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

Núm.: 3/22

Sessió: ORDINÀRIA

Data: 18 d’octubre de 2022

Horari: De 17:30h a 19:00h

Lloc: Ecobotiga l’Egarenca (Associació Consum Responsable, Carrer del Nord, 105)

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 Montserrat Torres Sánchez (Titular)

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

Alternativa3 Rosa Guinot Viciano (Titular)
Associació per al Consum Responsable
i la Sostenibilitat (L'Egarenca)

Verònica Ruiz Ratia (Titular)

Creixen Educació, SCCL Maria  Teresa  Márquez  Sánchez
(Titular)

L'Eina, SCCL Pau Cónsola Párraga (Titular)
Fundació  Antiga  Caixa  Terrassa
(FUPAR,  La  Llar,  Centre  Cultural,
Teixidors)

Montserrat Lao Gómez (Titular)

Associació La Natural Coopmunicació Ana Belén Mesa Arqués (Titular)

Persona  representant
d’institucions

Consell Comarcal del Vallès Occidental Teresa Zamora (suplent)

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

Associació  Camp  d'Energia  de
l'Economia del Bé Comú de Terrassa

Marc Ballestar (Titular)

La  Teulada  -  Associació  Terrassenca
per al Cohabitatge

Joan Gómez i Segalà (Titular)

Persona  representant
de grups municipals

TxT Daniel Otero Rodriguez (Titular)
ERC Màrius Massallé (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

Fundació Prodis (CET) Marc Labòria i Comellas

Persona  representant  d’entitats  que Associació  El  Corralito, Pablo Tardio Revelo 
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promouen  l’economia  social  en
diferents àmbits i projectes

centre  de  creació
artística

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

Grup  d'Iniciativa
Territorial  (GIT)  de Fiare
Banca Ètica del Vallès

Javi Dominguez

Persona  representant  de  serveis
municipals

Àrea  4  Drets  Socials  –
Serveis Socials

Lucia Linuesa

Absents:

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

Fundació Arte Paliativo Sílvia Fernandez Cadevall

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

Grup  Local  de  Som
Energia

Domènec Martinez

Persona  representant  de  Grups
Municipals

PSC Josefina Merino Ramirez

Persona  representant  de  Grups
Municipals

Junts x Terrassa Marta Sánchez Raventós

Persona  representant  de  Grups
Municipals

Ciutadans Eduardo Méndez Rodriguez 

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (28/06/2022).
2. Presentació de l’Associació Consum Responsable (Egarenca).
3. Informacions de la participació d’ESS dins del Pla d’emancipació juvenil
4. Informació del servei d’educació sobre el programa «Protocol d'intermediació per a FCT +
convenis de pràctiques per empreses de foment de Terrassa
5.  Representació  del  CMESST  a  la  Comissió  Ciutadana  de  seguiment  del  procés  de
participació per a la presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec de Síndic/a
Municipal de Greuges de Terrassa
6.Informacions del Grup de Treball de la Terrassa Cooperativa
7. Informacions del Consell d’Habitatge
8. Informacions d’activitats ciutadanes impulsades per empreses d’ESS a la ciutat
9. Informacions de presidència
10. Precs i Preguntes

Desenvolupament de la sessió:

El  president del  Consell  dóna la benvinguda a totes  les  conselleres i  consellers,  agraint  a
l'amfitriona, l’Egarenca, que ens hagi acollit avui a l’Ecobotiga. 
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Fa esment de les persones excusades, i presenta a les convidades de la sessió d’avui: 
Marta Dinarès, del Servei d’Educació i Laura Fusté, del Servei de Joventut.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (28/06/2022).
Aprovada per unanimitat

2. Presentació de l’Associació Consum Responsable (Egarenca).

La Verònica  Ruiz  ens  presenta  el  projecte.  Comenta  que  té  l’origen  en  2  cooperatives  de
consum molt familiar.

L’objectiu ha estat donar un altre tipus de servei de consum a les famílies sòcies,  un canvi
d’escala.  Fomentar  el  consum  responsable  tenint  en  compte  xarxa  local  de  productors  i
consumidors, basant-se en el consum responsable, sostenible.
Donant importància també al transport.

Han creat una xarxa de confiança amb proveïdores properes, establint canals  més fàcils en
moments  complicats,  com  ara  amb  l’inici  de  la  guerra  a  Ucraïna,  on  no  han  notat
desabastiment.

Treballen amb comissions de treball, amb els proveïdors. Tenen la comissió d’activitats, que
porta la part més associativa, i la comissió de comunicació.

A nivell econòmic tenen una inversió inicial de capital social. Quan una unitat familiar marxa se
li retorna l’aportació, i després es fixen quotes mensuals per la part associativa. Per tant, fan
activitat econòmica, però sense ànim de lucre.

Hi avantatges per a sòcies, però es pot comprar sense ser-ho. Es pot pagar en efectiu, tarja i
amb moneda social la Mola.

Destaquen el seu enxarxament a la ciutat: amb el Districte Zero, la Mola, o el propi CMESST. 

Expliquen un projecte recent que han realitzat  de conserva i embassats amb la cooperativa
Agrària del Vallès, on hi participen amb 8 cooperatives agràries.

Els seus valors afegits: una gestió més propera i humana.

Pel que fa a la trajectòria, diu que des dels seus inicis al 2018, van tenir un pic de 150 sòcies.
Després, amb la pandèmia, es va produir una baixada de sòcies i del consum (però apunta,
com a tot arreu, ha estat un problema global). Ara mateix es troben en un moment de crisi,
volen fer alguna campanya amb l’Associació La Natural (punt feble la comunicació), promoció
cistelles ecològiques, calen mans.

En Marc Montlló, soci de l’Egarenca, explica que en 5 anys porten 1 milió d’euros de guanys.
Pot semblar poc però al projecte els sembla molt. Tenen un marge molt just al ser una entitat
sense ànim de lucre. Però acostar les consumidores a la producció vol dir revertir la cadena de
valor, així, un dels principals impactes que té l’activitat de l’entitat és aquesta, parlar de preus
justos. Contribueixen a mantenir un model de petita i mitjana pagesia.

Comenta que hi ha poques iniciatives a Terrassa amb tanta gamma de productes proximitat
com aquí:  carns del  Pirineu, pomes de Lleida, cítrics del baix Ebre. Fan un gran esforç per
abastir-se de projectes que acompleixin els criteris.

Compren junts amb el Rodal de Sabadell molts productes, aconseguint així molts bons preus.
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El president del consell agraeix la presentació del projecte.

En Màrius Massallé, representant del grup municipal d’ERC, fa la reflexió del moment difícil que
està patint la pagesia. És complicat pensar en com podem salvar-ho.

En Marc Montlló diu que la clau és que el benefici vagi on ha d’anar que son les productores.

3. Informacions de la participació d’ESS dins del Pla d’emancipació juvenil

El president del consell comenta un canvi a l’ordre dia, passant el punt 7 previst al punt 3 si no
hi ha cap inconvenient per part de les assistents.

Dóna la paraula a la Laura Fusté, del Servei de Joventut, que ens explica el pla d’emancipació
juvenil, on han participat entitats de l’ESS.

Comenta que el  pacte per a l’emancipació és una iniciativa que es troba en una fase final.
Informa del procés, per si s’hi vol participar. 

Sorgeix de la inquietud pel moment complicat que està vivint el col·lectiu de joves: arrossegant
una  crisi  rere  una  altra,  el  canvi  climàtic,  la  pandèmia,  i  el  que  està  per  venir.  Les
conseqüències, entre moltes d’altres, l’afectació a l’emancipació. 

En aquest aspecte, hi ha 4 àmbits a tenir presents:
- habitatge
- àmbit laboral
- àmbit formatiu
- àmbit benestar, més transversal

S’està  treballant  transversalment  amb  diferents  serveis  municipals  vinculats  als  diferents
àmbits.  També s’han desenvolupat  sessions participatives amb diferents agents que podien
aportar propostes. D’altra banda, es van recollir enquestes entre els joves per copsar quina era
la realitat. Ara s’han redactat uns compromisos per a que cada un dels agents que s’adhereixi
al pacte pugui incorporar-los i es comprometi a dur-los a terme. Què podem fer per millorar
l’emancipació juvenil.

Al mes de novembre, s’establirà un canal de comunicació online. 

El president del consell agraeix la intervenció, i convida a les entitats a participar del procés.

4. Informació del servei d’educació sobre el programa «Protocol d'intermediació per a
FCT + convenis de pràctiques per empreses de foment de Terrassa. 

El president dona la paraula a la Marta Dinarès, del Servei d’Educació.

La Marta Dinarès explica que el programa «Protocol d'intermediació per a FCT» consisteix en
unes pràctiques obligades per a l’FP. És una intermediació entre els centres d’FP de Terrassa,
el  món  empresarial  (Cambra,  Cecot,  Foment),  i  aquest  any  s’hi  incorpora  també el  Servei
d’Emprenedoria i Economia Social, amb persones emprenedores i les entitats i empreses de
l’ESS de la ciutat). També hi participa el servei d’Ocupació i òbviament el Servei d’Educació. 

Neix de la necessitat dels centres de tenir més oferta d’empreses en les que poder portar els
alumnes a fer les pràctiques. Al mes d’octubre - desembre s’envia una fitxa als centres, que
omplen  amb  les  necessitats  que  tenen.  A  les  empreses  se’ls  envia  el  llistat  d’alumnes  i
sol·licituds.  Es  fa  tot  a  través  del  portal  Treball  Terrassa.  El  més  demandat:  la  part
administrativa, la informàtica, i les vendes. 
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Als alumnes de l’FP tradicional, són pràctiques no remunerades (les empreses poden decidir si
volen pagar transport per exemple). A l’FP Dual sí que hi ha una part remunerada, es fa un
contracte de pràctiques o beca.

D’altra  banda,  explica  el  programa de diversificació  curricular.  És un programa singular,  on
alumnes de 3er i  4art  d’ESO poden fer  fins a 12 hores de pràctiques en una empresa. No
s’estableix en aquest cas un vincle laboral, són alumnes amb problemes d’adaptació.

En Marc Ballestar, de l’Associació EBC, comenta que no es caigui en males pràctiques per no
caure en abús laboral.  També vol saber quin seguiment té el  programa,  per saber  si hi  ha
interès en incloure laboralment l’alumnat a les empreses, a la llarga.

La Maite Màrquez, de Creixen, comenta que també tenen alumnat en pràctiques, i es troben
amb que els propis alumnes que reben expliquen experiències anteriors on les pràctiques no
consisteixen en complementar els seus aprenentatges participant, sinó que directament se'ls hi
demana assumir tasques, sense tenir el seguiment i acompanyament del tutor prescriptiu.

La secretaria del consell explica que des de Foment hi ha una altra modalitat que és interessant
que coneguin les entitats i empreses de l’ESS. Foment té la possibilitat de fer pràctiques amb
persones en recerca activa de feina que, a petició d’elles volen fer practiques a emprenses.
S’estableix un conveni amb l’empresa, així com seguiment per part de Foment del pla de treball
amb aquestes persones.

Comenta  que  qualsevol  dubte  poden  demanar  més  informació  a  la  secretaria  del  consell,
restem al la vostra disposició. 

5.  Representació  del  CMESST  a la  Comissió  Ciutadana  de  seguiment  del  procés  de
participació per a la presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec de
Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa

El president del consell comenta que pel que fa a aquest procés, es va demanar que sorgís un
representant del CMESST per formar part de la comissió. Després de no recollir cap proposta
voluntària, es va demanar i va acceptar fer aquesta representació la vicepresidenta del consell,
la Maite Màrquez. 

La vicepresidenta explica que es va fer una reunió el passat 8 de setembre. Explica com va
anar. Va fer-se a petició de l’actual síndica, per la preocupació sobre els tempos que es tenien
tenint en compte les eleccions municipals de l’any vinent. El reglament estableix que s’ha de fer
una comissió ciutadana de seguiment per a la presentació de candidatures. S’ha constituït la
comissió, que participarà en el disseny de l’estratègia participativa, el recompte de vots, etc.

A la primera reunió es va establir la metodologia, els requisits per a la candidatura.
- Del 19 de setembre al 31 d’octubre es rebran les candidatures.
- Del 7 de novembre al 29 de novembre es donarà informació i divulgació de les candidatures.

La recollida de suports es farà un dia a determinar a partir del 30 de novembre (amb signatures
presencials en diversos punts de la ciutat).

Es  tenen  previstes  diverses  accions  comunicatives  cap  a  la  ciutadania  (canal  terrassa,
pantalles a la ciutat, canal youtube, xarxes socials, materials per entitats...).

Poden participar persones majors de 16 anys, persones a títol individual o persones suggerides
per entitats.

En Màrius Massallé, representant  del  grup municipal  d’ERC, comenta que a la reunió hi va
venir la presidenta de l’associació de síndics de greuges de Catalunya.
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La vicepresidenta comenta que s’ha de decidir la data de la propera reunió de la comissió, que
serà possiblement el 3 de novembre.

El president del consell agraeix la intervenció i comenta que anirem informant del procediment. 

6.Informacions del Grup de Treball de la Terrassa Cooperativa

El  president  comenta,  pel  que  fa  a  l’edició  d’enguany  de  la  Terrassa  Cooperativa,  que
inicialment es va plantejar fer una edició més reduïda que en anys anteriors, però que finalment
s’ha dissenyat més o menys una edició similar a la de l’any passat. Recorda que dijous dia 20
d’octubre es farà la roda premsa de presentació, i avancem a totes les conselleres i consellers
el programa en primícia. 

En Marc Ballestar, com a portaveu del grup de treball de la Terrassa Cooperativa, explica que
es  va  dur  a  terme  la  tercera  reunió  del  grup  promotor,  amb  la  presència  de  30  entitats
col·laboradores.

Enguany estan previstes 35 activitats i unes 100 col·laboradores.
S’han establert eixos propis de l’ESS: 

 L’ESS que habitem i que ens mou
 L’ESS que mengem i vestim 
 L’ESS que cuida
 L’ESS que fa cultura
 L’ESS que dona serveis
 L’ESS que transforma

La Fira es farà el dissabte 19 de novembre al mercat del triomf, serà una ubicació diferent,
però es volia portar la Fira als barris. 

A la reunió es va parlar de com col·laborar en fer difusió totes les entitats a través dels seus
canals perquè la TC faci mes xup xup que mai. Després de 2 anys estranys aquest serà el del
retorn total a la presencialitat. Hi ha ganes.

El president  complementa, respecte a la nova ubicació de la Fira, que els motius han estat
diversos,  d’una  banda,  suposa un  estalvi  logístic  (moltes  parades  s’ubicaran  sota  les
marquesines  del  mercat,  reduint  el  lloguer  de carpes), d’altra  banda,  es potencia  l’ESS als
barris, dins el projecte de comunalitats urbanes. Creu que serà un èxit i donarà vida més enllà
de la plaça vella. Finalment posa en valor el treball que fan tots els anys les entitats col·laborant
amb la Terrassa Cooperativa, així com el Servei d’Emprenedoria i Economia Social, i la resta
de serveis municipals que participen.

7. Informacions del Consell d’Habitatge

En  Joan  Gòmez,  de  La  Teulada  -  Associació  Terrassenca  per  al  Cohabitatge,  com  a
representant del CMESST al Consell d’Habitage, explica les darreres novetats. Comenta que
s’ha ajornat dos cops el CMH, per tant encara no hi ha hagut sessió. No s’ha explicat el perquè
de l’ajornament.

Comenta la diferencia entre ambdós consells: el CMESST aborda temes d’interès per a l’es
entitats,  engrescadors.  El  CMH  aborda  temes  molt  delicats,  complexos,  s’està  parlant  de
necessitats molt bàsiques de la població, i per tant hi ha força tensions.

Novetats sobre l’àmbit d’habitatge:
- El Programa de govern municipal  estableix que es promourà l’habitatge cooperatiu i

que abans de finals d’any es promourà la licitació per a la construcció en habitatge
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cooperatiu.  El  president del  consell  comenta que és així,  ha de sortir  a concurs, es
miraran les diferents propostes, esperem que alguna de les cooperatives de Terrassa
que fa temps que hi estan treballant ho puguin liderar. Sòl públic per fer habitatge n’hi
ha.

- D’altra banda, l’entitat Sostre Cívic ha anunciat que farà un projecte a Can Anglada que
encara ha de presentar.

En Joan Gòmez explica que ara hi ha a Terrassa dues iniciatives, la Teulada, intergeneracional,
sorgida de l’Egarenca, i l’altre és d’habitatge sènior. S’estan preparant per captar nous socis,
així quan surti el concurs puguin presentar-se per fer una cooperativa de co-habitatge en cessió
d’ús.

8. Informacions d’activitats ciutadanes impulsades per empreses d’ESS a la ciutat

El president del consell explica que a partir d’ara posarem aquest punt a l’ordre del dia perquè
qualsevol entitat que vulgui compartir alguna informació, actuació o activitat d’interès ho pugui
compartir. Sempre ha estat possible fer-ho, als precs i preguntes, però d’alguna manera amb la
inclusió  d’aquest  punt  es  vol  animar  més  a  la  participació  de  les  entitats  i  a  socialitzar
informacions d’interès.

La Cooperativa Magroc, per exemple, tot i no estar al consell, ha demanat que està buscant
espai per compartir. Si algú en té la necessitat des de la secretaria podem fer d’enllaç.

9. Informacions de presidència

El president comparteix que han convidat a la regidoria d’economia social i a la regidoria de
solidaritat i cooperació a fer una visita  a Bèlgica per conèixer bones pràctiques en temes de
comerç  just  a  Flandes.  A  la  tornada  es  farà  una  explicació  del  més  rellevant  compartit.
Convidarem a la regidora, la Teresa Ciurana, a la propera sessió, perquè pugui també explicar-
ho.

10. Precs i Preguntes

La Teresa Zamora, representant del Consell Comarcal del Vallès Occidental, explica que han
elaborat un directori de productes i serveis a nivell comarcal a nivell de compra pública, fruit de
la coordinació amb diversos agents de la comarca. 

Ens passa la informació:
https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/vols-apareixer-al-nou-directori-de-serveis-de-
leconomia-social-i-solidaria-al-valles-occidental/

I recorda que a nivell de Terrassa també hi ha la Guia d’Entitats i Empreses de l’ESS que està
a la web municipal:
https://www.terrassa.cat/entitats-i-empreses-d-economia-social-de-terrassa

Per concloure la sessió, el president recorda que hi ha prevista una darrera sessió enguany,
per al mes de desembre, tenim pendent de confirmar data.

Finalitza la sessió a les 18:30h.
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Secretaria President

Montserrat Torres Sánchez Josep Forn i Cadafalch
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