
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Jordi Via Llop 
Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum 

Benvolguts i benvolgudes, 
 
 
En representació del grup impulsor de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i 
Solidària (Ajuntaments de Badalona, Barcelona, Sabadell i Santa Coloma de 
Gramenet), us convidem a la jornada El foment municipal de l’economia social i 
solidària que tindrà lloc el proper 16 de març, de 9.30 a 14.30 h, a l’antic Escorxador 
de Badalona (Antic Escorxador, Nau 3,  C/ Arquitecte Fradera, 1, Badalona). 
 
L’objectiu d’aquesta jornada és seguir avançant en el procés de constitució de la Xarxa 
i, alhora, aprofitar-la per anar ja compartint experiències i metodologies que ens siguin 
útils en la nostra feina al municipi de promoció, consolidació i creixement de l’economia 
social i solidària. Per això, hem estructurat la sessió en dos blocs: el primer, adreçat 
sobretot a les persones tècniques (9.30 – 13:00 h), i el segon, sobretot a les persones 
representants polítiques (vegeu programa adjunt). 
 
Precisament, en aquest segon bloc, és especialment necessària la presència de les 
persones responsables polítiques i/o tècniques que representin el vostre Ajuntament, ja 
que s’hi proposarà el procés participatiu i els moments de creació de la Xarxa, la seva 
fórmula jurídica i el calendari per fer-la possible durant aquest 2016. 
 
Us demanem que ens feu arribar*, abans del dia 7 de març, les dades de les 
persones que hi assistiran del vostre ajuntament i les franges horàries en què ho farà 
cadascuna. Un cop tancades les inscripcions, rebreu una comunicació de l’Ajuntament 
de Badalona on us explicarem les diferents opcions de transport que teniu per arribar al 
lloc de la trobada.   
 

*Inscripcions: comissionat.economiasocial@bcn.cat 
 
Contactes per a més informació: 
Jordi Garcia Jané (jordi@apostrof.coop), de l’equip d’assistència tècnica de la Jornada i 
del procés de la Xarxa, i Xavier Rubio (xrubio@bcn.cat), tècnic del Comissionat 
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum.   
 
Cordialment, 
 
 
 
Jordi Via Llop 
Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de 
Barcelona 
 
 
PROGRAMA PROVISIONAL DE LA JORNADA, a continuació 
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Jordi Via Llop 
Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum 

PROGRAMA PROVISIONAL DE LA JORNADA 
 
El foment municipal de l’economia social i solidària 
 
Lloc:  Antic Escorxador de Badalona (Antic Escorxador, Nau 3,  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: Pausa 
 
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 – 14:30 h: Presentació i debat del procés de la creació de la Xarxa i propostes 
cap a la seva constitució (ajuntaments de Badalona, Barcelona, Sabadell i Santa 
Coloma de Gramenet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


