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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Núm.: 2/22

Sessió: ORDINÀRIA

Data: 28 de juny de 2022

Horari: De 17:00h a 18:30h

Lloc: Escola Creixen Terrassa (Carrer de Sant Pere, 36)

Membres assistents:

Representació  en  el
Consell

Entitat Nom i Cognom 

Presidència Regidor  d'Economia  Social, Innovació,
Universitats,  Turisme  i  Projectes
audiovisuals

Josep Forn i Cadafalch

Vicepresidència Maria Teresa Márquez Sánchez 

Secretaria Emprenedoria i Economia Social Neus Buerba Giralt (Suplent)

Persona  representant
d’empreses,
associacions  i
fundacions  que  fan
activitat econòmica sota
formules  d’economia
social

Associació per al Consum Responsable
i la Sostenibilitat (L'Egarenca)

Verònica Ruiz Ratia (Titular)

Creixen  Educació,  SCCL  (Cultura
Pràctica)

Maria  Teresa  Márquez  Sánchez
(Titular)

Fundació Prodis (CET) Marc Labòria i Comellas (Titular)

Fundació Antiga Caixa Terrassa 
(FUPAR, La Llar, Centre Cultural, 
Teixidors)

Montserrat Lao Gómez (Titular)

Fundació Leitat Marta Cid Mulet (Titular)

Associació La Natural Coopmunicació Ana Belén Mesa Arqués (Titular)

Persona  representant
d’entitats que promouen
l’economia  social  en
diferents  àmbits  i
projectes

Grup Local de Som Energia Isis Calafell Vegas (suplent)
Associació Camp d'Energia de 
l'Economia del Bé Comú de Terrassa

Fèlix Pardo (oient)

La Teulada - Associació Terrassenca 
per al Cohabitatge

Joan Gómez i Segalà (Titular)

Persona representant 
de grups municipals

PSC Josefina Merino Ramirez (Titular)

Persona  representant
de serveis municipals

Àrea 2 Urbanisme i Sostenibilitat Antoni Estapé Esparza  (Titular)
Àrea  6  i  7  Promoció  Econòmica  i
projecció de la ciutat

Montserrat  Martinez  (Titular)  i  Marc
Girol (Suplent)

Excusen assistència:

Persona  representant  d’empreses,
associacions  i  fundacions  que  fan
activitat  econòmica  sota  formules
d’economia social

Associació Arte Paliativo Sílvia Fernández Cadevall 

Persona  representant  d’empreses,
associacions  i  fundacions  que  fan

L’Eina, SCCL Pau Cónsola Párraga



Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

              

activitat  econòmica  sota  formules
d’economia social

Persona  representant  d’empreses,
associacions  i  fundacions  que  fan
activitat  econòmica  sota  formules
d’economia social

Malarrassa, SCCL Miquel Gordillo Vazquez 

Persona  representant  d’entitats  que
promouen  l’economia  social  en
diferents àmbits i projectes

Associació  El  Corralito,
centre  de  creació
artística

Pablo Tardio Revelo 

Persona  representant  d’entitats  que
promouen  l’economia  social  en
diferents àmbits i projectes

Grup  local  de  Fiare
Banca Ètica

Javier Dominguez Sagredo

Persona  representant  de  grups
municipals

TxT Daniel Otero Rodriguez

Persona  representant  de  serveis
municipals

Àrea 3 Serveis generals i
govern  obert  –
contractació

Maria Inmaculada Soler Castellví

Absents:

Persona  representant  d’empreses,
associacions  i  fundacions  que  fan
activitat  econòmica  sota  formules
d’economia social

Alternativa 3 SCCL Rosa Guinot Viciano

Persona representant d’institucions Consell  Comarcal  del
Vallès Occidental 

Elena Donate Montoya 

Persona  representant  de  Grups
Municipals

ERC Màrius Massallé

Persona  representant  de  Grups
Municipals

Junts x Terrassa Marta  Sánchez  Raventós
(Titular)

Persona  representant  de  Grups
Municipals

Ciutadans Eduardo Méndez Rodriguez

Persona  representant  de  serveis
municipals

Àrea  4  Drets  Socials  –
Serveis Socials

Lucia Linuesa

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29/03/2022)

2. Presentació de l’Escola Creixen Terrassa

3. Presentació del Projecte Comunalitats Urbanes

4. Informacions dels Grups de Treball (Terrassa Cooperativa i Projectes Educatius)

5. Informacions de presidència

6. Precs i Preguntes
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Desenvolupament de la sessió:

El  president del Consell dóna la benvinguda a totes les conselleres i consellers, en aquesta
sessió en la que tornem a la presencialitat després de dos anys. Comenta que falta força gent, i
que espera que la presencialitat no faci perdre assistència. Ho anirem valorant.

La propera sessió està previst fer-la a l’Egarenca.

Fa esment de les persones excusades: la Montse Torres, com a secretaria del Consell, la Sílvia
Fernández, d’Arte Paliativo, en Pau Cónsola, de l’Eina, en Miquel Gordillo de Malarrassa, en
Pablo Tardio del Corralito, en Javier Dominguez del grup local de Fiare, en Daniel Otero de
TxT, i la Immaculada Soler, de l’Àrea 3.

També comenta que, representant a l’Associació EBC, comptem amb la presència d’en Fèlix
Pardo, que assisteix en qualitat d’oient.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29/03/2022)

Queda aprovada per unanimitat.

2. Presentació de l’Escola Creixen Terrassa

El president dóna la paraula a la Maite Márquez i a l’equip de l’Escola Creixen Terrassa que
avui ens acull a la seva escola. 

La Maite Márquez comenta que els fa molta il·lusió la celebració de la sessió a l’escola, i dóna
en primer lloc la paraula a en Jose Ramon Bertolin, coordinador de les Escoles Creixen.

En Jose Ramon inicia la intervenció excusant-se doncs haurà de marxar abans perquè avui es
fa l’assemblea de cooperatives d’ensenyament a Terrassa, a l’Escola Tecnos.

Ens explica l’històric de Creixen Educació. És una cooperativa de segon grau conformada per 3
cooperatives:  Sant  Gervasi  (escola  cooperativa  de  Mollet  del  Vallès),  Suara  (cooperativa
d’atenció a les persones), i  una petita participació d’Abacus. Va sorgir  de la voluntat de dir
quelcom des de l’economia social a nivell educatiu.

1. Escola de Viladecans
2. Creixen Terrassa
3. Escola d’Olesa

Comenta  que  les  escoles  no  són  cooperatives,  els  agradaria  que  en  un  futur  fossin  totes
cooperatives de treball, però és complicat.  Però Creixen Educació sí que és cooperativa, de
segon grau. Les escoles participen a la federació, a les assemblees, etc.

No són temps fàcils  per l’educació.  Els reptes hi són. S’ha de perseguir  l’èxit  acadèmic de
l’alumnat,  des  d’un  model  de  cooperativisme,  participació.  Els  agrada  parlar  d’Escola
participativa i participada.

La Maite Márquez continua l’explicació, presentant l’equip directiu de l’Escola, remarcant que
es potencia molt el treball en equip, a través d’un lideratge compartit i participat.

Es treballa en 3 eixos: 
1. Cooperatives d’alumnes
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2. Foment de la participació
3. Obertura cap a l’entorn

L’escola participa a diversos espais i programes:
- Taula d’Educació de l’Observatori de l’aigua
- Projecte CUEME de la DIBA
- Grup de treball de programes educatius del CMESST - Conveni educatiu

Es compta amb una cooperativa de música, i una cooperativa de serveis.

L’Alicia,  de l’equip directiu, explica que el treball cooperatiu és transversal a totes les àrees,
sobretot als treballs per projectes. Aquest any han fet un projecte de recollida d’olis amb les
famílies, treballant la conscienciació ambiental. 

Fan una atenció individualitzada,  «escola per a tothom», des d’on es treballa la diversitat a
l’aula. En ser una escola petita s’intenta treballar de manera més personalitzada.

El  president  dóna  les  gràcies a la Maite per  la  presentació,  afegint  que  encara  hi  ha  més
iniciatives que no han comentat, com el fet que són escola oberta. Dóna pas al tercer punt de
l’ordre del dia.

3. Presentació del Projecte Comunalitats Urbanes

El  president  explica  que  el  projecte  de  comunalitats  té  l’objectiu  d’incentivar  i  fer  crèixer
l’economia social. Dóna la paraula a l’Ana Belén Mesa, de La Natural i La Llançadora, i a en
Marc Laboria, de Prodis que ens explicaran el projecte.

En  Marc  Laboria,  de  Prodis,  explica  que  el  projecte  proposa  que  hi  hagi  un  conjunt  de
comunalitats urbanes a Catalunya. Compta amb el suport del Departament d’economia social
de la Generalitat.  Ha estat  difícil  d’articular,  doncs s’ha  hagut  de co-crear  des de diverses
entitats, amb visions diverses, un gran repte. 

Proposa  que,  en  un territori  definit,  s’estimuli  i  es  detectin  necessitats  a  través  d’aliances,
associacions de veïns, sempre des de l’ESS, com a proposta transformadora. No es cerca fer
noves xarxes comunals, tampoc es tracta d’un procés induït des de l’administració, sinó des de
les entitats del territori, crear teixit econòmic, afavorint l’existent. S’han atorgat 150 mil euros a
dos anys.

Es pren com a pol el districte zero, amb totes les entitats que el conformen, a més dels ateneus
cooperatius. La zona d’actuació definida és Sant Pere (Sant Pere Nord).
 
Es cerquen indicadors molt diversos:  inserció laboral, foment del comerç local (per això hi ha al
projecte entitats com l’Egarenca, la Terrassenca..).  Prodis, amb l’àmbit  de cures, o Synusia,
Candela, amb temes de cultura. 

8 projectes formen l’equip motor:
1.Prodis
2.Terrassenca
3.Egarenca
4.Synusia
5.Adhoc
6.Communia
7.La Natural
8.Candela (que fa de paraigües, doncs està en una altre projecte)
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En Marc Laboria agraeix el suport que està donant l’Ajuntament al projecte, i assenyala que es
va cercar que els objectius anessin alineats amb el Pla estratègic de l’ESS de Terrassa.

L’Ana Belén, de La Natural, explica els eixos que conformen el projecte:
    • Eix economia cooperativa i comerç de proximitat
    • Agents dinamitzadors de barri, activisme (s’està coordinant amb el centre d’estudis històrics
de Terrassa, per recuperar la memòria)
    • Marca Terrassa Responsable
    • Cultura comunitària, intentar des-precaritzar a les persones que treballen a la cultura.
    • Finalment un eix central de veïnatge (soledat no volguda, veïnatge, escoles i instituts…)

Hi ha unes 35 línies a desenvolupar dins aquests 3 grans eixos (marca terrassa responsable, la
moneda social La Mola, aspectes digitals, promoure el relleu cooperatiu, compartir locals buits,
necessitats urbanístiques...)

Hi ha 22 comunalitats al territori. Ara s’està treballant en la diagnosi, veure quins projectes són
escalables, quines iniciatives ja hi ha al territori als que cal donar visibilitat. S’està començant a
parlar amb els diferents actors (l’Institut Montserrat Roig, amb comerç, etc...).

En Marc Laboria assenyala que, en el cas específic de Prodis, creuen que el repte és obrir-se a
la ciutat. Com ens fem fortes amb les iniciatives que tenim.

La Verònica Ruiz, de l’Egarenca, afegeix que és un projecte amb entitats molt diverses, que és
un repte, però molt il·lusionant. I les entitats compten amb molta experiència.

El President agraeix la presentació i comenta que aquest projecte ens ajudarà de ben segur a
desenvolupar el Pla estratègic de l’ESS, a crear xarxes d’ajuda mútua, a estimular l’esperit crític
a la societat. 

4. Informacions dels Grups de Treball (Terrassa Cooperativa i Projectes Educatius).

* Grup Terrassa Cooperativa:

Donem la paraula a en Joan Gómez de la Teulada.
-  La primera reunió del grup impulsor es va fer el passat 10 de maig, amb la participació de 22
entitats.
-  S’està  treballant  en  les  propostes  d’activitats  del  programa  d’enguany,  s’espera  tenir  un
esborrany del programa al mes de juliol. 
- La segona reunió del GT està prevista per al dia 6 de juliol.
En Joan comenta que a la reunió es van fer diverses propostes, entre elles un canvi d’època de
la Terrassa Cooperativa, pel fred. Però de moment, per qüestions de calendari i logística es fa
complicat canviar-ho. També es va comentar si es mantindrien certes activitats virtuals.

* Grup de Programes Educatius:

Donem la paraula a en Fèlix Pardo, que substitueix en Marc Ballestar, de l’EBC. 
Ens  explica  els  antecedents  del  conveni,  sorgit  de  la  proposta  de  diversos  docents  de
secundària de la ciutat que, el curs 2017-18, van impulsar un marc de treball formal amb tots
els agents que treballen per promoure l'economia social i solidària. El 2020 aquest treball va
desembocar en un conveni entre l'Ajuntament de Terrassa (a través dels Serveis d'Educació i
Servei  d'Emprenedoria  i  Economia  Social),  diferents  centres  educatius  de  la  ciutat  i  altres
agents  i  entitats,  amb l'objectiu  d'impulsar,  fomentar  i  divulgar  l'economia social,  solidària  i
cooperativa des de la vessant pedagògica.

En aquests dos anys s’hi han anat adherint centres. Actualment conformen el conveni 5 centres
educatius, així com l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, i l’EBC.
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S’ha fet la  presentació  del  conveni  educatiu el  passat 17 de maig,  amb una  valoració  molt
positiva. S’han rebut 5 noves peticions de centres educatius d’adhesió al conveni. I a banda de
centres educatius, han demanat adhesió entitats de la ciutat que treballen la difusió de l’ESS en
l’àmbit educatiu, com Ecoinserció, Alternativa3 i Eina.

Posa de relleu la coordinació que s’està donant en el marc del conveni de centres públics i
privats,  i  també que  fora interessant  poder  sumar  escoles  cooperativistes  històriques  de la
ciutat, com Cim i Tecnos. Des de la comissió seguiment del conveni es treballarà perque s’hi
adherexin. També es treballa per nodrir l’eina Moodle amb recursos que puguin compartir tots
els centres signants. 

En Félix fa la sol·licitud de que es pugui destinar pressupost al projecte educatiu, i a la millora
de recursos, així com poder convalidar temps de dedicació del professorat, que en bona part
l’està destinant a nivell voluntari. 

El grup de treball educatiu també s’ha reunit per a fer propostes d’activitats per a la Terrassa
cooperativa, entre elles la Jornada Intercentres, que s’espera fer presencial aquest any. 

El  President  agraeix  la  intervenció  d’en  Fèlix  Pardo.  Diu  que  moltes  de  les  propostes  del
conveni, quan es van exposar ja a la presentació del mes de maig, es va veure que poden tenir
molt recorregut i poden ser molt interessants. Cal veure si es podria canalitzar algun ajut en
alguna línia de subvencions. 

Aprofita per aclarir el tema dels premis nous professionals, doncs ha sorgit el dubte. Comenta
que els impulsa el Servei d’Educació. S’hi poden presentar projectes emprenedors realitzats
per alumnes de cicles formatius i PFI. Entre les diverses línies, n’hi ha una d’economia social. 

5. Informacions de presidència

No hi ha informacions de presidència.

6.  Precs i Preguntes.

No hi ha preguntes.

Sense més intervencions, s’aixeca la sessió del Consell a les 18:30.

Secretaria suplent President

Neus Buerba Giralt Josep Forn i Cadafalch
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