Memòria d’activitats 2021
Principals actuacions
realitzades i resultats
assolits
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Assessoraments, mentories i acollida de membres

Realització de 18 sessions d’assessorament/mentoria amb la participació de 17 membres (més del doble que
l’any 2020):
• Algerri (Cooperativisme d’habitatge).
• Artés i Navàs (Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central, XASACC).
• Bellpuig, Navàs, Santa Coloma de Gramenet, Tàrrega, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú (Monedes locals i
socials).
• Cardedeu (incorporació de l’ESS a l’empresa municipal).
• Cervera (Cooperatives de cures).
• Mataró i Terrassa (Pla Estratègic de l’ESS).
• Montornès del Vallès (incorporació de l’ESS al Pla d’Actuació Municipal).
• Reus i Tàrrega (Contractació i Compra Pública Responsable).
• Sabadell, Mataró i Reus (Fons de crèdit de l’ESS).
• Salt (incorporació de l’ESS a les subvencions municipals).
• Ulldecona (Cohabitatge sènior).

Elaboració d’1 producte d’utilitat: Disseny d'un model de cooperatives d'habitatge per a municipis petits (el qual
s’inclourà a la Guia de Cooperativisme d’habitatge per administracions públiques).
Realització de 12 reunions d’acollida i identificació de necessitats: Amposta, Cervera, Consell Comarcal del
Gironès, Granollers, Lleida, Maçanet de la Selva, Moià, Reus, Tarragona, Tàrrega, Torelló i Vic.
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Jornades i activitats
• Realització de les Jornades virtuals “QUÈs i COMs en l’impuls de la Contractació i Compra Pública
Responsable i l’Economia Social i Solidària” en col·laboració amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i
Tresorers d'Administració Local (https://xmess.cat/llicons-de-la-jornada-dimpuls-de-la-contractacio-icompra-publica-des-de-less/).
• Realització d’una activitat dirigida a Administracions Locals en el marc de a la FESC
(https://xmess.cat/140-interaccions-entre-administracions-i-membres-de-la-xmess-i-organitzacions-deless/).
• Trobada de càrrecs electes a Cabrils, on es va realitzar una reflexió estratègica sobre el model de futur
de la xarxa i es van concretar accions del Pla de treball 2022 (https://xmess.cat/la-xmess-torna-a-lapresencialitat-amb-la-trobada-de-carrecs-electes-i-la-2a-assemblea-ordinaria-del-2021/).
• Elaboració d’una proposta d’enfocament i dinàmiques per realitzar una Trobada Plenària de Grups de
treball l’any 2022.
• Enregistrament i difusió de vídeos i podcast amb bones pràctiques en Contractació i Compra Pública
Responsable (https://xmess.cat/la-xmess-publica-una-serie-de-podcasts-i-videos-sobre-contractacio-icompra-publica-responsable/).
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Grups de treball, Comissions i Assemblees
• Grup de Treball “Fons de crèdit” (Arenys de Munt, Barcelona, Cabrils, Mataró, Montornès del Vallès, el Prat de
Llobregat i Sabadell): difusió del document “Elements clau per crear un Fons de crèdit de l’ESS municipal”.
• Grup de Treball “Monedes locals i socials” (Navàs, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Tàrrega, Terrassa,
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú): 1 reunió i documentació compartida.
• Grup de Treball “Contractació i Compra Pública Responsable” (Barcelona, Cabrils, Manlleu, Ripollet, Santa
Margarida i els Monjos, Tàrrega, Terrassa i Vilanova i la Geltrú): 7 reunions, relació amb CSITAL i campanya de
bones pràctiques de Contractació i Compra Pública Responsable.
• Grup de Treball “Cooperativisme d’habitatge” (Arenys de Munt, Bellpuig, Girona, Navàs i Ulldecona): 1 reunió i
inici de l’elaboració d’una Guia de per Administracions Públiques en col·laboració amb la Federació de
Cooperatives d’Habitatges de Catalunya.
• Grup de Treball “Agroecologia” (Artés, Cardedeu, Navàs, Ripollet, Terrassa, Ulldecona i Vic): 3 reunions i
participació al Fòrum Global del Pacte de Milà.
• Grup de Treball “Cooperatives de cures” (Arbúcies, Bellpuig, Cervera, Mediona, Reus i Ulldecona): 2 reunions i
preparació d’una activitat en col·laboració amb la Comissió d'Economies feministes de la XES.
• Realització de 5 Comissions executives.
• Realització de 10 Comissions tècniques.
• Realització de reunions tècniques específiques segons necessitats.
• Realització de l’Assemblea ordinària virtual d’abril (https://xmess.cat/1a-assemblea-ordinaria-2021-la-xmesses-consolida-arribant-als-50-membres/), incorporant un espai d’intercanvi d’experiències (Vehicle d’inversió per
l’economia social i cooperativa i La Zona, el mercat digital de l’Economia Social i Solidària).
• Realització de l’Assemblea ordinària híbrida del novembre (https://xmess.cat/la-xmess-torna-a-lapresencialitat-amb-la-trobada-de-carrecs-electes-i-la-2a-assemblea-ordinaria-del-2021/), on es va aprovar, entre
d’altres, el Pla de treball 2022, les quotes de l’any 2022 per Ajuntaments i Consells Comarcals i el pressupost
de 2022.
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Comunicació
• Actualització de la pàgina web (https://xmess.cat) amb nous continguts i seccions i incorporant
l’apartat de transparència.
• Publicació d’1 butlletí i de 15 notícies.
• Publicació d’una mitjana de 5 tuits/setmana (https://twitter.com/XmessCat)
• Creació i dinamització del canal de Telegram i del canal de Youtube.
• Difusió de les activitats organitzades pels municipis membres de la xarxa.
• Increment de +31 persones subscrites a la newsletter (+16% respecte desembre de 2021) i
+266 persones seguidores a twitter (+31% respecte desembre de 2021).
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Relacions amb l’ecosistema i altres actuacions
• Presentació de la xarxa a més de 20 jornades i espais de gran part del territori com, per
exemple:
• https://xmess.cat/la-xmess-treballa-en-xarxa-per-promocionar-less-i-la-politica-publicaque-limpulsa/
• https://xmess.cat/primavera-cooperativa-a-lalt-emporda-presentacio-de-la-xmess/
• https://xmess.cat/la-xmess-al-podcast-laltaveu-de-lalternat/
• Difusió del procés participatiu sobre el Pacte per una Economia per la Vida.
• Difusió dels projectes presentats des de l’ESS als Fons NGEU.
• Realització d’aportacions sobre la Llei d’ESS.
• Enviament d’informació sobre el Programa “Comunalitats urbanes”.
• Exploració d’oportunitats amb la Diputació de Barcelona, l’Agència de Desenvolupament
Econòmic de l’AMB i els Ateneus Cooperatius d’Alt Pirineu i Aran i del Baix Llobregat.
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Conclusions:
• Una mitjana de 58 persones han assistit a les activitats.
• La valoració mitjana de les activitats és de 8,7 sobre 10.
• Durant l’any 2021 s’han assolit els resultats esperats, potenciant els
assessoraments i els Grups de treball, enfortint les relacions amb
l’ecosistema i reforçant el paper de la XMESS com a xarxa de suport als
membres.
• A més, l’any 2021 ha permès reprendre les activitats presencials i
identificar les actuacions millor valorades i amb major impacte per tal
de potenciar-les l’any 2022.
• S'identifica una creixent rellevància de la XMESS dins de l’ecosistema,
consolidant-se com a referent per a la resta d’agents.
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