“IV Trobada de la Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària”
30 de novembre de 2016 | 9.45h
Biblioteca de Singuerlín-Salvador Cabré
(Plaça Sagrada Família, s/n. Santa Coloma de Gramenet)

Programa:
09:45 | Acreditacions
10:00 | Benvinguda a càrrec de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon
10:15 | Despesa Intel·ligent. Moneda local, economia social. Exposició del pilot local a
Catalunya dins del projecte europeu Digipayforgrowth. Continguts:
•

Orígens del projecte. Metodologia estudi LM3.

Lluis Muns | Learning By Doing
Emprenedor, ha ocupat diversos càrrecs en la gestió i direcció de persones tant a l’àmbit públic
com al privat. Durant més d’una dècada va gestionar un ajuntament de la demarcació de
Barcelona. Actualment està vinculat a una jove empresa, Learning By Doing (LBD), al costat
d’un equip de professionals amb amplis coneixements sobre l’administració pública, la
universitat i l’empresa, que desenvolupa projectes relacionats amb la investigació,
l’ensenyament i la consultoria.
La capacitat per gestionar projectes complexos els permet posar una especial atenció en
aquelles iniciatives destinades a la modernització de l’administració, l’impuls de la innovació i la
millora de la productivitat, comptant amb totes les parts interessades. Quant al projecte
Digipayforgrowth, han estat els responsables dels estudis relacionats amb el multiplicador local
i el càlcul de l’impacte de les despeses municipals sobre la ciutadania de Santa Coloma de
Gramenet, per tal d’identificar els àmbits més adients de despesa a introduir en el sistema de
pagaments complementari. Així mateix, LBD és responsable dels processos de monitoratge i
avaluació del CCS Santa Coloma i, alhora, contribuirà a avaluar l’impacte de la despesa pública
canalitzada a través del CCS Santa Coloma sobre l’economia local de santa Coloma (anàlisi de
Big Data i de traçabilitat).

•

Desenvolupament legal del projecte

Maria Antonieta Fernández | Universitat Pompeu Fabra
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (1993) i Màster en Urbanisme i Medi
Ambient (1996) i Doctora en Dret (2004) per la UPF.
L’equip de la UPF ha estat clau en el desenvolupament de les normatives i del Reglament del
Circuit de Comerç Social de Santa Coloma (CCS Santa Coloma), aprovat pel consistori el 31 de
maig. També han col·laborat en l’anàlisi de viabilitat econòmica del sistema de pagament.

•

El suport tecnològic

Andreu Honzawa | Ubiquat Technologies
Politòleg especialitzat en polítiques públiques i monedes locals. Amb 7 anys d'experiència en el
sector de les microfinances, ha col·laborat amb organitzacions de referència internacional en
monedes locals com la Fundació STRO, abans de integrar-se a partir del 2015 a Ubiquat,
empresa líder al sector de l'economia social digital. Està especialitzat en serveis de disseny i
implementació integral de projectes de moneda local.

La moneda local digital o en bitllets és una eina cada vegada més utilitzada com a política
pública de promoció del comerç local i/o de l'economia social. Aquesta tecnologia ja ha estat
utilitzada al sector privat en forma de tiquets, cupons o vals de compra, i recentment la
digitalització n'ha abaratit molt el cost. La moneda local és una nova eina per fer política
pública innovadora, com la despesa pública intel·ligent, i crear grans sinergies municipals.
L’estructura tecnològica del sistema de pagaments digital de Santa Coloma no només serà un
benefici per fer-la més propera a tothom, també permetrà conèixer el funcionament “real” de
les unitats de diners que circulin dins el CCS Santa Coloma i saber quin és l’efecte multiplicador
de la moneda local.

•

Santa Coloma, pilot local

Oriol Tuson | Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona i postgrau en Gestió Pública per la UPF, en
Desenvolupament Local i regional per la UB i en Promoció i Desenvolupament del Comerç Urbà
per la UOC, és tècnic del Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet i responsable del projecte a la ciutat.

•

Sensibilització i arrelament del projecte a la ciutadania

Isuka Palau | Departament Participació ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Llicenciada en Ciències de la Informació per la UAB i Màster en Medi Ambient i
desenvolupament sostenible per la UV, és directora de Planificació Estratègia, Participació
Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i
Regidories de Districte.
El Departament de Participació Ciutadana ha coordinat l’experiència per posar nom a la
moneda local mitjançant la participació de la ciutadania i els agents locals.

•

Marc general del projecte

Jordi Boixader | Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) de la
Diputació de Barcelona
Llicenciat en Economia (2000) i Ciències Polítiques (2004), treballa a la Diputació de Barcelona i
és professor i col·laborador dels estudis d’economia i empresa de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC).

L’OTEDE de la Diputació de Barcelona dóna suport als governs locals en la definició i impuls de
les estratègies de desenvolupament econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona, a
partir d’una visió global i estratègica del territori. En l’àmbit del foment de l’economia social i
solidària ofereix assistència econòmica i tècnica, promou espais d’intercanvi i transferència de
bones pràctiques així com actuacions de capacitació i sensibilització.

11:45 | Pausa-Esmorzar
12:15 | Presentació i votació de la darrera versió dels Estatuts i Pla de Treball de l’Associació
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.





El pla de treball
Els estatuts
Els pressupost i quotes
Cronogrames

14:15 | Cloenda

