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0 programa

Retorn de la jornada de Vilanova i la Geltrú, 28 de juny de 2018

La jornada d’ntercooperació, celebrada a Vilanova a i la Geltrú el passat 28 de juny de 2018, va
tenir com a objectiu principal seguir compartint
aprenentatges des del municipalisme per poder
promoure i facilitar l’economia social i solidària en
els diferents territoris. Així mateix, perseguia prioritzar i concretar les accions del pla de treball de
la Xarxa. Per fer aquesta tasca, es va treballar a
partir de l’enquesta de necessitats i demandes i
del recull de fitxes que van fer arribar els municipis a la secretaria tècnica.

Programa
Benvinguda institucional

9.45

Presentació de projectes d’ESS
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

10.30 Pausa
11.00 Racons. Treball en grups.
S’aborden 6 reptes compartits per impulsar l’ESS
als municipis. Els àmbits a tractar són:

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

13.00 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 de la llista que hi ha al formulari d’inscripció 3 temes d’interès, us connectarem amb alguna experiència.
13.50 Tancament
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9.30

Nom i cognoms

Organització

Organització

1

Esther Sáez Ortiz

Ajuntament de Castellar del Vallès

Tècnica d'economia Social i solidària

2

Rafa Gálvez Ariza

Ajuntament de Badalona

Tècnic creació d'empreses

3

Marina Gilaberte

Ajuntament de Barcelona

Tècnica ESS

4

Xavier Rubio Cano

Ajuntament de Barcelona

Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum

5

Begoña Planas

Innovació Socioeconòmica−Barcelona Activa

Tècnica

6

Marina Barroso

Ajuntament de Barcelona/Barcelona Activa

Tècnica política alimentària

7

Marta Raventós

Innovació Socioeconòmica−Barcelona Activa

Tècnica

8

Yago Calbet

Ajuntament de Cardedeu

Tècnic d'ESS i Agroecologia

9

Albert Bosch

Ajuntament de Girona

Agent d'Ocupació − AODL

10

Olga Moreno

Ajuntament de Manlleu

Dinamitzadora Mercat Municipal

11

Betlem Parés

Ajuntament de Manlleu

Coordinadora Àrea Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

12

Núria Brachs

Ajuntament de Manlleu

Tècnica d'ocupació

13

Albert Güell

Ajuntament de Manlleu

Tècnic d'innovació pública

14

Laia Vilademunt

Ajuntament de Manlleu

Tècnica de participació ciutadana

15

Sílvia Gasca

Ajuntament de Mataró

Tècnica d'economia social i solidària

16

Rosa Padilla

Ajuntament de Montornès del Vallès

Tècnica

17

Uriel Montesinos

Ajuntament de Navàs

Tècnic d'ocupació i ESS

18

Roser Massaguer

Ajuntament de Palafrugell

Regidora de Benestar Social

19

Joan Serrat

Ajuntament de Ripollet

Tècnic AODL Servei d'Empresa i ESS

20

Assumpta Badia

Ajuntament de Salt

Tècnica d'empresa i emprenedoria
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1 relació de persones i ajuntaments assistents

Marcel Albornoz

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Tècnic d'empresa

22

Txell Carbó

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Tècnica desenvolupament local comunitari

23

Cristina Ferré

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Tècnica d'orientació i inserció

24

Pablo Bolancer

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Tècnica de Promoció Econòmica

25

Daria Merino

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tècnica de Promoció Econòmica

26

Àngels Gómez

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tècnica de Promoció Econòmica

27

Judith Fatjó

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Tècnica ESS

28

Pilar Pérez

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Tècnica Servei de Medi Ambient

29

Carles Anson

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Coordinador Unitat Responsabilitat Social Corporativa

30

Xavier Gimenez

Ajuntament del Prat de Llobregat

Tècnic d'economia social

31

Encarna Puig

Ajuntament del Prat de Llobregat

Cap Secció Ocupació i Economia Social

32

Sara Delgado

Ajuntament de El Prat de Llobregat

AODL

33

Sergi Frías

Coboi − Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Responsable de Coboi, LAB d'Innovació Social de Sant Boi de Llobregat

34

Jordi Boixader

Diputació de Barcelona

Cap de la subsecció d’Innovació del Desenvolupament Econòmic

35

Mª Sol Lage

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona

36

Elisa Segués

Promoció Econòmica de Sabadell

Tècnica AODL d'ESS

37

Mar Garcia Puig

Promoció Econòmica de Sabadell

Tècnica del programa d'ESS

38

Eva Navea

Ajuntament de Terrassa

Tècnica Empresa
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2 resum de l’activitat ‘racons’
A partir de l’enquesta de necessitats i demandes que els diferents ajuntament han fet arribar a l’XMESS, es va dur a terme una activitat anomenada
“Racons” en la que diferents grups de treball varen tractar 6 reptes compartits per impulsar l’ESS als municipis. L’objectiu de l’activitat, que es va dur
a terme durant la jornada d’intercooperació de Vilanova i la Geltrú, va ser
tractar si en el marc de l’XMESS es poden donar resposta i com. El temes
que es varen abordar van ser:

1
2
3
4
5
6

Com treballar de forma transversal
a l’intern de l’ajuntament l’ESS
Com iniciar-se en l’ESS
Compra pública
Agroecologia
Inserció sociolaboral
Participació de les entitats d’ESS:
com aproximar-se i implicar-les

2.1 Com treballar dins l’ajuntament l’ESS de forma transversal
Exemples de municipis de la XMESS

Ajuntaments de Barcelona, Castellar del Vallès, El Prat de Llobregat, Manlleu, Sabadell, Salt, Santa Coloma de Gramenet, Santa Margarida i els Monjos, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Descripció del tema
Partint de la consciència que la societat demana canvis i que, per tant, cal
actuar amb sentit de la responsabilitat en el llarg termini i consciència que
cal recórrer un trajecte, es planteja la necessitat de fer política amb voluntat transformadora explícita tant en l’àmbit conceptual com operatiu. Conceptual, establint un marc teòric/conceptual compartit (desenvolupament
local harmònic + ESS + economia plural). Operatiu, trencar dinàmiques de
rigidesa i compartiments estancs, és a dir, que totes les àrees de l’Ajuntament coneguin la planificació en ESS, fent-ho des de sota amb exemples
clars i de mica en mica.
Per poder afavorir aquesta transversalitat és convenient:

a. Disposar d’una organització interna afavoridora
del treball transversal (visió global i més estratègica).
b. Establir espais de treball compartits (participació i coproducció) amb les iniciatives d’ESS del territori.

Grup de treball impulsor d’ESS intern de l’Ajuntament

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Recull-guia d’accions d’ESS que es fan a l’Ajuntament

Ajuntament de Montornès del Vallès

Creació de diferents comissions tècniques entre diferents departaments
per treballar amb els valors de l’ESS

Ajuntament de Terrassa

El servei de consum presta serveis d’informació, orientació
i assessorament sobre consum responsable
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Municipis que s’afegeixen a aquest grup

2.1 Com treballar dins l’ajuntament l’ESS de forma transversal

Necessitats
→ Que tots els/les treballadors/es de l’Ajuntament tinguin uns mínims

coneixements tècnics de què és l’ESS i com treballar d’acord a l’ESS.
Definir l’ESS amb un llenguatge planer, facilitar l’empatia cap al concepte “economia”

→ Crear un espai/equip tècnic municipal expert en ESS
→ Com s’entén el treball tranversal? Generar un espai de cocreació d’ac-

cions en matèria d’ESS. Pensar, crear projectes conjunts des de zero
entre les diferents àrees/serveis. Implicar les àrees/serveis des de
l’inici d’un projecte amb la filosofia de treball “aprendre fent”.

→ La ciutadania ha de tenir coneixement de fer les coses d’una altra
manera

→ Generar una imatge generalitzada propera
→ Ajudar a identificar quin és el “marge de maniobra” que cada àrea té
(Ex. compra responsable on la presa de decisió és tècnica)

→ Donar suport en identificar el que ja fan les diferents àrees/serveis
en termes d’ESS (“generar vincle” amb l’ESS). Fer visible com afecta
l’ESS a cada servei/departament. Disposar d’exemples pràctics

→ Accés a les dades de contacte per projectes i per municipis que hagin
treballat de forma transversal

→ Aprofundir més en la divulgació i coneixement d’accions i/o activitats
de l’ESS al municip

→ Implicació política en alguns temes d’ESS en els que no es tenen
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Quins reptes i necessitats ens genera aquest tema?

2.1 Com treballar dins l’ajuntament l’ESS de forma transversal

reptes
→ Donar a conèixer la realitat de l’ESS dins de l’ajuntament, tant a polítics

com a tècnics. Formació i informació sobre ESS, ja que molts projectes no prosperen quan hi ha diverses àrees implicades.

→ Conèixer exemples pràctics que no només es pot fer ESS des de promoció econòmica (Ex. Barcelona, Festes de la Mercè – Cultura viva).

→ Introduir 4 conceptes clau d’ESS a l’organització, alinear el que ja es
fa en nomenclatura d’ESS.

→ Consolidar un servei de referència en ESS que guiï, informi i asseguri
aquesta transversalitat. Fer-lo visible.

→ Que els politics i els/les caps d’àrea s’ho creguin. Lideratge polític

fort. Els responsables polítics han d’impulsar els canvis interns a
l’ajuntament i als municipis.

→ Treballar amb diferents àrees de l’ajuntament. Com implicar àrees so-

cials on la paraula “economia” els espanta; com interpel·lar-les i vincular-les al desenvolupament local; com arribar-hi (Educació, Joventut,
Mercats, Serveis socials, Integració i convivència, Participació).

→ Que tots els departaments de l’ajuntament tinguin la possibilitat, i
siguin conscients, de realitzar/prioritzar la compra responsable.
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Quins reptes i necessitats ens genera aquest tema?

2.1 Com treballar dins l’ajuntament l’ESS de forma transversal

No cal generar un grup de treball permanent ni una comissió. Són accions puntuals o periòdiques que cal fer amb lideratge
per part de l’estructura de l’XMESS (comissió tècnica, secretaria tècnica i responsables comunicació).

formació
→ Jornada formativa “model” per replicar a cada municipi, l’abc de l’ESS

municipal. L’XMESS forma als representants municipals d’ESS perquè
aquests/es puguin després fer la mateixa formació al seu consistori
per als companys/es tècnics i polítics.

→ “Què està a les teves mans?” Formació pràctica per donar a conèix-

er l’ESS, què és i les seves pràctiques (amb exemples d’experiències
concretes). Ajudar a prendre consciència que sovint el que és fa és
ESS, que existeix marge de maniobra (Ex. compra pública responsable)

→ Acreditar competència. L’XMESS pot donar suport

(“garantia”) que l’interlocutor/a referent d’ESS de cada municipi tingui
visió i experiència en ESS.

→ Programes específics per a secretaris i interventors
municipals.

comunicació
→ Visibilitzar al catàleg de l’XMESS exemples pràctics.

coneixement i informació
→ Visites exploradores, per exemple, ruta per la FESC amb representants polítics i tècnics.

→ Reciclar el que ja s’està fent i endreçar la informació:
→ Guia bàsica “descodificadora”. Recull d’exemples pràctics d’accions
d’ESS fora de l’àmbit de la promoció econòmica.

→ Dades de contacte de municipis que hagin treballat de forma transversal.

→ Itineraris a seguir per cada municipi en funció del “nivell” de coneixement en ESS.

→ Infografies per a l’autoreconeixement, amb enllaços a iniciatives existents.

→ Programes específics per a secretaris i interventors
municipals.
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Debat: com treballar-los en un futur a la XMES

2.2 Com iniciar-se en l’ESS
Exemples de municipis de la XMESS

Ajuntaments de Barcelona, El Prat de Llobregat, Palafrugell, Sabadell, Salt,
Sant Adrià de Besòs i Vilanova i la Geltrú.

Ajuntament de Montornès del Vallès

Descripció del tema

Ajuntament de Badalona

Per on començar? Un municipi que tingui voluntat de començar a activar
política en ESS, que vulgui avançar capa un altre model de desenvolupament local, pot començar de diferents maneres i desplegar accions en
paral·lel que l’ajudaran a avançar en aquesta línia.
a. Disposar d’una diagnosi de partida.
Detecció i coneixement:
Del que ja s’està fent en matèria d’ESS al municipi i al mateix consistori
De les iniciatives existents al municipi
b. Iniciar el treball a dins de l’ajuntament a partir de la sensibilització i la
formació en ESS.
c. Disposar d’un equip humà específic per a la nova línia de treball ESS.
d. La identificació de les oportunitats del municipi: existeixen accions
amb gran potencialitat per treballar-les des de la perspectiva de l’ESS
pel seu potencial transformador i per la seva transversalitat que poden
actuar coma motor per al desplegament d’un desenvolupament local
alineat amb l’ESS.

Guia d’autodiagnosi en ESS

Informe quantitatiu i qualitatiu de l’ESS al municipi

Diagnosi i mapatge d’entitats d’ESS
Castellar del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Sta Perpètua de Mogoda

Ajuntament de Manlleu

Guia per mesurar l’ESS des dels ens locals
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Municipis que s’afegeixen a aquest grup

2.2 Com iniciar-se en l’ESS

Necessitats

REPTES

→ Recursos humans i econòmics

→ Aconseguir recursos humans i econòmics

→ Temps per dedicar-li

→ Conèixer, reconèixer i difondre què hi ha dins i fora el municipi (inicia-

→ Conèixer els recursos existents arreu de Catalunya per promoure
política en ESS

tives, projectes,...)

→ Posar a la pràctica més iniciatives socials

→ Conèixer més iniciatives d’ESS que permetin nodrir d’idees

→ Incorporar clàusules socials en els contractes de qualsevol àrea

→ Detecció i mapatge d’iniciatives d’ESS del municipi

→ Intercooperació entre les entitats d’ESS, trencar dinàmiques

→ Conèixer que s’està fent, i que no, en matèria d’ESS en les diverses

→ Incrementar la implicació de les entitats

àrees de l’ajuntament

→ Convertir l’ESS en línia política específica i clara

→ Fer visible l’ESS davant l’esperit mercantilista, fent èmfasi en el
reconeixement de les iniciatives existents, donant-les a conèixer entre la ciutadania

→ Potenciar el treball transversal a dins de l’ajuntament i coordinar les

diverses àrees de l’ajuntament. Com arribar a altres àrees? Com implicar a més professionals tècnics de l’Ajuntament, com generar empatia vers l’ESS?

→ Canviar la visió d’algunes àrees (emprenedoria i empresa)
→ Superar el curt-terminisme
→ Prioritzar accions per desplegar política en ESS; per a això prèviament
cal diagnosticar i fer un pla de treball
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Quins reptes i necessitats ens genera aquest tema?

2.2 Com iniciar-se en l’ESS

No cal generar un grup de treball permanent ni una comissió. Són accions puntuals o periòdiques que cal fer amb lideratge
per part de l’estructura de l’XMESS (comissió tècnica, secretaria tècnica i responsables comunicació).

CONEIXEMENT
→ Elaborar una guia de finançament utilitzat per i destinat a entitats

locals que vulguin desenvolupar projectes en ESS (Ex. Projecte innovadors i experimentals del SOC, projectes de Diputació, Consells
Comarcals,...).

→ Disposar de guies i/o models d’intervenció municipal per treballar
l’ESS.

→ Recull d’experiències portades endavant per diferents municipis, justificant el resultat –positiu o negatiu– de l’experiència.

comunicació
→ Millorar la comunicació de l’XMESS facilitarà que els municipis puguin compartir informació a l’intern i a l’extern de l’ajuntament (disposar del web amb informació...).

→ Establir uns mínim denominador comú de criteris de comunicació.
→ Fer comunicació “comprensible”, utilitzar llenguatge proper, més
comú i no tan propi de l’àmbit d’ESS.

formació
→ Formacions en termes concrets, per promoure un canvi d’imatge i

percepció de qui treballa per i per a l’ESS. Treballar la resistència al
canvi, ajudar a trencar les dinàmiques endogàmiques municipals.
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Debat: com treballar-los en un futur a la XMES

2.3 Compra pública responsable

Ajuntaments de Barcelona, El Prat de Llobregat, Girona, Manlleu, Ripollet,
Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona.

Descripció del tema
La CPR és un dels principals instruments que tenen els ajuntaments per
promoure les empreses d’ESS i d’aquelles altres que, sense ser-ho, tenen
característiques o fan accions pròpies de l’ESS.
En ser un tema tècnicament complex, que canvia de pressa i que, a més, de
vegades genera resistències internes és important compartir el que estem
fent i ajudar-nos mútuament.

Exemples de municipis de la XMESS
Ajuntament de Vilanova
Ajuntament de Girona
Ajuntaments a destacar
Artés
Manlleu
Terrassa
Montornès

Banc de bones pràctiques; eines que facilitin el control de les clàusules
Avançar i superar les complicacions per l’aplicació de les clàusules socials; observatori de diferents municipis sobre la CPR
Base de dades sobre CPR, RSE

Torna a l’índex

Municipis que s’afegeixen a aquest grup

2.3 Compra pública responsable

Necessitats
→ En les contractacions, incloure en els plecs més requeriments de les
empreses per garantir la responsabilitat social

→ Intercanvis, recursos, experiències per implantar polítiques d’ESS
→ Instrucció de contractació reservada per donar indicacions sobre la
nova llei de contactes (CET i EI)

→ Més formació, eines pràctiques
→ Facilitar coneixements sobre la llei/normativa i formes d’implementació

→ Saber el que legalment podem fer
→ Formar els equips/personal tècnic de compres als diferents àmbits
de l’Ajuntament en el que és l’ESS

→ Sensibilitzar i formar els responsables polítics en la necessitat de desplegar la compra pública responsable
→ Formar sobre els mecanismes jurídics per incorporar la compra pública responsable

→ Recull de casos d’èxit i bones pràctiques per difondre i sensibilitzar a
casa nostra

→ Repositori de bones pràctiques de criteris automàtics (del 25% del
preu fins al 50-10%) que no estiguin associats a millores gratuïtes

→ A l’hora d’elaborar plecs de clàusules, necessitat d’incorporar-ne de
socials i mediambientals. Però quines? Necessitat de compartir models i coneixement relacionat en com verificar-les i fer-ne seguiment
(Manlleu/Sobremunt)

→ Conèixer bones pràctiques
→ Directori en línia d’empreses d’ESS segons la fórmula jurídica, vinculat a la clàusula de subcontractació d’empreses d’ESS

→ Tenir/recollir/generar arguments-dades sobre les bondats i els avantatges de la compra pública responsable

→ Sistema d’avaluació del proveïdors per tal d’assegurar que compleixen amb els criteris demanats

→ Sistema de seguiment de les clàusules i de l’ESS en els processos de
contractació pública

→ Entendre que les clàusules socials no només són criteris d’adjudicació, sinó que comencen en la definició del contracte

→ Unit esforços de la XMESS per “pressionar” els nostres respectius
consistoris

→ Recursos temporals o econòmics perquè algú s’ocupi a fons de
desenvolupar-ho

→ Que el sector de l’ESS se senti reconegut i prioritzat
→ Materialitzar el compromís de responsabilitat social de l’Ajuntament
→ Conjugar responsabilitat social i eficàcia
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Quins reptes i necessitats ens genera aquest tema?

2.3 Compra pública responsable

REPTES
→ Garantir el compliment dels criteris de compra pública (qui i
com es fa el seguiment?)

→ Prioritzar el compromís social davant el preu en contractes low
cost

→ Salvar els tràmits administratius
→ Incorporar les clàusules socials a productes-serveis d’entitats
de l’ESS

→ Com prioritzar la compra a proveïdors locals que formen part
de l’ESS?

→ Normalitzar (estandarditzar la compra pública responsable a
l’hora de contractar proveïdors

→ Que tot l’Ajuntament tingui clar i fàcil com fer compra pública
responsable

→ Millorar la prestació de serveis amb criteris de sostenibilitat
→ Incorporar la visió d’ESS i compra pública responsable en les
àrees d’intervenció

→ Que la XMESS actuï com a interlocutor de pressió per obtenir

les demandes, recursos i realitats dels municipis. Recursos per
a l’ESS

→ Abordar i presentar a altres àrees la necessitat i els avantatges

de la compra pública responsable perquè es faci des de totes
les àrees

→ Delimitació de l’ESS més enllà de la fórmula jurídica i explorar
fórmules per vincular-ho a la contractació

→ Aconseguir que proveïdors que compleixen criteris de compra
pública responsable participin en licitacions o presentin ofertes
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Quins reptes i necessitats ens genera aquest tema?

2.3 Compra pública responsable

Es considera que seria bo crear una comissió de CPR en el marc de l’XMESS per avançar en aquest tema. Les tècniques i
tècnics que es proposen per aquesta comissió són: Carles Anson i Pilar Pérez de Vilanova i la Geltrú, Joan Serrat de Ripollet, Begoña Planas de Barcelona, i es proposa també que hi participi Jaume Sobrevals de Cerdanyola del Vallès.

A més, es proposen les accions següents:
→ Formació de persona tècnic
dels ajuntaments de la XMESS
→ Xarxa de secretaris “ambaixadors”
que convencin els secretaris reacis
→ Entrar en contacte polític
amb el Col·legi de Secretaris
→ Crear un banc de Bones pràctiques
(plecs, eines...)
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Debat: com treballar-los en un futur a la XMES

2.4 Activitat agroalimentària, ecològica i de proximitat
Consorci del Lluçanès (Sobremunt i Prats)

Ajuntaments de Barcelona, Cardedeu, El Prat de Llobregat, Girona, Navàs,
Santa Margarida i els Monjos, Terrassa, Vilanova i la Geltrú i la Diputació de
Barcelona

Terrassa

Descripció del tema
Es tracta d’emprendre o reforçar les polítiques públiques de promoció i implantació de sistemes sostenibles de producció, comercialització i consum
local d’aliments als nostres municipis, sovint mitjançant iniciatives d’ESS:
els horts urbans i periurbans, els bancs de llavors i de terres, els grups de
consum ecològic, cooperatives agràries, associacions contra el malbaratament alimentari, etc.

Projecte Boscos de Pastura (acords de custòdia entre propietaris forestals
i ramaders).

Anella Verda (fomentar l’agricultura, la ramaderia i l’explotació forestal del
que és el 65% del municipi) i interessat a conèixer iniciatives similars. +
Horts urbans (crear una xarxa ciutadana d’espais verds productius) + fires
agroecològiques de Terrassa (ja han fet 5 edicions).

El Prat de Llobregat

Parc agrari del Baix Llobregat, la Jornada internacional: Bones pràctiques
de l’economia social i cooperativa en l’àmbit agroalimentari, està adherit a
la Xarxa de Ciutats per l’agroecologia.

Barcelona

Exemples de municipis de la XMESS

Estratègia d’impuls de la política alimentària
(2016-2019)

Girona

Cardedeu

Parcel·les socials de les hortes de Santa Eugènia.

Artès

Elaboració de materials promocionals dels productes de proximitat; estudi de les connexions entre productors i comerços per escurçar canals
i anàlisis de compres mancomunades o cooperatives, tant des del punt
de vista dels consumidors com dels productors. Interessat a crear una
línia de treball dins la XMESS de producció agoralimentària, ecològica i
de proximitat.

Li interessen les clàusules
d’alimentació sostenible
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Municipis que s’afegeixen a aquest grup

2.4 Activitat agroalimentària, ecològica i de proximitat

Necessitats
→
→
→
→

Incentivar la compra de productes
Banc de terres
Com enxarxar diferents iniciatives que recauen en diferents àrees.

Guia de bones pràctiques sobre com treballar el consum responsable, producte Km 0 i iniciatives de l’agroecologia transversalment,
pensant en entorn molt urbans
→ Arribar al públic “no convençut”
→ Poder obtenir finançament específic per a inversió i millores en les
instal·lacions i els processos productius agroecològics
→ Creació d’ocupació a través de les entitats d’ESS en conreus abandonats o en transmissió
→ Posar a l’abast de les entitats terres no treballades per desenvolupar
projectes socials en agroecologia
→ Vincular l’agroecologia i l’ESS a les iniciatives de paisatge i patrimoni
(les noves infraestructures de DEL en el planejament urbanístic)
→ No desconnectar el món rural

→ Compromís polític en polítiques alimentàries. Relat comú
→ Conèixer mesures legals per aturar l’expansió de l’agroindústria
→ Integrar criteris de proximitat/ecologia en les licitacions de menjadors

de titularitat pública
→ En un entorn molt industrialitzat, com potenciar l’entorn rural, com a
eina d’imouls de l’ESS? Jornades de bones pràctiques o d’experiències (ex. La Turuta, foment de l’ocupabilitat en espais agraris de gestió
municipal, etc.)

→ Quant als horts socials municipals, poder conèixer com gestionar

les incidències: Estatuts, normatives i reglaments d’ús. Compartir experiències
→ Banc d’exemples concrets (plecs, normatives...) sobre temes de foment agroecològic (exemple, licitacions escoles, reglaments mercats
de pagès, horts urbans...)
→ Terreny majoritàriament privat. XMESS: compartir acords, convenis,
licitacions
→ Inversions, cost elevat. Exemples altres municipis

→ Campanya per conscienciar la població sobre el consum ecològic i
de proximitat
→ Arribar a les terres
→ Conèixer experiències d’èxit

→ Treball transversal dintre l’Ajuntament per aplicar l’ESS i en concret
l’àmbit agroecològic als nous projectes
→ Conèixer experiències
→ Models de convenis, contractes, fórmules... de cessió de terres municipals a associacions
→ ”Canal” de resolució de dubtes concrets? Fer-ho fàcil i eficient

→ Eines específiques per donar suport a iniciatives agroalimentàries
sostenibles i viables
→ Definir bé el concepte, fer-lo operatiu a nivell de polítiques públiques,
eines, etc.
→ Conèixer experiències internacionals

→ Projectes de distribució alimentària (desintermediació, agrobotigues,
segells...)
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Quins reptes i necessitats ens genera aquest tema?

2.4 Activitat agroalimentària, ecològica i de proximitat

REPTES
→ Crear grups de consum agroecològic
→ Generar ocupació fomentant la pagesia
→ Dissenyar un programa d’ocupació
→ Motivar els tècnics i els col·lectius implicats
→ venda al mercat local dels excedents, complint la normativa
de seguretat alimentària i altres

→ Integrar l’agroecologia l’ESS en les propostes educatives
com a pràctiques reals

Debat: com treballar-los en un futur a la XMES
→ Fer formació i una guia sobre “Cos teòric què és l’agroecologia i com vincular-ho amb l’ESS” que serveixi per construir relat.
→ Explorar un acord amb la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia per conèixer experiències, normatives, reglaments... Si
no pogués ser, fer com a XMESS un directori per internet i
una llista de correus.
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Quins reptes i necessitats ens genera aquest tema?

2.5 Inserció sociolaboral
Exemples de municipis de la XMESS

Ajuntaments de Barcelona, El Prat de Llobregat, Manlleu, Mataró, Montornès del Vallès, Navàs, Palafrugell, Sant Adrià de Besòs, Santa Margarida
i els Monjos i la Diputació de Barcelona.

Consorci Lluçanès

Descripció del tema
Acompanyament a col·lectius amb especials dificultats per a la seva inserció sociolaboral.
a. Col·lectius amb especials dificultats d’inserció sociolaboral: persones en risc d’exclusió, migrants, aturats de llarga durada, dones,
joves, etc.
b. Acompanyament en generar oportunitats d’ocupació: formació específica, creació d’una cooperativa, millora de les competències, etc.
c. Acompanyament específic i a mida: itinerari, grup específic, etc.

Creació d’una cooperativa formada per dones majors de 45 anys amb l’objectiu d’oferir serveis d’atenció a les persones i cures

Ajuntament de Montornès del Vallès

Formació específica en gestió de residus a aturats de llarga durada i afavorir la seva posterior contractació (plans d’ocupació, etc.)
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Municipis que s’afegeixen a aquest grup

2.5 Inserció sociolaboral

Necessitats
Necessitats generals en relació a la inserció de col·lectius
amb dificultats especials:
→ Formació interna a l’equip de l’ajuntament per treballar amb aquests
col·lectius
→ Més coneixement mutu entre els equips municipals i els col·lectius
amb dificultats. No ens coneixement, i ens hem de reconèixer
→ Generar autoocupació en aquests col·lectius

Necessitats en relació amb treballar amb col·lectius
amb especials dificultats:
→ Desenvolupament de competències per a la creació d’autoocupació

cals sobre el potencial de l’ESS
→ Saber transmetre la idea i els continguts de l’ESS als diferents col·lectius
→ Emprar models d’inserció sociolaboral més innovadors

→ Com arribar a les persones amb alta vulnerabilitat?
→ Conscienciar els col·lectius amb valors cooperatius, més enllà dels

→ Més coneixement dels serveis d’ocupació i del conjunt d’entitats lo-

→ Més recursos per poder oferir acompanyaments
→ Més programes i projectes impulsats des de la Generalitat (administració) per donar feina de reinserció a majors de 50 anys
→ Treball transversal del serveis locals d’ocupació

→ Trobar els canals i els mecanismes per arribar a les persones que
treballen sense contracte
→ Que el col·lectiu visibilitzi la necessitat de participar en aquest tipus
d’acompanyaments
→ Millorar la comunicació cap al col·lectiu

propis interessos (esperit mercantilista)
→ Motivar els col·lectius a participar en els programes
→ Més programes i projectes impulsats des de la Generalitat (administració) per donar feina de reinserció a majors de 50 anys
→ Treball transversal del serveis locals d’ocupació
Necessitats en relació amb el tipus d’accions/serveis a oferir
a aquests col·lectius:
→ Formacions a mida per aquest col·lectiu

→
→
→
→

Informació sobre l’ESS
Formació

Oferir serveis molta a mida dels col·lectius
Més transversalitat dins l’ajuntament i posar els projectes al centre
(treballar més per projectes, i no per àrees)
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Quins reptes i necessitats ens genera aquest tema?

2.4 Activitat agroalimentària, ecològica i de proximitat
Debat: com treballar-los en un futur a la XMES

Necessitats
→ Promoure la creació d’empreses d’inserció
→ Establir sinèrgies i xarxes per abordar el repte de la inserció
→
→
→
→

Conscienciar les empreses vers els col·lectius amb dificultats
Diversitat i grandària dels col·lectius amb dificultats
Major coordinació dins l’ajuntament entre diferents àrees

Saber gestionar la incertesa de treballar amb col·lectius vulnerables,
de fer programes innovadors, etc.
→ Aportar evidències sobre els avantatges de l’ESS respecte els instruments tradicionals
→ Disposar d’exemples i casos referents que siguin exemplificats

→ Conèixer experiències que serveixin d’altaveu
→ Recull de casos/bones pràctiques
→ Conèixer projectes i experiències que s’estiguin impulsant
des dels municipis de la XMESS
→ Intercanvis i conèixer els tipus de suport que estem donant
els municipis. Com ho estem fent?
→ Dedicar alguna jornada a aquest tema. Convidar a experiències/projectes a la jornada per treballar conjuntament

→ Fer un treball previ d’exploració per conèixer i saber arribar als col·lec-

→ Fer alguna sessió de treball específica

→ Motivar, implicar i convèncer els equips
→ Dificultat de trobar empresaris/es que donin ocupació als col·lectius.

→ Organitzar visites a municipis de la XMESS per visitar i
conèixer experiències

tius
→ Consolidar plantilles
→ Generar interès vers la ciutadania i les entitats

→ Organitzar formació a mida per als municipis sobre aquest
tema

Els empresaris/es es troben desemparats per la llei
→ Més coneixement de l’ESS
→ Com fer encaixar l’ESS dins els nous programes de l’àrea d’ocupació

→ Desenvolupar noves metodologies de treball amb col·lectius vulnerables

→ Treballar la inserció des d’una perspectiva transversal entre els
serveis de l’ajuntament

→ Coordinar-nos amb altres projectes i iniciatives que es
dediquin a la inserció sociolaboral
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Quins reptes i necessitats ens genera aquest tema?

2.6 Participació entitats de l’ESS: com aproximar-nos i implicar-les

Ajuntaments de Barcelona, Castellar del Vallès, El Prat de Llobregat, Manlleu, Mataró, Montornès del Vallès, Ripollet, Sabadell, Sant Boi de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet i Santa Margarida i els Monjos.

Descripció del tema
a. Treball cooperatiu de l’ajuntament amb les entitats del territori per la
promoció i l’impuls de l’ESS.
b. Articular espais de participació per l’impuls de polítiques publiques
de foment de l’ESS.
c. Espais d’informació, deliberació, participació, i codecisió.

Exemples de municipis de la XMESS
Terrassa

Consell Municipal de l’ESS de Terrassa: òrgan de participació ciutadana de
les entitats de l’ESS del municipi, institucions i empreses interessades en
donar suport als diferents àmbits de l’ESS a Terrassa

Sabadell

Realització del pla estratègic local de l’ESS, amb participació dels actors de
l’ESS, a través de sessions de treball participatives
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Municipis que s’afegeixen a aquest grup

2.6 Participació entitats de l’ESS: com aproximar-nos i implicar-les

Necessitats
→ Generar espais de diàleg i co-creació entre ajuntament i entitats d’ESS
→ Canviar la percepció que es té de l’ajuntament; actualment es veu

com un “contractador”, i cal avançar perquè sigui vist com un soci/
aliat que aposta per allò comú
→ Treballar amb entitats de la perspectiva de la cogestió de bens comuns
→ Conèixer més les entitats, fer un treball més qualitatiu, generar relacions de confiança, conèixer quines necessitats tenen, etc
→ Recursos (humans i econòmics)

→ Necessitats formatives sobre participació i sobre entitats
→ Necessitats de comunicació i difusió
→ Aprendre a treballar conjuntament entitats i ajuntaments, ja que com-

partim valors i objectius
→ Establir canals i mecanismes de participació/col·laboració de les entitats amb l’ajuntament
→ Introduir metodologies participatives a les sessions de treball per afavorir que les entitats participin en igualtat de condicions

→ No sectoralitzar les entitats segons formes jurídiques i cercar l’im→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

pacte social
Al nostre municipi, tenim el repte de deixar de liderar la xarxa d’ESS i
que aquesta segueixi persistint
Al nostre municipi, crear la taula d’ESS entre ajuntament i entitats
d’ESS per treballar conjuntament les necessitats del sector
Transcendir interessos tecnicopolítics (regidories, àrees, serveis, etc.)
alhora de col·laborar amb les entitats i aprofitar el talent i iniciatives
del territori
Trencar la visió de “enemic” (no soci) que tenen moltes entitats de
l’ajuntament. Generar confiança
Generar un sentiment de pertinença. Les entitats han de voler
“pertànyer a”
Repte de conèixer qualitativament bé les entitats (dedicar-hi temps)
Heterogeneïtat de les entitats
Conèixer-se per reconeixes (ajuntament i entitats)
Disposar de temps per dedicar a la participació

Generar confiança i motivació de les entitats a col·laborar amb ajuntament
→ Com abordar la diversitat d’expectatives de les entitats
→ Promoure la col·laboració entre entitats, enxarxar-les

→ Aconseguir una participació equitativa i equilibrada de tot el sector
d’ESS (entitats petites, grans, etc.)
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Quins reptes i necessitats ens genera aquest tema?

2.6 Participació entitats de l’ESS: com aproximar-nos i implicar-les
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Debat: com treballar-los en un futur a la XMES
Es debat i s’arriba a la conclusió que no es un tema prioritari a
treballar conjuntament des de la XMESS.
Es poden afavorir contactes entre municipis que tinguin interès
en el tema, per facilitar un treball més bilateral entre municipis.
Comissió tècnica i secretaria tècnica poden fer de pont entre
municipis (oferta i demanda).
Possibilitat d’organitzar una formació concreta en el marc de la
XMESS sobre eines de participació amb entitats.
També es debat sobre la participació de les entitats de l’ESS en
relació amb la XMESS. Malgrat ser una associació de municipis,
s’apunten algunes propostes:

→ Treballar de forma més intensa des de la XMESS amb les
entitats d’ESS
→ Potenciar que les entitats i xarxes d’ESS coneguin més la
XMESS
→ Innovar des de la XMEES la forma de com ens relacionen,
de fer xarxa. Explorar noves pràctiques, noves formes de
fer.
→ Els ajuntament podem afavorir intercanvis entre entitats de
diferents municipis de la XMESS amb interessos, necessitats, etc., conjuntes.
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3 impressions finals
La participació dels ajuntaments en les fitxes ha estat
elevada: 125 fitxes presentades per 30 dels 37 socis de
la XMESS. També va ser notòria la participació a la jornada de Vilanova i la Geltrú de 28 de juny: 38 persones
de 20 ajuntaments i de la Diputació de Barcelona.

De tot plegat es pot deduir que els municipis socis de la
XMESS mantenen una notable activitat en ESS , que els
requereix poder compartir i intercanviar experiències,
treballar plegats i rebre formació que els ajudi a superar
els reptes que es van trobant.

A les fitxes es pot apreciar com els ajuntaments, a més
de fer accions cada cop més variades de promoció de
l’ESS (suport i sensibilització, detecció i coneixement,
educació...), comencen a utilitzar-la per fer política pública en molts sectors: medi ambient, participació, comerç,
equipaments, serveis a les persones... Aquest eixamplament del camp d’intervenció en ESS es reflecteix també
en el fet que, a la vora d’un 40% de les fitxes, les han emplenat àrees o departaments municipals altres que el de
Promoció Econòmica.

Les necessitats dels municipis ja estan dites; ara del que
es tracta és que l’estructura de la XMESS segueixi posant
fil a l’agulla i faci nous passos endavant. Al nostre entendre, es fa ja imprescindible complementar la realització
periòdica de jornades d’intercanvi i aprofundiment amb
els intercanvis bilaterals, l’organització de formacions i
la constitució d’alguns grups de treball temàtics, com
ara el de compra pública responsable, un seguit d’actuacions que caldrà recollir en el pla de treball de la XMESS
per al 2019 i garantir que es duguin a terme mitjançant
la facilitació i la dinamització.
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