Eines per poder treballar la salut mental dins les pròpies organitzacions de la salut mental
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Possible Fons de crèdit
Breu descripció de la proposta
Què és?

És una iniciativa per ajudar a finançar projectes i iniciatives de l’Economia Social i Solidària.
Habitualment, es fa en col·laboració amb entitats financeres ètiques i permet garantir l’accés
a crèdits a empreses, projectes o entitats amb poc suport, ja sigui per manca d’avals o per
trajectòries més curtes que impossibiliten tenir un històric de crèdit favorable.
En aquest marc, l’administració pública o la XMESS funcionen com a aval de l’entitat, ajudant
als projectes amb una clara vessant social i econòmicament viables optar per unes condicions
favorables alhora de sol·licitar noves línies de crèdit i finançament.
Això permet oferir liquiditat, crear noves línies d’actuació i reactivar l’economia -sobretot en el
marc de la recessió econòmica causada per la covid 19.

Com pot donar suport la XMESS?

La XMESS pot signar un acord de col·laboració amb entitats financeres ètiques, com Coop57 o
Fiare Banca Ètica, servint de pont entre aquestes i les entitats al territori i permetent que els
ajuntaments de municipis més petits puguin donar suport a l’ESS local a través d’aquest
mecanisme.
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Precs i preguntes
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Presentació de bones pràctiques
Què hem fet i què podem
seguir fent per donar
resposta a COVID-19?
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Presentació de bones pràctiques
Iniciatives que ja
existien i que la reacció
davant COVID-19 ha
permès reforçar o re
dimensionar

• Han vist incrementat el seu volum degut a un increment de les
necessitats
• S’han reforçat mitjançant aliances que han sorgit de forma
orgànica
• El format virtual ha permès ampliar el seu abast i el seu impacte

Bones pràctiques de
noves iniciatives
impulsades davant
COVID-19 i que es
mantindran en un futur

• Han evidenciat la necessitat de donar noves respostes a
necessitats que incrementaran
• El context de COVID-19 ha requerit agilitzar processos i aquesta
agilitzat es mantindrà
• Són iniciatives de fàcil implementació que poden tenir molt
impacte si s’implementen ràpidament en cas d’un possible rebrot

Altres bones pràctiques

• No existien abans de COVID-19, sinó que s’han creat
específicament i han sigut útils però tampoc es preveu mantenirles en un futur
• No tenen una vinculació directa amb COVID-19
22

Presentació de bones pràctiques
Bones pràctiques d’iniciatives que ja existien i que la reacció davant COVID19 ha permès reforçar o re dimensionar
1. La utilitat dels convenis com marc estable de relació i com a instrument per a la reacció
(Barcelona)
2. Crèdit cooperatiu per la reactivació (Barcelona)
3. Reactivem l’Economia Social i Solidària amb la coordinació i l’acord de l’àmbit (Barcelona)
4. Pol·linitzar l’ESS tot adaptant els programes existents i creant-ne de nous (Barcelona)
5. Manteniment del Mercat de Pagès ecològic de Cardedeu durant COVID-19 (Cardedeu)
6. Temps x Temps. Xarxa d’intercanvi de serveis a les persones i economia comunitària
(Manlleu)
7. Actuacions virtuals (eina de suport mutu i espai de visibilitat) per acompanyar l’aplaçament
de Fira alTERna’t d’Economia Social i Solidària d’Osona (Manlleu)
8. Adaptació del Punt del Voluntariat (Mataró)
9. Virtualització del Maig Cooperatiu sota el lema “L’ESS no s’atura” (El Prat del Llobregat)
10. Intercooperació per fer arribar la producció dels Horts Municipals a les persones en
situació vulnerable (El Prat de Llobregat)
11. Festival “Esperanzah! A casa” (El Prat de Llobregat)
12. Posada en funcionament d'una borsa de voluntariat (Salt)
13. Musica als balcons per a gent gran amb l’Escola municipal de música (Vilanova i la Geltrú)
14. Guanyem corrent, cursa ciutadana solidària (Vilanova i la Geltrú)
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Modificacions del Banc del temps per COVID-19:
Activitats en línia i obertes i coordinació amb els
Bancs del temps de tota la comarca
Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos
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Modificacions del Banc del Temps
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Necessitat: adaptació a les mesures de distanciament degut a COVID-19 i
emergència de noves necessitats socials al territori
Descripció:

• El Banc del temps va ser creat l’any 2013 per tal d’establir una xarxa d'ajuda
mútua i reforçar els llaços comunitaris del poble i la comarca
• Davant COVID-19, s’ha decidit mantenir activitats tot utilitzant eines virtuals i
llançar iniciatives per tal de resoldre noves necessitats de forma col·lectiva
• S’ha formalitzat una col·laboració amb altres bancs del temps de la comarca per
tal de fer intercanvis compartits i facilitar així el creixement de les xarxes
Recursos necessaris: implicació de la comunitat i eines de comunicació digital
Resultats: xerrada “Moneda local com a eina de reactivació econòmica”
Aprenentatges:

• El paper de l’Ajuntament com a agent que dona suport a una xarxa impulsada per
la ciutadania
• El context COVID-19 i el format virtual ha fet incrementar la col·laboració entre els
diferents bancs del temps de la comarca i ha permès arribar a més població
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Presentació de bones pràctiques
Bones pràctiques de noves iniciatives impulsades davant COVID-19 i que es
mantindran en un futur
15. Creació d’una Comissió d’emergència i una graella compartida de seguiment
(Arbúcies)
16. Xarxa solidària Cabrils FEM#XARXASOLIDÀRIA (Cabrils)
17. Estudi de viabilitat per a la creació d’una moneda local que fomenti l'economia local i
l’Economia Social i Solidària en un context post COVID-19 (Cabrils)
18. Bases específiques per a subvencions al sector comercial i de serveis (Cabrils)
19. Campanya de sensibilització “Som la teva pagesia” (Cardedeu)
20. Cardedeu a domicili. Servei de repartiment durant COVID-19 (Cardedeu)
21. Pla de xoc per donar resposta a la crisi COVID-19 (Castellar del Vallès)
22. #cuidemnosmontornes, xarxa de voluntariat (Montornès)
23. Projectar i transmetre els valors de l’Economia Social i Solidària a l’ecosistema Maker
partint de les iniciatives solidàries realitzades durant COVID-19 (Vilanova i la Geltrú)
24. Xarxa Ciutadana de Suport en col·laboració amb el teixit associatiu (Vilanova i la
Geltrú)
25. Incorporació de l’ESS en un nou Pla de Dinamització Econòmica (Vilanova i la Geltrú)
26

"Els plaers del Prat”
Una iniciativa de l'economia social en temps de
confinament
Ajuntament del
Prat de Llobregat
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“Els plaers del Prat”
Ajuntament del Prat de Llobregat
Necessitat: risc de pèrdua d’un 50% de la producció degut a les dificultats per
canalitzar-la durant COVID-19
Descripció:

• S’ha impulsat una iniciativa per donar sortida a un gran volum d’hortalisses (en
especial la Carxofa Prat) que no s’han pogut distribuir mitjançant el principal
canal de venta: la restauració de qualitat
• La campanya ha consistit en la distribució de bosses de 2 Kg de carxofes a
domicili a un preu solidari de 7€ i ha sorgit de la col·laboració entre la
Cooperativa Agrícola del Prat, Almaran (que s’està transformant en cooperativa),
Uikú Coworking del Prat, l’Esplai Sant Pere i Sant Pau, Brita i l’Ajuntament
Recursos necessaris: col·laboració entre organitzacions
Resultats: durant les primeres 24 hores es van rebre 100 comandes
Aprenentatges:

• El fet de posar en comú l’administració pública, les iniciatives d’ESS ja existents i
una organització que es troba en procés de transformació en cooperativa
• La definició d’una iniciativa que lluita contra les pèrdues alimentàries i que
implica a tota la cadena (des de la producció al consum final)
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Presentació de bones pràctiques
Altres bones pràctiques
26. Xarxa de solidaritat ciutadana #fescaliu per abastir les de bombones de butà (Arbúcies)
27. Entrega de mascaretes fruit d’una donació de la ciutat de Mianyang (Castellar del Vallès)
28. Col·laboració sòcio-empresarial per a la producció local de materials de protecció (Manlleu)
29. Curs “Com comunicar-nos de forma no sexista?” (Manlleu)
30. Programa Soledat COVID-19 (Mataró)
31. Prestació econòmica retornable per a persones afectades en expedients de regulació
d'ocupació i d'ocupació temporal (ERTO i ERO) per COVID-19 (Mataró)
32. Mesures de conciliació i tele treball per a persones treballadores municipals davant COVID19 (Mataró)
33. Dossier de mesures socioeconòmiques i sociolaborals davant COVID-19 (Mataró)
34. Registre de voluntariat específic COVID-19 (Sabadell)
35. Km Solidari de la Plataforma Vàlua (Sabadell)
36. Jornades de Nadal Responsable (Sabadell)
37. Programa de Ràdio Escola a Ràdio Salt, un nou programa dels centres escolars municipals
per comunicar-se amb l'alumnat i les seves famílies (Salt)
38. Creació d'una pàgina web amb tota la informació d'interès respecte a COVID-19 (Salt)
39. Repartiment de mascaretes d’un sol ús a persones grans per part de persones
treballadores de l’Ajuntament i membres del govern municipal (Sant Adrià del Besòs)
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Llei d’Economia Social i Solidària
de Catalunya
Direcció General d'Economia
Social, el Tercer Sector i les
Cooperatives de la
Generalitat de Catalunya
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Assemblea ordinària virtual
Dimecres 1 de juliol de 2020
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