
Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

              

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

Núm.: 1/21

Sessió: ORDINÀRIA

Data: 23 de febrer de 2021

Horari: De 16:00h a 18:00h

Lloc: Sessió virtual

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 Pau Consola Párraga

Secretaria Emprenedoria i Economia Social Montserrat Torres Sanchez (Titular)

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

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

Verònica Ruiz Ratia (Titular)

Creixen  Educació,  SCCL
(Cultura Pràctica)

Maria Teresa Márquez Sánchez (Titular)

L’Eina SCCL Pau Cónsola Párraga (Titular)
Malarrassa, SCCL Miquel Gordillo Vázquez (Titular)
Fundació Prodis (CET) Marc Labòria i Comellas (Titular)
Associació Arte Paliativo Silvia Fernandez Cadevall (Titular)

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

Grup local de Fiare Banca Ètica Javier Dominguez Sagredo (Titular)
Associació  El  Corralito,  centre
de creació artística

Esther Querol Valera (suplent)

Grup local de Som Energia Domenec Martinez Garcia (Titular)

Persona  representant
d’entitats de segon nivell

XES Terrassa Toni Ganyet (pendent nomenament)

Persona  representant
d’institucions

Consell  Comarcal  del  Vallès
Occidental 

Ariadna  Cucurella  (en  representació,
convidada)

Persona  representant  de
grups municipals

TxT Daniel Otero Rodriguez (Titular)
ERC Màrius Massallé (Titular)
PSC Josefina Merino Ramirez (Titular)
Junts x Terrassa Montserrat  Trullàs  (en  representació,

convidada)
Persona  representant  de
serveis municipals

Àrea 2 Urbanisme i Sostenibilitat Antoni Estapé Esparza  (Titular)
Àrea 3 Serveis generals i govern
obert – contractació

Maria Inmaculada Soler Castellví (Titular)

Àrea 6 i 7 Promoció Econòmica i
projecció de la ciutat

Montserrat Martínez Soler (titular)
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Absents:

Persona  representant  de  grups
municipals

Ciutadans Maria Cinta Ramirez Relaño (Titular)
Ens ha informat que serà baixa. Pendent
nomenament nova representació.

Persona  representant  de  serveis
municipals

Àrea  4  Drets
Socials  –
Serveis Socials

Lucia Linuesa (titular)

També assisteixen: 

Entitat Nom i cognom
Associació EBC Terrassa Marc Ballestar 
Institut Montserrat Roig Toni Miró
Fupar Montserrat Lao

Ordre del dia

1.-Aprovació de l’acta de la sessió anterior (30/10/2020) 

2.- Presentació de l’Informe Anual del Consell 2020

3.- Seguiment i avaluació del PEESST

4.- Valoració de la Terrassa Cooperativa 2020 i proposta de creació de la comissió de 
treball / grup impulsor de la Terrassa Cooperativa 2021

5.-  Proposta de creació de la comissió de treball de Projectes Educatius

6.- Presentació del projecte Vapor Prodis 

7.- Informacions de Presidència

8.- Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió:

El  president del  Consell  dóna  la  benvinguda a totes  les  conselleres  i  consellers  i  obre la
primera sessió del consell de 2021.

1.-  Aprovació  de  l’acta  de  la  sessió  anterior  (30/10/2020)  

S’aprova l’acta per unanimitat, sense cap comentari.

El  president comenta que hi havia algunes qüestions de precs i preguntes que van quedar
pendents de respondre a la sessió anterior, que seran abordades al punt 7 de l’ordre del dia,
Informacions de presidència.

2.- Presentació de l’Informe Anual del Consell 2020

El  president dóna  la  paraula  a la  secretaria  del  Consell  per  presentar  l’Informe Anual  del
Consell 2020, que s’ha enviat com a document adjunt a la convocatòria.

La secretaria repassa l’informe 2020 i fa incís en que vam ser el primer Consell a reunir-se, de
manera virtual, en època de pandèmia. 

El  president recorda que la voluntat és que, si el context ho permet, les sessions del Consell
es puguin fer de manera presencial i successiva, a cada una de les entitats membre del consell,
per tal de que ens anem coneixent millor.

La  secretaria indica també que, com totes les documentacions generades al consell, aquest
informe  quedarà  penjat  al  portal  de  transparència.  Demana  que  si  algú  vol  afegir  alguna
informació a l’informe, o modificar el format, ens ho pot fer arribar com a suggeriment per mail.

No hi ha comentaris a l’informe, i es passa al punt 3 de l’ordre del dia.

3.- Seguiment i avaluació del PEESST

El president dóna la paraula a la secretaria perquè pugui explicar breument els informes de
seguiment i avaluació del PEESST

La  secretaria explica  que  el  seguiment  i  avaluació  del  PEESST  es  fa  sempre  a  través
d’informes  anuals  de  les  diverses  actuacions  del  Pla.  Aquests  són  els  informes  que  hem
adjuntat a la convocatòria d’avui.

Comenta a grans trets les principals actuacions i en quin punt estan, seguint les pautes dels
informes adjuntats a la convocatòria. Demana que, un cop finalitzat, si algú vol aprofundir en
alguna de les actuacions es pot abordar en alguna de les sessions del consell.

A grans trets, el PEESST s’està desenvolupant amb normalitat, excepte en 2 handicaps:

1. El retard de l’Equipament
2.  La situació derivada del covid19 que ha fet destinar part dels recursos a pal·liar  aquesta
situació d’urgència.

La resta de programes previstos s’han desenvolupat amb normalitat, fins i tot alguns més enllà,
com el cas dels Programes Educatius. Comptem amb un grup de docents molt implicats que
tenen moltes propostes, i com es comentarà més endavant, s’està treballant en el marc d’un
conveni on hi ha diversos agents educatius implicats.
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També es va treballar amb una cooperativa de la ciutat una subvenció europea per demanar
fons per a les entitats de l’ESS, però finalment la van desestimar.

El president afegeix que també es va participar en la Fira Tria Futur. La voluntat és participar a
tots els esdeveniments que impulsin d’altres serveis de l’ajuntament on es pugui promoure i
visibilitzar l’ESS.

Demana la paraula en  Javi Dominguez, de Fiare, voldria tenir més informació sobre alguns
dels informes del PEESST. En concret, diu que es parla de que hi hauria un conveni per a la
creació d’un espai test en relació a l’Anella Verda de Terrassa.

La  secretaria explica que una de les actuacions del PEESST és l’emprenedoria dins l’Anella
Verda, en diferents àmbits, no només en projectes d’agroecologia (biomassa, espais de lleure,
etc.). Des del Servei s’ha començat fent assessoraments en projectes agroecològics. També
s’ha treballat en ser proactius, no només fer assessoraments sinó també promoure propostes.
Es va començar fent contactes amb un projecte que es diu «Espai Test», tenen finançament
europeu, i han fet alguna actuació a l’estat espanyol,  i ens estan fent un assessorament de
manera  gratuïta.  S’ha  contactat  també  amb  l’Ajuntament  de  Sabadell  perquè  tenien  una
actuació similar. La secretaria matitza que no s’ha fet cap conveni, el que s’està fent és treballar
de manera enxarxada.  S’ha fet una primera reunió amb els  agents  (els  tècnics experts  de
l’espai test, l’Aj. de Sabadell, CCVOC, Fundació Miquel Agustí, Fundació Sant Galderic, Institut
de Castellar que té una especialització en agroecologia). Comenta que si es vol més informació
sobre el tema ens ho demaneu per correu i us ho podem fer arribar.

En Pau Consola, de l’Eina, demana la paraula, comenta que de la mateixa manera, ells tenen
un projecte a Torrebonica, i els hi interessaria la informació sobre els Espai Test.

El  president diu  que  es  passarà  la  informació  a  totes  les  conselleres  i  consellers  per  si
l’actuació també desperta més interès.

4.- Valoració de la Terrassa Cooperativa 2020 i proposta de creació de la comissió de
treball / grup impulsor de la Terrassa Cooperativa 2021

La  secretaria explica  que  l’edició  2020 de  la  Terrassa Cooperativa  no ha estat  fàcil,  però
remarca, de nou, la implicació de moltes entitats i empreses de l’ESS de la ciutat.

Ha estat un esforç enorme adaptar l’edició a format digital. Però el canvi ha suposat fer un tipus
de web que ha generat molta informació i que pot quedar com a recurs i fons documental.

Respecte a les dades de participació:

- 96 entitats que participen al programa
- La participació de la ciutadania potser és el que ha baixat més. Com a explicació creiem que
el format digital ha influït, així com l’elevat nombre d’activitats ofertades.

Es va detectar que en aquelles activitats on hi participaven a l’organització més d’una entitat,
han funcionat millor. Per tant, com a conclusió creiem que la intercooperació és un valor que cal
fomentar en futures activitats que es programin.

Com a novetat, es van dur a terme unes jornades professionals, que no han funcionat  com
s’esperava. Es vol aconseguir que les empreses i entitats de l’ESS s’impliquin més en aquest
sentit, fent arribar les necessitats formatives i professionalitzadores que tenen, i participant de
les accions, per al seu propi enfortiment.

Les línies de treball per a la 7ena edició són:

 Millora continua a partir de l’avaluació.
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 Destacar temes d'interès (Habitatge, Salut - entesa en un sentit ampli- i com s’hi pot

donar resposta des de l’ESS).
 Continuar  elaborant  fons  audiovisual  i  digital  que  ens  serveixi  per  fer  difusió,

sensibilització, coneixement i també visibilitzar l’ESS de Terrassa.
 Millorar la comunicació, les eines i xarxes.
 Més i millor participació de les empreses i entitats. Hem començat a fer avaluació de la

TC per grups i volem continuar en aquesta línia per millorar la participació i avaluació i
per  això es vol proposar la creació d’un grup de treball  específic sobre la Terrassa
Cooperativa, dins del CMESST.

El president destaca que, tot i la baixada de participació, la valoració és molt positiva. La Fira
per exemple ha funcionat poc, però el mateix ha passat amb altres esdeveniments que han fet
a la ciutat de manera virtual. Algunes coses positives: per exemple la virtualitat ha fomentat que
hagin participat moltes més entitats i persones de fora de Terrassa. 

La  Montserrat  Trullàs,  que  assisteix  a  la  sessió  com a  representant  convidada  del  grup
municipal Junts x Terrassa, pregunta si la propera edició és farà virtual o presencial.

El  president respon que la voluntat és que el proper any es pugui fer presencial, ni que sigui
parcialment, però dependrà del context.

Abans de passar al proper punt la secretaria demana si es considera que s’aprova la creació
del  grup  de  treball  de  la Terrassa Cooperativa.  El  president demana  que si  no hi  ha cap
comentari en contra, es dóna per aprovada la creació d’aquest grup per unanimitat.

5.-  Proposta de creació de la comissió de treball de Projectes Educatius

La secretaria comenta que, com s’ha dit anteriorment, una de les actuacions del PEESST, els
programes educatius, estan agafant molta volada doncs es compta amb tot un seguit d’agents
que s’estan implicant molt. Hi ha diversos mestres que, de manera informal, ja venen treballant
l’ESS en els seus àmbits de competència. Avui estan presents a la sessió en Toni Miró, docent
de l’Institut Montserrat Roig, i en Marc Ballestar, de l’associació EBC Terrassa, dos dels agents
impulsors.

Com a Ajuntament de Terrassa desenvolupem diversos projectes educatius de promoció de
l’ESS, com per exemple el projecte CUEME. D’altra banda fem tallers de foment dels valors del
cooperativisme a escoles i instituts, ofertats en el marc de la Guia Educativa, on també s’hi ha
afegit un taller de tèxtil responsable, ofertat per Ecoinserció. També participem als Premis Nous
Professionals, on l’ESS també hi és present,  amb una línia específica. Per primera vegada,
amb el covid19, es va fer la Fira Tria Futur, en la que també expliquem a l’alumnat l’economia
social com una sortida professional o emprenedora i on també va participar l’Ateneu cooperatiu
del Vallès Occidental.

Estem  a  punt  de  tancar  l’actualització  d’un  conveni,  on  hi  són  presents  diversos  agents
vinculats a l’educació i  a l’ESS (centres  educatius, l’EBC Terrassa,  la XES,  l’Ateneu).  Però
d’alguna manera ja s’estan implementant accions, com el desenvolupament d’una eina digital
(moodle) que faciliti als centres l’intercanvi de recursos en aquest àmbit. S’ha estat treballant
juntament amb el servei d’educació de l’Ajuntament.

La  voluntat  és  que  es  constitueixi  també  un  grup  de  treball  específic  sobre  programes
educatius, dins del CMESST. 

Pren la paraula en Toni Miró, de l’Institut Montserrat Roig i una de les persones impulsores
d’aquesta  iniciativa.  Recorda que el  conveni  es  va signar  per  primer  cop al  2017.  Falta  la
creació d’aquest grup de treball que mai s’ha arribat a constituir formalment, i que hauria de
tenir  aquesta missió de coordinar, treballar,  i  fer seguiment, per al  desenvolupament de les
accions previstes al conveni.
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En Marc Ballestar, d’EBC Terrassa, argumenta els tres grans objectius del conveni. En primer
lloc visibilitzar les feines vinculades a l’ESS i al Bé comú que ja s’està fent a l’aula sense saber-
ho. En segon lloc es cerca que els centres educatius generin xarxa i intercanvis entre l’alumnat,
i finalment generar formacions per als docents.

El president comenta que si ningú està en contra s'aprova la creació del grup de treball. No hi
ha intervencions en contra i s'aprova per unanimitat la creació del grup de treball de projectes
educatius. 

Ariadna Cucurella, del Consell Comarcal comenta que es compti amb elles per als grups de
treball, TC i educatius. 

La secretaria del Consell comenta que es convidarà a tots els membres a participar.

6.- Presentació del projecte Vapor Prodis 

El  president dóna  la  paraula  a  en  Marc  Laboria  de  Prodis,  tot  recordant  que  l’objectiu
d’aquestes rondes de presentacions dels membres del Consell és conèixer-ns una mica millor. I
tant aviat es pugui les realitzarem presencialment.

En Marc Labòria presenta el projecte de remodelació del Vapor Cortés de Terrassa. Primer fa
una presentació general de Prodis, que enguany ha fet 60 anys. Treballen amb persones amb
discapacitat,  adultes.  Tenen  centre  especial  de  treball,  formació  i  inserció  al  món  laboral,
residències i pisos amb suport, i d’altres serveis, com el club esportiu.

Ha repassat el que ha estat la història de l’entitat en aquests 60 anys. 

A nivell de xifres, al 2019 es van atendre 474 persones, 102 serveis d’habitatge, 90 serveis
laborals CET, 212 atencions diürnes, 150 professionals vinculats, i 70 esportistes. Els ingressos
estan entorn del 7 milions d’euros.

Porten temps repensant els models, cap a les noves necessitats socials, cap a la incidència
política.  I  això  ho  fan  qüestionant  els  models  constantment.  Volen  un  model  centrat  en  la
persona,  donar  més  visibilitat  i  protagonisme  a  les  accions  que  fan,  i  fer  un  treball  més
comunitari. Les entitats han de ser generadores d’oportunitats, proveir de serveis especialitzats.

El projecte Vapor es genera quan el Centre Ocupacional que tenen, Reina de la Pau, acaba la
seva  cessió.  En  converses  amb  l’Ajuntament,  apareix  l’oportunitat  del  projecte  al  Vapor.
S’acaba establint un acord amb l’Ajuntament, amb una cessió a 50 anys.

Amb aquest projecte volen tancar la visió de centre ocupacional tancat (aules tancades, mirada
endins)  i  fer-lo  obert  (projectes  comunitaris,  transformadors,  sostenibles,  transversals).  Es
compta  ja  amb  uns  estudis  arquitectònics  previs.  Històricament  el  Vapor  ha  estat  un  mur
arquitectònic, per a la ciutat, i es vol trencar amb això. Que sigui un espai obert i accessible.

El projecte vol treballar en 3 eixos:
- L’Economia Social
- La Cultura
- Els Serveis de Prodis

Projectes: Restauració, Espai d’Art, i Espai comunitari

El  president comenta que quan van rebre la proposta de Prodis els va semblar que era un
projecte molt  interessant  que complementava  molt  bé  tot  el  que es venia fent  des del  Pla
Estratègic, i de l’Equipament de l’ESS. Es va posar a Prodis en contacte amb altres iniciatives
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similars, com la Geltoki a Pamplona. Li sembla un projecte excel·lent que esperem poder veure
fet realitat en breu.

Esther  Querol,  d’El  Corralito demana  la  paraula  i  diu  que  El  Corralito,  com a centre  de
creació,  els  hi  sembla una proposta  molt  interessant.  Elles  han anat  treballant  en diferents
espais doncs fins fa poc no tenien local, fent xarxa, potenciant espais a partir de l’art i la cultura.
Veure que es potencien espais de la ciutat i se’ls dóna un ús i un valor comunitari és una molt
bona notícia. 

En Marc Laboria diu que és justament el que volen fer, treballar de manera col·laborativa. Això
dona força al projecte en pensar que no només dependrà d’ells, sinó que hi haurà més entitats
implicades. Ho venen fent amb la trama del mercat, per exemple van fer aliança allà amb La
Terrassenca, i ara treballen de manera col·laborativa. 

El president espera que enguany, i si no es pot fer abans, es pugui fer una visita presencial al
Vapor Cortès en el marc de la Terrassa Cooperativa.

7.- Informacions de Presidència

El president dóna resposta a les preguntes que van fer-se al torn de precs i preguntes de la
darrera sessió consell i que van quedar pendents de resposta.

 En relació al  Programa Funcional  de l’Equipament  d’Economia Social  i  Solidària  de
Terrassa:  Es  va acordar  crear  una  comissió  de seguiment  del  projecte  executiu de
l’equipament.  En aquest  sentit,  es  comenta  que un  cop  es  compti  amb la  primera
proposta de projecte executiu, en paral·lel es proposarà al Consell la creació del grup
de treball sobre l’Equipament. Comenta que a la proposta d’inversions de l’equip de
govern d’enguany es contempla fer l’equipament d’ESS, així que si tot va bé l’any que
ve iniciarien les obres i esperem que sigui una realitat abans que acabi el mandat.

 En relació al Pacte per la Vida: a la darrera sessió es va establir l’acord d’adhesió del
Consell per unanimitat al Pacte per la Vida promogut per l’AESCAT, així com acord per
unanimitat d’elevar al Ple Municipal sol·licitar a l’Ajuntament la seva adhesió a petició
del Consell. S’ha gestionat l’adhesió del Consell al Pacte. S’ha portat al Ple Municipal la
sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament al Pacte, que ha estat aprovada.(Ple Municipal de
27 de novembre de 2020). S’ha comunicat i tramitat amb l’AESCAT l’adhesió tant del
Consell com de l’Ajuntament de Terrassa al Pacte per la Vida.

 Sobre els Canvis al Reglament del CMESST: S’han realitzat les gestions aprovació al
Ple Municipal, publicació al BOPB i e-tauler (19 de gener). 
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=280940&idens=827980001
La publicació es va dur a terme el 19 de gener, han de passar 30 dies hàbils que ens
portarien  al  2  de  març  per  l'aprovació  definitiva  del  reglament.  Després,  han  de
transcórrer 15 dies hàbils més, estaríem a 23 de març per a l'entrada en vigor.
Un cop es faci l’aprovació definitiva i oficial es convidarà a tot el mapa d’agents de
l’ESS a participar al Consell per ocupar les places vacants.

 Rotació de presentació de les entitats membre del Consell: 
A  l’anterior  sessió  es  va  acordar  que  de  manera  rotativa  cada  una  de  les  entitats
membre presenti en el ple del Consell la seva entitat i la tasca que desenvolupen. Avui
ha presentat Prodis, i el  president fa la proposta que la següent entitat a presentar
sigui El Corralito, si els hi sembla bé. I a poder ser, que es faci de manera presencial al
seu local,  i sinó virtual,  però que ens expliquin el seu projecte.  Esther Querol d’El
Corralito accepta la proposta. Es concretarà la data.

 En Domènec Martinez, de Som Energia, havia proposat a l’anterior sessió, la creació
d’una Agència Energètica de Terrassa.  En aquest sentit,  el  president comenta que
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s’ha realitzat  una reunió amb el Servei de Medi Ambient. Ens comenten que com a
Agencia  Energètica  de Terrassa  no  està  constituïda.  Però  des  del  Servei  de  Medi
Ambient  venen  fent  moltes  actuacions  en  aquest  sentit.  Just  avui  s’ha  presentat
l’associació  de  municipis  per  l’energia  pública,  que  reuneix  una  cinquantena  de
municipis, que el que vol fer és avançar cap a la transició energètica, democratització
de l’energia, i per tant estem fent passos decidits en aquesta línia. 

 En Javi Dominguez, de Fiare, havia demanat com estava la creació de l’observatori de
compra pública. El  president comenta que es va traslladar  la pregunta a les àrees
competents, doncs és un tema que s’ha de treballar entre diferents àrees. Encara no
sabem quan es podrà treballar en aquesta línia i quan podrà constituir-se, però tant
aviat es pugui s’informarà al Consell. 

 Finalment la Rosa Guinot d’alternativa3 va demanar la implicació de l’Ajuntament al
projecte de promoció  del  comerç  just  «Cafè Ciutat»,  on  hi  ha  el  Cafè  Terrassa.  Al
respecte, el  president diu que s’ha parlat  amb el servei de Solidaritat  i  Cooperació
internacional,  en aquesta  línia es venen donant ajuts en aquesta línia desde fa uns
anys, per recolzar els projectes en origen. No és per tant un projecte oblidat, es ve
treballant i es segueix treballant. S’ha proposat una reunió amb diferents departaments
per  treballar  aquest  projecte.  Justament  recorda  que  hi  ha  també  la  Fira  Terrassa
Gastronòmica on també hi te cabuda la producció de proximitat i KM 0, i el Cafè Ciutat
hauria de tenir una presencia en aquesta Fira. Hi ha la voluntat de fer-se aquest any
2021, perquè és una fira que s’ha de fer presencial.  Es vol  fer al  Districte 0. Hi ha
d’altres  propostes,  com la realització d’un Festival  de Cinema Gastronòmic,  i  s’està
treballant  per  a  que  siguin  dues  iniciatives  que  coincideixin  i  vagin  de  la  mà.
Showcookings, xerrades sobre conreus i cuina de proximitat, etc. La finalitat és donar a
conèixer el que estem fent i el que estem defensant al gran públic.

Finalment el president aprofita per recordar que com a Ajuntament estem a disposició de les
entitats per fer difusió de les activitats que dueu a terme. També a buscar partners i enxarxar-
vos entre entitats.

Recorda  alhora  que  tota  la  informació  que  generem  al  Consell  es  penja  a  la  plataforma
participa, i allà poden consultar qualsevol documentació.

Domenec Martinez agraeix la informació sobre la creació de l’Agència de municipis, és una
molt bona notícia. Recorda que aquest mes de febrer es compleixen 20 anys de la declaració
de Rudi, per treballar desde diversos municipis per les energies renovables. Potser es va una
mica tard però agraeix que es vagin fent accions.

El president comenta que estan presidint aquesta recentment creada Agencia de municipis, la
constitueixen 74 municipis i 4 entitats civils. S’està generant molt interès en el tema.

La  secretaria comenta que es vol convidar  als  companys del  servei  de medi  ambient  a la
propera  sessió  del  consell  per  a que expliquin  les accions  que porten  a  terme a nivell  de
transició energètica i altres actuacions enxarxades amb l’ESS.  Domenec Martínez, de Som
Energia, diu que li sembla molt bona idea.

El president afegeix que també ens podran explicar la recuperació de conreus típics a la ciutat
de Terrassa que estan duent a terme amb diferents actuacions. Si venen ens poden explicar les
dues línies de treball. 

La  secretaria recull  l'encàrrec i  convidaran  per a la propera sessió als  companys  de medi
ambient.
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8.- Precs i preguntes

Javi Dominguez demana informació sobre els projectes Next Generation de la UE, i si desde
l’ajuntament es té en ment algun projecte. Desde l’ESS hi ha neguit en aquest sentit, vindran
molts diners d’Europa però potser aniran als de sempre. Volia saber si desde l’Ajuntament s’ha
pensat en alguna cosa.

El president diu que si que s’ha pensat. De fet s’han presentat unes pre-fitxes, tot i que encara
no està la convocatòria oberta. S’han fet reunions amb Diputació i Generalitat per tenir més
informació sobre com aniran els ajuts. Des d’Europa sembla que es vol controlar que els ajuts
siguin ben repartits.  Si  que han comentat que no es volen projectes localistes, que es facin
accions de gran abast territorial.  Un projecte  que sembla que es vol  abordar  és el  Hub de
l’audiovisual, per dotar-lo de més capacitat de producció. Un altre projecte que ha despertat
interès és recuperar urbanísticament el districte 0, social i culturalment. La majoria de projectes,
entorn de 13 propostes, giren en la seva majoria entorn de la digitalització i la indústria 4.0.
Comenta  que  s’està  treballant  en  això  i  també  amb  altres  municipis  per  veure  si  es  pot
coordinar altres projectes amb ells.

La secretaria aprofita per comentar que just avui ens ha arribat informació de la Confederació
de Cooperatives amb 5 projectes de cooperatives catalanes que es volen presentar als fons
Next  Generation,  sobre  temes  com:  La  digitalització  al  servei  de  la  cultura  i  l’educació,
Comunitat energètica, Ecotransició, Serveis per la Llar, Serveis de mobilitat i transport públic. Si
es vol més informació us la podem fer arribar amb l’autorització dels impulsors.

Rosa Guinot, d’alternativa3, comenta que hi ha el projecte «Ciutat de comerç just» a nivell
mundial. Es podria presentar Terrassa, es donen les condicions.  Terrassa podria ser la primera
ciutat catalana de comerç just. Aprofita també per dir que li sembla molt bona idea la proposta
de que les entitats membre del Consell es vagin presentant de manera successiva, així ens
podem anar coneixent i fent xarxa.

El president diu que li sembla genial la idea del projecte Ciutat de comerç just. S’estudiarà la
proposta.

Sense més intervencions s’aixeca la sessió del Consell.

Secretaria President

Montserrat Torres Sanchez Josep Forn i Cadafalch
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