
Promou: Amb el finançament de:

Primera Taula Territorial Ateneu del Barcelonès Nord 2018

Data: Dimecres 18 d’abril a les 16h fins a les 18’30h

Lloc: La Sargantana (C/Sant sebastià,2. 08911 Badalona)

Ordre del dia:
 1. Presentació de l’Ateneu BNord 
 2. Roda de presentació entitats presents a la Taula 
 3. Dinàmica de treball per eixos:presentació de la dinàmica.

a. Eix A: Visibilització economia solidària/ Instruments d’organització del 
Mercat Social/ Xarxes de consum ciutadanes.

Visibilitzar les empreses i entitats que basen el seu treball diari en els valors 
de l’economia solidària és indispensable per a informar i orientar els actes 
de consum que es produeixen en el nostre territori. En aquest eix analitza-
rem els instruments dels que ja disposem i  valorarem la possibilitat de 
proposar-ne d’altres. També obrirem un espai de reflexió sobre la realitat de 
l’organització del consum cooperatiu al Barcelonès Nord, les seves poten-
cialitats i les eines d’estímul al reforçament de les xarxes de consum que 
es poden acompanyar des de l’Ateneu.

b. Eix B: Intercooperació: realitat i potencialitats/ Oportunitats d’activitat 
econòmica a l’eix Besòs: alimentació, sanitat, instal·lació, cures…

Avaluarem la realitat de les relacions actuals entre les entitats de 
l’economia solidària del territori i les actuacions que ja s’han portat a terme 
de forma transversal. També valorarem la situació de les plataformes de 
convivència i actuació col·lectives de l’economia solidària. Intentarem 
proposar accions d’intercooperació amb la mirada posada en les oportuni-
tats econòmiques del territori

c. Eix C: Eines de finançament dels projectes de l’economia solidària: com 
seria l’instrument d’assessorament més eficaç? 

Intentarem posar en ordre totes les formes de finançament que coneixem i 
com les podríem posar a l’abast dels projectes d’una forma unitària, acces-
sible i pràctica 

d. Eix D: La Generadora: sistemes d’estímul a la creació de cooperatives/ 
Banc d’idees/ Desenvolupador de projectes d’empresa
.
Necessitarem tota la vostra creativitat per a fer propostes d’acció per 
omplir de contingut aquest espai de l’Ateneu que pretén connectar oportu-
nitats d’activitat econòmica i emprenedors cooperatius. Aprofitem els 
recursos que ens podem aportar les xarxes socials per activar els enllaços 
entre necessitats socials, treball i acció comunitària.

     4. Valoració col·lectiva de la dinàmica per grups. Exposició de conceptes i accions  
proposades a cada Eix. Tria de l’eix prioritari i proposta d’actuació per a la 
propera Taula Territorial. Compromisos d’actuació per part de l’Ateneu de cara a 
la propera Taula. 
Vinculació de les entitats de l’ES a la taula territorial i al funcionamet de l’Ateneu.

    5. Comiat
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