Nota de premsa

JORNADA PER SEGUIR AVANÇANT EN LA CREACIÓ DE LA XARXA DE
MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

El proper dimecres, 16 de març, de 9.30 a 14.30 h, la ciutat de Badalona acollirà la jornada de
treball titulada “El foment municipal de l’economia social i solidària” organitzada pel grup
impulsor de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, format pels ajuntaments
de Badalona, Barcelona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet.
L’objectiu d’aquesta jornada és seguir avançant en la constitució d’aquesta xarxa, un procés
que va començar a l’octubre passat durant la Trobada Internacional de Municipalisme i
Economia Solidària, organitzada pel Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària
de l’Ajuntament de Barcelona. En aquella trobada es va fer pública la declaració “Cap a una
Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària” i els ajuntaments de Badalona,
Barcelona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet van manifestar la voluntat de “contribuir al
creixement de l’economia social i solidària als nostres municipis i de fer-ho des del diàleg
permanent amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns entre nosaltres que ens
permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. Amb
l’objectiu d’aprofundir en aquesta col·laboració i crear eventualment una xarxa de municipis
per l’economia social i solidària, acordem de celebrar una propera trobada en el primer
semestre de l’any següent. L’organització d’aquesta trobada correspondrà a l’Ajuntament de
Badalona.”
Des de llavors ja s’han adherit a aquella declaració (o tenen el procés molt avançat) prop de
quaranta municipis catalans de tots els àmbits territorials, de totes les representativitats
polítiques i de totes les dimensions, com ara Arbúcies, Arenys de Mar, Argentona, Badalona,
Badia del Vallès, Barcelona, Cabrils, Canet de Mar, Cardedeu, Celrà, Cerdanyola del Vallès,
Collbató, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esparreguera, la Bisbal d’Empordà,
Manlleu, Manresa, Mataró, Mieres, Navàs, Palafrugell, Palau-Solità i Plegamans, Roquetes,
Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guixols, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Margarida i els Monjos, Santa Perpètua de la
Mogoda, Terrassa, Vallirana, Viladamat, Viladecans i Vilafranca del Penedès.
La jornada del 16 de març, sobretot en la part final (de 13 a 14.30 h), servirà per avançar en el
procés de constitució de la Xarxa, plantejant el procés participatiu i els moments de creació
d’aquesta, la seva fórmula jurídica i el calendari per fer-la possible durant aquest 2016.
En el full següent us reproduïm el programa de la Jornada i us convidem a fer-ne difusió i a
ser-hi presents.

“El foment municipal de l’economia social i solidària”
16 de març de 2016
NAU3 Centre Cultural L’Escorxador de Badalona (Centre Cultural Escorxador,
C/Arquitecte Fradera, 1, Badalona)

Més informació: protocol@badalona.cat

JORNADA “EL FOMENT MUNICIPAL DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA”

Data: 16 de març de 2016, 9.30-14.30 h
Lloc: NAU3 Centre Cultural L’Escorxador de Badalona (Centre Cultural Escorxador,
C/Arquitecte Fradera, 1, Badalona)
Desenvolupament:
9:30 h: Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec de l’alcaldessa de Badalona, Sra.
Dolors Sabater
10:00 h: Conceptualització i delimitació de l’economia social i solidària (Labcoop)
10:30 h: El PAM a PAM com a eina de mapatge, diagnòstic i procés d’activisme ciutadà
(Setem Catalunya i Xarxa d’Economia Solidària)
11:30 – 12:00 h: Cafè
12:00 -13:00 h: Ens iniciem en la promoció de l’economia social i solidària (ESS).
Caldrà triar assistir a un dels dos blocs de debat en paral•lel:
Itinerari 1: Mapatge i diagnosi de l’ESS a Sabadell (Ajuntament de Sabadell) i
elaboració del pla d’acció a partir de la diagnosi a Barcelona (Ajuntament de Barcelona)
Itinerari 2: El primer impuls cap a iniciatives d’ESS (Ajuntament de Santa Margarida i
Els Monjos) i elaboració del pla d’acció d’ESS a Manlleu (Ajuntament de Manlleu)
13:00 a 14:30 h- Treball Intern.

