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1.1_Agents que formen part de la
1a Taula Territorial 2020.

Assisteixen 23 persones representant a 9 cooperatives, 4 associacions, i 2 representants
de diferents administracions públiques, el Baix Besòs Cooepratiu - XES i l’Ateneu Cooperatiu.

Nom i Cognoms

Entitats

Grau de participació

1

Xavier Figuerola Sacasas

Grup local Som Mobilitat BDN

Vol rebre informació

2

Joan Puente

-

-

3

Joaquín García Martínez

Grup local Som Mobilitat
Santa Coloma

Participació activa

4

José Luís Martínez

AMB

Participació activa

5

Joan Andreu Parra

XES - Baix Besòs Cooperatiu

Participació activa

6

Rafa Gálvez Ariza

-

Participació activa /
Entitat agrupada

7

Ricard Matas

Fundació Tallers

Participació activa

8

Jordi Pastor Pérez

Capfoguer cooperativa

Participació activa /
Entitat agrupada

9

Patricia Ricco Díaz

Capfoguer cooperativa

-

10

Susana Poblador Fernández

-

Participació activa /
Entitat agrupada

11

Josep Lluís Sànchez Palacios

-

Vol rebre informació

12

Josep Antoni Caubet Busquet

Fundació Roca i Pi

Vol rebre informació

13

Manuela Pérez Rodríguez

Fundació Surt

-

14

Joan Ramon Surinyà

Gramagraf SCCL

Participació activa

15

Mercedes Estébanez

Xarxa Solidària Badalona

-
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Nom i Cognoms

Entitats

Grau de participació

16

Isabel Gras Matthews

Aberdeen Cooperativa

Participació activa /
Entitat agrupada

17

Jordi Martínez Fortuny

TAU For&Mar SCCL

Participació activa

18

Ricard Vilaregut Sáez

DIP SCCL

Participació activa

19

Joan Devis Ortega

Coop. el Cabàs

Vol rebre informació

20

Alba Calvo

Espai Obert Ca la Sisqueta

Participació activa

21

Edgar Baldrich Gimenez

Cosment Room, SCCL

Vol rebre informació

22

Laia Vilchez Sutil

Cosment Room, SCCL

Vol rebre informació

23

Patrícia Lafuente

Grup de consum Ecològic
Cabàs (Ca la Sisqueta)

-
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1.2_Preparació de la taula mitjançant
breu qüestionari.
Resposta a les preguntes prèvies fetes mitjançant el
formulari d’inscripció.
1.2.1 Què esperes de l’Ateneu?
•

“Coordinació (tots anem molt atrafegats en el dia a dia nostre...)”

•

“Trobar companys de viatge.”

•

“Info i coordinació d’actuacions.”

•

“Que es consolidi com l’entitat de referència del territori respecte de l’ESS conjuntament
amb la XES i que pugui donar eines i recursos de consolidació als projectes cooperatius,
així com estratègies generals d’expansió del model cooperatiu.”

•

“Fomentar el cooperativisme i la intercooperació.”

•

“Davant l’emergència social crec important teixir aliances entre les iniciatives ciutadanes i
l’economia social i solidària.”

•

“En aquest cas trobar solucions per al problema comú en al que ens trobem.”

•

“Suport, informació, lideratge estratègic i metodològic.”

•

“Informació i ajuda per desenvolupar projectes cooperatius.”

•

“Ara mateix, fer-lo créixer i que sigui un projecte que doni respostes útils i efectives a la
crisi que estem vivint i que sobretot, vindrà en els propers mesos i anys.

•

Resposta per saber com gestionar aquesta situació administrativament.
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1.2.2 Detecció de les necessitats de les entitats del territori. Com ha
afectat el COVID19 al vostre projecte? Quines mesures heu adoptat?
•

“Aturada dels vehicles que s’han posat a disposició dels serveis sanitaris i del 3er sector.
Sense ingressos, doncs.”

•

“Estem en ello. De moment oferim ajuts fins 100.000 euros mes altres accions.”

•

“En el nostre cas, tenim tancada l’activitat principal, el restaurant i amb un ERTO de la
majoria de treballadors i socis. Hem fet un pla de xoc de reducció de despeses fixes
molt contundent, tot i així, amb una facturació pràcticament zero (hem llençat venta de
cervesa a domicili que abans no teníem) es fa difícil sostenir mensualment aquestes
despeses fixes (lloguer, proveïdors, ...) sense comptar aplaçaments (llum, impostos,
etc...)”

•

“Està afectant molt a moltes entitats, en lo econòmic, en lo logístic i en l’atenció
personalitzada a les persones. Amb el tele....el que sigui no n’hi ha prou.”

•

“La afectació degut al covid-19 ha fet baixar molt la nostra activitat en publicitat impresa i
de visual de punt de venda, ja que gran part dels centres relacionats en cultura, turisme,
educació.. estan tancats.“

•

“Les mesures adoptades han estat potenciar productes amb mes sortida com elements
gràfics de senyàletica per prevenció i seguretat i altres que seguim estudiant...”

•

“La @BadalonaXarxa sorgeix arrel del decret d’alarma el passat 13 de maig, actualment
coordina un equip de persones voluntàries amb diferents necessitats sorgides del confinament i l’aturada de tota activitat no esencial.”

•

“Tancant les nostres instal·lacions al públic i deixant de ingressar les quotes associades
als nostres serveis.”

•

“Projectes amb ajuntaments que s’han aturat. Reducció de contracte al mínim als socis
treballadors.”

•

“De forma positiva. S’han incrementat notablement les comandes dins la cooperativa.”

•

“Hem hagut de tancar l’activitat setmanal presencial i només es manté un dels projectes.
No podem fer cap activitat amb públic.”

•

“Hem hagut de tancar el negoci.”
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1.2.3. Quines propostes teniu per desenvolupar tant com a projecte
individual com ara propostes sobre projectes que es puguin
desenvolupar de forma col·lectiva amb l’afectació del COVID19?
•

“La filosofia de la cooperativa: reducció del parc mòbil i compartir vehicles elèctrics (que
no contaminen)”

•

“S’ha d’incentivar, productes i serveis de venda online i distribució”

•

“Hauríem d’articular una resposta col·lectiva i el marc és l’Ateneu conjuntament amb el
BBC-XES. Detecció de necessitats = pla de xoc econòmic. Aconseguir recursos tant a
nivell de particulars com articular i pressionar a l’administració per tal de gestionar recursos i ajudes. Traçar estratègies fent de la crisi l’oportunitat per teixir aliançes i relacions
comercials entre cooperatives i fer-les més visibles. Fer crèixer l’ESS tot i la tragèdia.”

•

“Calen projectes amb LIDERATGE de l’Administració, amb RECORREGUT, i que
esdevinguin la suma d’alternatives sectorials. Badalona sempre hem a anat a atendre les
nostres particularitats, sense capacitat de suma.”

•

“Pensem que seria una bona proposta crear una plataforma de venda online on les cooperatives poguessim exposar els nostres productes.”

•

“Teixir aliances.”

•

“Com a cooperativa, treballar amb una proposta de catàleg de serveis per
administracions i teixit social. A nivell col.lectiu, treballar plegades amb una estratègia
general de desenvolupament de l’ESS al Barcelonès Nord”

•

“Incrementar una economia de km 0 a Santa Coloma de Gramenet.”

•

“Adaptar-nos als possibles límits d’aforament; pensar en possibles accions a través de
les xarxes; buscar formes d’autogestió econòmica sòlides, obrir noves col·laboracions
amb sectors o entitats diferents a les habituals... estem en procés de reflexió.”
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1.3_Objectius de la Taula.
A/ Donar a conèixer les mesures adoptades i serveis que s’ofereixen
des de l’Ateneu i la XAC.
B/ Diagnosticar l’impacte del COVID19 en les cooperatives i l’ESS
al Barcelonès Nord.
Necessitats:
•

Generació activitat post confinament.

•

Reintroducció de les persones treballadores.

•

Finançament

•

Necessitat de donar resposta a la Discapacitat intel·lectual en confinament-xarxa de
suport online-finita-esperen poder sortir per donar suport.85% en inserció donades
de baixa.

•

Disposició de cotxes.

•

Disposició d’espai.

•

Cessió dels cotxes al tercer sector, i al sector de la salud (metges, xarxa solidària de
Badalona) pot ser una oportunitat la nova situació.

C/ Posar sobre la taula propostes i projectes per desenvolupar i visibilitzar l’ESS com eina transformació davant la crisi.
•

Que des de l’ESS es vehiculi una vinculació amb les xarxes solidàries i de suport
mutu creades a Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Badalona a través d’una
convocatòria de trobada amb aquestes.

•

Referent a ajut en el finançament i la visibilització. Valorar el desenvolupament d’un
fons de contingència/caixa de resistència per les cooperatives i projectes del territori.
Es valorarà executar-lo des de l’Ateneu Cooperatiu amb l’ajut de les cooperatives
DIP i Capfoguer, valorant incorporar d’altres.
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•

Compartir serveis i productes entre les entitats participants de la Taula Territorial,
XES, etc.

•

La cooperativa Conreu Sereny trasllada una proposta que s’està treballant amb
Badalona pel Clima. Afavorir la creació de cooperatives donant vida i productivitat a
terrenys actualment erms.

D/ Establir pla de treball amb accions concretes a desenvolupar.
•

29/04 a 10/05: qüestionari diagnosi estat i necessitats cooperatives. Aprofitar per
recollir possibles productes/serveis/espais/recursos a compartir per part dels
projectes.

•

Establir amb Baix Besòs Cooperatiu trobada amb les xarxes solidàries de Badalona,
Santa Coloma i Sant Adrià. Treballar prèviament continguts/objectius.

•

Convocar grup de treball per estudiar un possible fons econòmic per cooperatives i
projectes amb Capfoguer i DIP, mínim.

11

Promogut per:

Amb el finançament:

ESPAI PARTICIPATIU - 1a Taula Territorial 2020
Impacte de l’ESS al Barcelonès Nord
davant el COVID-19

1.4_Desenvolupament de la Taula.
Previ a la convocatòria, a partir del formulari d’inscripció, es fa una recopilació
de necessitats de les entitats del territori, l’afectació als projectes i les mesures
adoptades al respecte. A la vegada, es va demanar propostes a desenvolupar tant
per part dels projectes individualment com de forma col·lectiva amb l’afectació del
COVID19.
Resum de necessitats i accions realitzades expressades prèviament: projectes
sense ingressos o amb pràcticament facturació 0; tancament i/o baixada d’activitat
i tancament d’instal·lacions; aplicació d’ERTO o reducció de contractes al mínim
dels socis; realitzat pla de xoc de reducció de despeses amb aplaçament de
factures i impostos; readaptació amb venda a domicili i potenciant productes
adaptats.
Resum de propostes expressades prèviament: Incentivar productes i serveis de
venda online i distribució amb plataforma compartida; articular resposta col·lectiva
a través de pla de xoc econòmic; aconseguir recursos i pressió a administració
cercant el seu lideratge; traçar estratègies, teixir aliances i relacions comercials
per visibilitzar; incrementar economia de kilòmetre 0 i buscar fòrmules
d’autogestió sòlides.

Primera part.
Clarificació i resolució de dubtes sobre les mesures adoptades per l’Ateneu Cooperatiu i la
XAC davant el COVID19:
•

S’ha continuat l’activitat de l’Ateneu Cooperatiu via correu, telèfon i teletreball.

•

Reformulació de les actuacions sobre els acompanyaments i les formacions
coordinades amb la XAC (14 ateneus cooperatius de Catalunya). Canvis en l’ordre
del programa d’Ateneus Cooperatius.

•

Elaboració de document de recollida de mesures de forma setmanal i difusió via
xarxes i web.

•

Canvis al web de l’Ateneu per millorar la visibilitat de les accions i adaptació al
moment actual.

•

Treballant diagnosi i detecció de necessitats i formacions al territori.
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Segona part.
Detecció de necessitats dels projectes: com estan i què han fet:
•

En general necessitats en la generació d’activitat post-confinament i incertesa en
com es farà el retorn a l’activitat, així com en el mig/llarg termini, caldrà reinventar
alguns dels projectes, sobretot en la restauració.

•

Cooperatives al Barcelonès Nord, en gran part amb ERTO i activitat aturada. Necessitats en finançament.

•

Necessitats de donar resposta a la discapacitat intel·lectual en confinament i l’alt
percentatge en inserció donades de baixa. Detecció afectació en salut mental.

•

Projectes expressen la posada a disposició de vehicles elèctrics compartits (fet ja a
tercer sector i sanitari) i espais, per exemple d’emmagatzematge o aula d’informàtica, així com serveis de neteja, desinfecció i cuina.

•

Problema de bretxa digital i accessibilitat a noves tecnologies.

•

En el cas de Badalona s’expressa que la detecció de les necessitats bàsiques

de la població és molt gran, no es dona resposta de serveis socials, falta de serveis
d’interpretació d’àrab.
En el cas de Santa Coloma de Gramenet s’expressa estar fent trobades de diferents actors
per poder trobar-se amb l’administració i plantejar un pla d’emergència. Recollir eix laboral i
econòmic.

Tercera part.
Propostes des del cooperativisme i l’ESS al territori davant la situació que vivim i el post
COVID19.
•

Que des de l’ESS es vehiculi una vinculació amb les xarxes solidàries i de suport
mutu creades a Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs
a través d’una convocatòria de trobada amb el Baix Besòs Cooperatiu - XES.
Posicionament de la XES amb xarxes solidàries, lligant amb emergència climàtica i
emergència laboral.

•

Referent a ajut en el finançament i la visibilització. Valorar el desenvolupament d’un
fons de contingència/caixa de resistència per les cooperatives i projectes del territori.
Es valorarà executar-lo des de l’Ateneu Cooperatiu amb l’ajut de les cooperatives
DIP i Capfoguer, valorant incorporar d’altres agents. Objectiu: visibilitzar ESS i ajudar
recaptant (àmbit més laboral), que retroalimenti els projectes i visibilitzi el teixit.

•

Compartir serveis i productes entres les entitats participants de la Taula Territorial,
XES… Plataforma virtual de suport (videos?)
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•

Es fa arribar una proposta que s’està treballant amb Badalona pel Clima. Afavorir la
creació de cooperatives donant vida i productivitat a terrenys actualment erms.

•

Generació d’aliances i treball conjunt (per sector d’activitat, en estratègies
conjuntes…)

•

Potenciar grups de consum - l’Ateneu Cooperatiu edita material al respecte-,
menjadors col·lectius...

•

Informacions ESS en varis idiomes i esforç en acompanyament a noves cultures.

•

Acompanyament legal en repressió i racisme a les xarxes solidàries.

•

Pla d’acció en diferents estadis:
•

Fer estructures a curt termini que donin suport a l’emergència alimentària, no
confiar en l’administració. Generar estructures pròpies

•

A mig termini producció i acompanyament a noves cooperatives.

•

A llarg termini generar recursos per migrar a cooperatives en comerç de proximitat per la falta d’oferta, potenciar promoció i acompanyament.
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1.5_Conclusions.
15

•

Del 29 d’abril al 17 de maig des de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius es realitzarà un
qüestionari per realitzar la diagnosi de l’estat i necessitats de les cooperatives. Aprofitar
per recollir possibles productes/serveis/espais/recursos a compartir per part dels
projectes.

•

Establir amb Baix Besòs Cooperatiu una trobada amb les xarxes solidàries
de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Treballar prèviament
continguts/objectius.

•

Convocar grup de treball per estudiar un possible fons econòmic per cooperatives i
projectes amb Capfoguer i DIP, mínim.

•

Properes convocatòries de Taula Territorial previstes entorn 18 de juny i 17 de setembre.
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1.6_Fotos i Cartelleria.
Fotos de la jornada.
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Fotos notícia post-esdeveniment.
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Cartelleria
Cartell A3 - NOTÍCIA
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Banner 1280x1030 - AGENDA
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Banner Mailchimp

Banner Google Forms
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2.1_Agents que formen part de la
2a Taula Territorial 2020.
Assisteixen 9 persones representant a 6 cooperatives, 2 associacions, i representants
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i l’Ateneu Cooperatiu.

Nom i Cognoms

Entitats

1

Aitor Blanc

CervesaCapfoguer, SCCL - Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord

2

Anna Abellan

La Sargantana Dalt de la Vila, SCCL – Ateneu Cooperatiu
Barcelonès Nord

3

Olaya Marin

Comunicació Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord

4

Joaquin Garcia

FemProcomuns – GL Som Mobilitat SCG – Cap estudiant sense
internet

5

Cristina Delgado

Federació Cooperatives de Treball de Catalunya

6

Ricard Vilaregut

DIP (Disseny Integral de Projectes) cooperativa

7

Rafael Crespo

DIP (Disseny Integral de Projectes) cooperativa

8

Dolors Clotas

Conreu Sereny

9

Francesc Alfambra

Badalona pel Clima

2.2_Objectius de la Taula.
A/ Presentar el pla de treball realitzat sorgit de la 1a Taula Territorial.

B/ Validar estratègia col·lectiva: Fons econòmic i vies de finançament
del projecte.
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2.3_Desenvolupament de la Taula.

Donades les dificultats sobrevingudes es planteja la 2a Taula territorial com un
espai de validació de l’estratègia de treball sorgida a la primera taula territorial,
dividida en aquesta part on-line i una feina derivada de forma presencial.
Accions desenvolupades donant resposta a les necessitats detectades i generant
eines per les cooperatives i entitats de l’ESS.
•

S’han desenvolupat eines de formació i assessorament, així com treballant en
base a la bretxa digital entre d’altres: sessió d’assessorament col·lectiu; taller
d’Openstreetmap; taller sobre regularització laboral de persones migrants; treballant
sessió sobre moneda social. Engegant campanya “La Regeneradora” per enforcar
el post-covid (eines de finançament, estratègies d’adaptació, gestió desescalada).
Obert nou punt d’assessorament professional (per incorporar mesures de
responsabillitat social i revisar els plans d’igualtat).

•

S’ha realitzat sessió de vinculació a les xarxes solidàries i de suport mutu creades a
les tres ciutats (Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs)

•

S’han editat materials i desenvolupat accions per potenciar els grups de consum:
sessió sobre distribució d’aliments i autonomia alimentaria, edició de guia i mapa de
grups de consum

•

S’han realitzat millores en la visualització web de l’Ateneu Cooperatiu.

•

S’ha desenvolupat una prospecció per desenvolupar un Fons de contingència, a mig
termini, per les entitats de l’ESS al territori.

Barcelonès Nord Coopera. Fons Cooperatiu econòmic i social. En el marc de la 1a
Taula Territorial es va detectar la necessitat d’ajut en finançament i visibilització
dels projectes, sorgint la proposta de desenvolupar un Fons econòmic i social.
Es va crear un grup de treball amb entitats de la taula territorial que ha
treballat la proposta davant la necessitat d’un marc estratègic que afavoreixi el
desenvolupament d’activitats econòmiques.
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•

Objectius fixats:
•

Donar suport a l’emergència social i alimentària

•

Donar suport al teixit productiu de proximitat amb consum responsable

•

Donar suport al teixit cultural.

•

2 criteris: identificació de necessitats i detectar/generar projectes amb retorn social.

•

3 fases:
•

Recollida de necessitats i accions

•

Desplegament campanya i recollida de Fons

•

Resultats i anàlisi impacte

Es valida la feina feta, valorant com a molt positiva, i s’acorda poder buscar vies de
finançament extraordinàries per poder ajudar a desenvolupar el projecte com ara
presentar-se al Projecte Lliures (promogut pel Coop57, Òmnium Cultural i ECAS).
•

Altres propostes:
1. Badalona pel clima: Recuperar camps de conreu abandonats. Buscar acords
de finançament i/o convenis. Aprofitament de l’aigua
2. Conreu Sereny: Resposta a emergència alimentària. Aprofitament espais
patrimonials com la Torre Pallaresa, Can Mora, Torre Condina. Recuperar
estudi del pol cooperatiu, encarregat pel Consorci del Besòs, referent a
economía circular en el territori.
3. Federació Cooperatives de Treball: el sector agroecològic ha estat detectat
com a estratègic, es demana poder fer retorn si es fan avenços en la diagnosi.
La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària realitza una jornada per
tècnics sobre eix agroecològic el proper 15 de juliol.
4. DIP. Donar resposta ara, però també en el llarg termini. Generar una
xarxa més estructural, no tant en la immediatesa. Hi ha molt potencial en
propostes i projectes, des de la pràctica: reivindicació eix besòs i pressió
política/comunicació.
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2.4_Conclusions.

•

Es vàlida la feina feta amb el projecte de Fons Econòmic per seguir buscant vies de
finançament per desenvolupar el projecte.

•

Realitzar trobada específica sobre proposta agroecológica amb Conreu Sereny i
Badalona pel Clima per sondejar possibilitats per desenvolupar el projecte, agafant
de base el treball fet pel Pol Cooperatiu.

•

Aprofundir la 2ª Taula Territorial amb trobades presencials per aprofundir en els projectes individuals i col·lectius per enfortir l’ESS. Llistar projectes engegats i possibilitats de compartir-ne, anar a la concreció i donar sortida als projectes.
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2.5_Fotos i cartelleria.
Foto de la jornada.
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Fotos notícia post-esdeveniment.
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Cartelleria
Cartell A3 - NOTÍCIA
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3.1_Agents que formen part de la
2a Taula Territorial 2020.
Assisteixen 10 persones representant a 3 cooperatives, 3 associacions,1 fundació i
representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ateneu Cooperatiu.
Nom i Cognoms

Entitats

1

Aitor Blanc

CervesaCapfoguer, SCCL - Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord

2

Anna Abellan

La Sargantana Dalt de la Vila, SCCL – Ateneu Cooperatiu
Barcelonès Nord

3

Ignasi Niubó

La Sargantana Dalt de la Vila, SCCL – Ateneu Cooperatiu
Barcelonès Nord

4

Ricard Vilaregut

DIP (Disseny Integral de Projectes) cooperativa

5

Anna Pérez

Infograma

6

Ricard Matas

Fundació Tallers

7

Patrícia Lafuente

Associació Ca La Sisqueta

8

Jordi Pastor

CervesaCapfoguer, SCCL

9

Josep Lluís Martínez

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

10

Guida Martín

Grup de consum El Cabàs de Ca La Sisqueta

3.2_Objectius de la Taula.
A/ Fer balanç de la feina feta durant el curs 2019-2020 i seguiment dels
projectes sorgits de la Taula Territorial.
B/ Donar espai per presentar i compartir projectes.
C/ Explicació i definició de línies i eixos de treball a desenvolupar el
curs 2020-2021.
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3.3_Desenvolupament de la Taula.

Donades les dificultats sobrevingudes es planteja la 3a Taula territorial com un
espai de validació de l’estratègia de treball sorgida a la primera i la segona taula
territorial, dividida en aquesta part on-line i una feina derivada de forma presencial.
Balanç de la feina feta
Es comença la sessió presentant els resultats de la feina realitzada durant els 4 anys
d’Ateneu Cooperatiu, que es poden visualitzar en aquest vídeo. S’afegeix que aquest
curs, marcat per la Covid-19, s’han hagut d’adaptar les accions a la virtualitat.
Es remarca que s’ha concebut la Taula Territorial com un espai de participación
i coordinación, adaptant a respondre a les necessitats més immediates i donar resposta
a la desescalada. S’apunta que ha servit per fer acompanyament a projectes
d’intercooperació sorgits de la propia Taula territorial:
•

Generant la trobada de les Xarxes Solidàries sorgides a Badalona, Santa Coloma de
Gramenet i Sant Adrià de Besòs.

•

S’ha dinamitzat un grup de treball per estudiar el desenvolupament d’un Fons
econòmic de suport a cooperatives i entitats de l’ESS al territorio, que va acabar
presentant un projecte a la convocatoria de “Projecte Lliures” que no va ser reeixida.

•

Es dinamitza un grup d etreball sorgit per la recuperación d’espais agrícolas en
desús al territorio, el qual ja està desenvolupant une sjornades per comernçar
l’estudi de la situació dels espais i possibilitats.

A més, s’han generat materials sobre grups de consum, i sobre les avantatges
de l’associacionisme i el cooperativisme, així com el desenvolupament de tallers
a escoles, instituts i universitats, entre d’altres accions d’assessorament
i acompanyament.
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Compartint projectes.
S’obre un espai de participació on els projectes defeineixen línies de treball i possibles
dinàmiques que poden ser compartides.
•

L’Infograma, presenta el nou projecte de mitjà de comunicación local a Santa
Coloma de Gramenet, que funciona inicialment en base al voluntariat que un grup
de persones vinculades a entitats socials van començar a engegar el passat mes de
juny i que han fet públic aquest mateix mes de setembre. Informen estar immersos
en el procés de per constituïr-se en associació.

•

Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’informa de la línia d’ajuts
en ESS i les beques d’innovació social i com els plans socials tenen una part
d’emprenedoria cooperativa a través dels Ajuntaments. Finalment exposen el
programa ApropAMB, que es vehicula a través dels Ajuntaments amb una línia
per projectes d’ESS dels quals s’estan epserant els projectes.

•
•

La cooperativa Disseny Integral de Projectes (DIP) planteja la necessitat per
dotar-nos d’un recurs específic per oferir eines de millora a cooperatives i entitats de
l’ESS per presentar projectes a licitacions públiques.

•

La Fundació Tallers exposa estar interessats en treballar per presentar projectes
del programa ApropAMB, i centrats en projectes d’oci inclusiu, suport al voluntariat
i l’obertura als barris de centres ocupacionals. Comparteix la visió anterior i ofereix
la seva experiencia per treballar punt de vista i a nivel tècnic la presentació a
licitacions.

•

La cooperativa La Sargantana exposa la feina desenvolupada a Badalona a través
del Baix Besòs Cooperatiu-XES a través d’un manifest per presentar projectes a
l’ApropAMB, i s’indica la dificultat per decidir en decisions amb l’administració.
Creuen que e spoden coordinar accions per pode rintercooeprar amb els
administracions publiques.

•

La cooperativa Capfoguer indica trovar a faltar información sobre el programa
ApropAMB, i planteja poder fer sessions d’acompanyament i suport en programes
que vagin sortint.

•

El grup de consum El Cabàs de Ca La Sisqueta exposa que amb el confinament i la
situacióa ctual han tingut un augment de volum i import de les comandes. Durant el
confinament van exercir accions d’intercooperació fent compres conjuntes de socis i
sòcies, a més de fer aportacions el propi pagès, per aportar a al cistella de la Xarxa
Solidària. Indiquen que la plataforma online que utilitzen, Katuma, ha augmentat
també els seus serveis a molts llocs del món, donant rellevància als circuits curts
d’alimentació arreu del món.
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•

L’associació Ca La Sisqueta, com a espai de dinamització social i cultural, ha
tingut la seva activitat autarada i han aprofitat per adequar el local i fer reformes per
adaptar a la nova situació social, indicant que just acaben de reprendre l’activitat
pública. Han vist reduides aportacions de socies per la situación econòmica. Les
darreres setmanes han detectat un augment de petició de l’espai per desenvolupar
activitats d’entitats en trovar aquestes manca d’espais municipal son desenvolupar
activitats en no haver obert els Centres Cívics.

Eixos i línies de treball per desenvolupar per l’ESS.
A banda dels eixos de treball oberts ja comentats anteriormente, des de l’Ateneu
Cooperatiu es plantegen els següents eixos per tal de fer un treball específic durant
el proper curs que lliguen amb plantejaments fets en l’apartat anterior: alimentació,
logística i mobilitat, cures i serveis a les persones, comerç, cultura, així com d’altres en
desenvolupament i presents al territori.
Per altra banda, en les intervencions es planteja tenir en ment la digitalització, la cohesió
social i la transició verda.
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3.4_Conclusions.

•

Treballar necessitats detectades: presentació a licitacions i millora en presentació
de projectes a les adminitracions. Estudiar accions formatives. En aquets terme es
connectaran la Fundació Taller i la cooperativa DIP per intercanviar experiències i
intercooperar.

•

Amb les necessitats i dubtes exposats, plantejar possible pla formatiu i d’accions
durant els propers mesos.

•

Seguir establint la Taula Territorial com espai de coneixement, intercanvi i detecció
de necessitats, així com per establir línies de treball.

•

Adreçar-se a l’Ateneu Cooperatiu per dubtes i necessitats dels projectes en el
desenvolupament de la seva activitat diària.
37
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3.5_Fotos i cartelleria.
Foto de la jornada.
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Fotos notícia post-esdeveniment.
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Baix Besòs Cooperatiu - Xarxa d’Economia Solidària (XES)

xesbarcelonesnord@gmail.com
@xesbn
@xes.bn

Anna Abellan
coordinació@ateneubnord.cat
93 464 22 16 - 610 38 17 71
www.ateneubnord.cat
info@ateneubnord.cat
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