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Objectiu del document
Reflectir un dels productes resultants dels assessoraments i les
mentories

1

Tal i com es reflecteix al Pla de Treball 2020 de la XMESS, durant aquest any s’amplia la bossa d’hores de mentories i,
addicionalment, es complementa l’oferta amb una bossa d’hores d’assessoraments especialitzats als municipis membres
de la xarxa. Addicionalment, i degut a l’excepcionalitat de la crisi del COVID-19, dins d’aquestes mentories i
assessoraments es pretén donar recolzament en la resposta a les problemàtiques derivades d’aquesta situació, així com
en l’aprofitament de les oportunitats generades.
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A partir de les necessitats i demandes realitzades pels municipis que participen a les mentories i els assessoraments, es
fomenta la realització de productes específics que permetin assolir 2 objectius:
• Orientar els assessoraments i les mentories no només cap a la reflexió i inspiració amb un municipi, sinó també cap a
la realització de productes específics i útils per a tots els municipis de la xarxa
• Donar visibilitat al paper de la XMESS com a xarxa útil i de ràpida reacció davant les necessitats dels municipis
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Un d’aquests productes és el present document, el qual reflecteix l’estructura d’un lloc web per donar visibilitat a l’ESS del
territori i està dirigit a municipis que volen donar visibilitat a les iniciatives existents al seu territori però que no disposen
actualment d’un lloc web municipal d’aquestes característiques i tenen dubtes sobre com estructurar els apartats, quina
informació incorporar a cada apartat i com actualitzar la informació que hi aparegui.
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El present document pretén reflectir l’estructura d’un lloc web que mostri informació bàsica, comprensible i de valor
mitjançant un contingut de qualitat però que no requereixi de grans esforços d’actualització i seguiment de la mateixa.
Addicionalment, cal tenir en compte que el present document no fa referència a aspectes de programació web ja que es
considera que és un element a treballar de forma específica per cada municipi.
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Si algun municipi té interès en ampliar o concretar la informació del present document, pot sol·licitar un assessorament o
mentoria escrivint a presidencial@xmess.cat i a blaicollado@tandemsocial.coop o omplint el següent formulari:
https://xmess.cat/mentories
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Estructura del lloc web
Resum dels apartats
Inici

• Accés directe a cadascun dels apartats del lloc web
• Accés directe als elements destacats (per exemple, nous articles o publicacions, noves convocatòries, etc.)
L’Economia Social i Solidària (ESS)

• Definició d’ESS
• Enllaç a les principals
normatives que regulen l’ESS
a nivell català i estatal
Serveis i polítiques municipals de
promoció de l’ESS

• Polítiques municipals de
promoció de l’ESS (Plans
d’impuls, Plans estratègics,
Plans directors, etc.)
• Serveis municipals de
promoció de l’ESS (formació,
assessorament, espais de cotreball i incubació, línies de
subvenció i finançament, etc.)
• Participació de l’Ajuntament a
xarxes i espais de promoció de
l’ESS

Directori d’organitzacions d’ESS al
municipi

• Informació bàsica de cada
organització
• Cercador d’organitzacions
segons nom i sector d’activitat
• Formulari per afegir informació
al directori
Actualitat de l’ESS

• Notícies de l’Ajuntament
relacionades amb l’ESS
• Publicacions a les xarxes
socials de l’Ajuntament
relacionades amb l’ESS
• Notícies de les xarxes i espais
de promoció de l’ESS on
participa l’Ajuntament
• Publicacions a les xarxes
socials de les xarxes i espais
de promoció de l’ESS on
participa l’Ajuntament

Xarxes i espais de referència de l’ESS
Àmbit català:
• Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
(XMESS)
• Associació Economia Social Catalunya (AESCAT)
• Confederació de Cooperatives de Catalunya (COOPCAT)
• La Confederació Empresarial del Tercer Sector
• Federació de Mutualitats de Catalunya
• Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
• Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES)
Àmbit territorial: Ateneu Cooperatiu de referència per al
municipi i altres xarxes territorials (dependrà del municipi)
Àmbit estatal:
• Confederación Empresarial Española de Economía
Social (CEPES)
• Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS)
Àmbit europeu:
• European Network of Cities & Regions for the Social
Economy (REVES)
• RIPESS Europa – Economy Solidarity Europe
• Social Economy Europe
Àmbit internacional: RIPESS

A continuació es detallen tots els apartats (excepte l’apartat “Inici”) així com les actualitzacions que requereixen
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Estructura del lloc web
L’Economia Social i Solidària (ESS)

Definició d’ESS

Enllaç a les principals
normatives que regulen
l’ESS a nivell català i
estatal

Segons la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), l’Economia Social i
Solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, col·lectives
però també individuals que:
• Prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per
sobre del lucre.
• Quan són col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica.
• Actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la
inclusió i el compromís amb la comunitat, i apunten cap a la transformació de l’economia i
la societat.
• Són independents respecte als poders públics.

Catalunya:
• Normativa que aplica a l’Economia Social a Catalunya:
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/normativa/
• Llibre blanc de l’Economia Social: https://treball.gencat.cat/web/.content/05__economia_cooperativa/publicacions/documents/doc_21090594_1.pdf
Estat Espanyol:
• Llei 5/2011, del 29 de març, d’Economia Social:
www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708-C.pdf
• Llei 31/2015, del 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria
d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de
l’Economia Social: www.boe.es/eli/es/l/2015/09/09/31/dof/cat/pdf

En termes generals, aquest apartat no requereix d’actualització.
No obstant, el Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya contempla com a acció destacada de l’actual legislatura l’elaboració de la
Llei catalana de l’Economia Social i Solidària, pel què quan s’hagi aprovat aquesta Llei caldrà actualitzar l’enllaç corresponent. Es pot
consultar més informació sobre el treball realitzat conjuntament entre l’AESCAT i la XMESS en relació amb aquesta Llei al següent
enllaç: https://xmess.cat/resum-de-la-primera-assemblea-de-lxmess-del-nou-mandat-noves-incorporacions-i-nova-mirada-a-ponent
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Estructura del lloc web
Directori d’organitzacions d’ESS al municipi
Informació bàsica de
cada organització

Cercador
d’organitzacions
segons nom i sector
d’activitat

Formulari per afegir
informació al
directori

• Logotip
• Nom
• Breu descripció (1 o 2 línies, les quals poden ser extretes de la pròpia pàgina web de l’organització)
• Sector d’activitat (a seleccionar entre els sectors d’activitat definits al directori)
• Direcció
• Pàgina web o enllaç a les xarxes socials
Cercador segons nom: ofereix la
possibilitat de cercar el nom d’una
organització de l’ESS
Cercador segons sector d’activitat:
ofereix la possibilitat de filtrar
organitzacions segons el sector

• Agricultura, ramaderia i
pesca
• Comerç
• Comunicació
• Construcció i habitatge
• Distribució i transports
• Educació i formació
• Energies renovables
• Esports

•
•
•
•
•
•
•

Hosteleria i restauració
Indústria
Mecànica i automoció
Salut
Serveis culturals
Serveis a les persones
Serveis a empreses i
particulars

Títol: “Vols afegir informació al directori? Pots fer-ho omplint el següent formulari”
Preguntes del formulari:
• Quin és el nom de l’organització de l’ESS sobre la qual vols afegir informació?
• Quin tipus d’informació vols afegir? (a seleccionar entre les opcions “Afegir l’organització al directori”,
“Actualitzar informació sobre una organització que ja apareix al directori” o “Eliminar l’organització del
directori”)
• Quin és el teu contacte (correu i/o telèfon)?
Opció alternativa: com a alternativa al formulari, es pot afegir una adreça de correu de contacte amb el
text “Vols afegir informació al directori? Pots fer-ho escrivint a la següent adreça”

En termes generals, aquest apartat requereix una primera recollida d’informació abans de crear el lloc web i, posteriorment, un seguiment i
actualització de baixa intensitat però periòdic (per donar resposta al formulari per afegir informació al directori).
Per la recollida d’informació prèvia, es recomana comptar amb els directoris dels que disposen algunes de les xarxes i espais de referència de
l’ESS (especificades a l’apartat “Xarxes i espais de referència de l’ESS”). En aquest sentit, un exemple interessant és el “Directori en línia
empreses Economia Social” de Barcelona Activa (https://directorieconomiasocial.barcelonactiva.cat), que compta amb organitzacions de tota
Catalunya i extreu i actualitza les dades automàticament a partir de les bases de dades de les xarxes de referència de l’ESS a nivell català.
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Estructura del lloc web
Serveis i polítiques municipals de promoció de l’ESS

Polítiques municipals de
promoció de l’ESS (Plans
d’impuls, Plans estratègics,
Plans directors, etc.)

• Imatge gràfica (en cas de disposar-ne)
• Nom
• Breu descripció (3 o 4 línies, les quals poden ser extretes de la nota de premsa que es va
elaborar quan es va publicar la política municipal en qüestió)
• Lloc web específic (en cas de disposar-ne)
• Contacte de referència per resoldre dubtes o fer aportacions sobre la política municipal

Serveis municipals de
promoció de l’ESS (formació,
assessorament, espais de cotreball i incubació, línies de
subvenció i finançament, etc.)

• Imatge gràfica (en cas de disposar-ne)
• Nom
• Breu descripció (3 o 4 línies, resumint l’objectiu de servei, a qui es dirigeix i quins són els
requisits i els terminis d’accés)
• Lloc web específic (en cas de disposar-ne)
• Contacte de referència per resoldre dubtes o sol·licitar el servei

Participació de l’Ajuntament a
xarxes i espais de promoció
de l’ESS

• Logotip
• Nom
• Breu descripció (1 o 2 línies, les quals poden ser extretes de la pròpia pàgina web de la xarxa
o l’espai)
• Pàgina web o enllaç a les xarxes socials

En termes generals, aquest apartat requereix una primera recollida d’informació abans de crear el lloc web i, posteriorment, un
seguiment i actualització de baixa intensitat però periòdic (per anar afegint, eliminant o modificant les polítiques, serveis i xarxes o
espais).
Es recomana afegir en aquest apartat les polítiques i serveis de major estabilitat, mentre que les polítiques i serveis més puntuals es
poden indicar a l’apartat “Actualitat de l’ESS”.
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Estructura del lloc web
Actualitat de l’ESS

Notícies de l’Ajuntament
relacionades amb l’ESS

• Imatge gràfica (en cas de disposar-ne)
• Titular
• Descripció (la qual pot ser extreta de la nota de premsa, en cas de disposar-ne)
• Lloc web específic (en cas de disposar-ne)
• Contacte de referència per resoldre dubtes o fer aportacions sobre la política municipal

Publicacions a les xarxes
socials de l’Ajuntament
relacionades amb l’ESS

• Informació que aparegui a la publicació (per tal d’identificar-les, es port fomentar l’ús d’una
etiqueta específica)

Notícies de les xarxes i espais
de promoció de l’ESS on
participa l’Ajuntament

• Informació que aparegui a la notícia (la informació es pot extreure directament de la
publicació de la xarxa o espai en qüestió)

Publicacions a les xarxes
socials de les xarxes i espais
de promoció de l’ESS on
participa l’Ajuntament

• Informació que aparegui a la publicació (la informació es pot extreure directament de la
publicació de la xarxa o espai en qüestió)

En termes generals, aquest apartat requereix d’una actualització periòdica i de certa intensitat (per anar afegint notícies i
publicacions de l’Ajuntament relacionades amb l’ESS).
Per tal de generar contingut actualitzat tot minimitzant els esforços d’actualització, es recomana incloure les notícies i publicacions de
les xarxes i espais de promoció de l’ESS on participa l’Ajuntament com, per exemple, la XMESS (aquestes notícies i publicacions es
poden afegir manualment o es pot programar l’apartat perquè es nodreixi de forma automàtica).
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Estructura del lloc web
Xarxes i espais de referència de l’ESS (1/2)
La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) té
l'objectiu de promoure, reforçar i consolidar aquest model socioeconòmic
alternatiu i transformador al territori

https://xmess.cat

L’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) és una organització
sense afany de lucre i de quart nivell que agrupa les principals
plataformes de representació de les diferents famílies de l’economia
social de Catalunya

https://economiasocial
catalunya.cat

La Confederació de Cooperatives de Catalunya (COOPCAT) està integrada
per les federacions de cooperatives de Catalunya i fonamenta el seu
www.cooperativescatal
projecte seguint els valors definidors de l’ètica empresarial cooperativa
unya.coop
per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu
Àmbit
català

La Confederació Empresarial del Tercer Sector és l’organització
empresarial que representa a les entitats no lucratives – associacions,
www.laconfederacio.org
cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis
d’atenció a les persones al nostre país
La Federació de Mutualitats de Catalunya s’ocupa de la representació i
la defensa dels interessos del mutualisme de previsió social català
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya compta amb 35
federacions i grans organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats
socials catalanes i centra la seva acció a fer incidència política i en
vertebrar, enfortir i visibilitzar el sector social
La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) és una organització de
segon grau formada per una base social de més de 300 sòcies que
defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi
ambient i els territoris

En termes generals, aquest apartat no requereix d’actualització.

http://mutualitats.cat

www.tercersector.cat

https://xes.cat
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Estructura del lloc web
Xarxes i espais de referència de l’ESS (2/2)
Àmbit
territorial

Àmbit
estatal

Àmbit
europeu

Ateneu Cooperatiu de referència per al municipi (es poden consultar a https://aracoop.coop/ateneus-cooperatius) i
altres xarxes territorials (dependrà del municipi)

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) és
una organització empresarial d’àmbit estatal representativa i referent de
l’Economia Social a Espanya, integradora i portaveu de les seves
inquietuds i propostes

www.cepes.es

La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), de la que
formen part més de 800 entitats agrupades en xarxes territorials i
sectorials, neix per donar resposta a la deshumanització de l’economia,
el deteriorament del medi ambient i la pèrdua de valors socials

www.reasred.org

European Network of Cities & Regions for the Social Economy (REVES) es
l’organització europea basada en la col·laboració entre autoritats locals i
regionals i organitzacions territorials d’Economia Social

www.revesnetwork.eu

RIPESS Europa – Economy Solidarity Europe té com a objectiu
intercanviar pràctiques i involucrar-se en accions comuns que poden
ampliar i millorar la visibilitat de l’Economia Social i Solidària

www.ripess.eu/es

Social Economy Europe és la xarxa de referència de l’Economia Social a
www.socialeconomy.eu.
nivell europeu, agrupa a 2,8 milions d’organitzacions de l’Economia
org
Social i col·labora de forma estratègica amb les institucions europees
Àmbit
internacional

RIPESS és una xarxa mundial de xarxes continentals (Amèrica Llatina i el
Carib, Amèrica del Nord, Europa, Àfrica, Àsia i Oceania) compromeses
amb la promoció de l’Economia Social i Solidària

En termes generals, aquest apartat no requereix d’actualització.

www.ripess.org
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