Benvolgudes i benvolguts,
Pel present la Comissió tècnica us convida a participar a la propera Jornada de Treball de la
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), el dijous 28 de juny a
Vilanova i la Geltrú.
La jornada té com a objectiu principal seguir compartint aprenentatges des del
Municipalisme, per poder promoure i facilitar l’economia social i solidària en els nostres
territoris. Així mateix persegueix prioritzar i concretar les accions del pla de treball de la
Xarxa. Per fer aquesta tasca, es treballarà a partir de l’enquesta de necessitats i demandes i
del recull de fitxes que heu fet arribar els municipis.
La jornada de treball, adreçada als equips tècnics de qualsevol àrea o departament
municipal, es celebrarà al Molí de Mar, Pujada del Far de Sant Cristòfol, 12, Vilanova i la
Geltrú.
Programa
9:30
9:45
10:30
11:00

Benvinguda institucional
Presentació de projectes d’ESS de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pausa
Racons. Treball en grups

13:00

A partir de l’enquesta de necessitats i demandes que ens heu fet arribar, proposem
6 reptes compartits per impulsar l’ESS als municipis. L’objectiu del treball serà
tractar si en el marc de l’XMESS podem donar-ne resposta i com. El temes que
abordarem seran:
● Compra pública
● Com treballar de forma transversal a l’intern de l’ajuntament l’ESS
● Inserció sociolaboral
● Agroecologia
● Participació de les entitats d’ESS: com aproximar-se i implicar-les
● Com iniciar-se en l’ESS
Trobades. Coneguem què fem, fem contactes!
Us interessa conèixer què estan fent altres municipis en ESS? La jornada us
permetrà fer una primera presa de contacte, per poder seguir aprofundint un cop
passada la trobada.
Trieu del llistat que hi ha al formulari d’inscripció tres temes d’interès, us
connectarem amb alguna experiència.

13:50

Tancament
Per poder participar preguem formalitzeu la vostra inscripció màxim el dimarts 26
de juny al següent formulari: https://goo.gl/forms/yLmoWrA8jH59Ggbs1

