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

Núm.: 2/21

Sessió: ORDINÀRIA

Data: 25 de maig 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)
Creixen  Educació,  SCCL  (Cultura
Pràctica)

Maria  Teresa  Márquez  Sánchez
(Titular)

L’Eina SCCL Pau Cónsola Párraga (Titular)
Malarrassa, SCCL Miquel Gordillo Vázquez (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 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)
La Teulada - Associació Terrassenca 
per al Cohabitatge

Joan Gómez i Segalà (Titular)

Persona  representant
d’entitats  de  segon
nivell

Associació  Economia  Solidària  de
Terrassa

Toni Ganyet (Titular)

Persona  representant
de grups municipals

TxT Daniel Otero Rodriguez (Titular)
ERC Màrius Massallé (Titular)
PSC Josefina Merino Ramirez (Titular)
Junts x Terrassa Marta Sánchez Raventós (Titular)

Ciutadans Eduardo Méndez Rodriguez (Titular) 
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 4 Drets Socials – Serveis Socials Lucia Linuesa
Àrea  6  i  7  Promoció  Econòmica  i
projecció de la ciutat

Montserrat Martínez Soler (titular)
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Excusen assistència:

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)

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

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

Persona representant d’institucions Consell  Comarcal  del
Vallès Occidental 

Oriol Mestre Vall (suplent)

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

EBC Marc Ballestar (Titular)

Absents:

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

Associació Arte Paliativo Silvia  Fernandez  Cadevall
(Titular)

També assisteixen: 

Entitat Nom i cognom
Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat Lluïsa Melgares
Regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia Carles Caballero
Directora de l’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat Cristina Escudé
Directora de Serveis de medi ambient Anna Crispi
Director del Programa per la Transició Energètica Marc Cadevall
Cap del Servei de Recursos naturals i sostenibilitat Marga Rodríguez
Ins Montserrat Roig i EBC Toni Miró

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (23/02/2021).

2.- Informació dels Grups de Treball del CMESST de la Terrassa Cooperativa i de 
Programes Educatius.

3.-  Presentació dels programes d'actuació de medi ambient i transició energètica 
d'interès pel desenvolupament de projectes d’economia social i solidària.

4.- Presentació del projecte Associació el Corralito, Centre de Creació Artística.

5.- Informacions de Presidència.

6.- Precs i preguntes.
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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 (23/02/2021).

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

2.-  Informació  dels  Grups  de  Treball  del  CMESST  de  la  Terrassa  Cooperativa  i  de
Programes Educatius.

El president informa que ja s’han constituït dos grups de treball del CMESST, el de la Terrassa
Cooperativa i el de Programes Educatius, i han escollit els seus portaveus que informaran amb
portaveu rotatius.

El grup de treball de la Terrassa Cooperativa havia de presentar-lo en Marc Laboria, de Prodis,
com a portaveu  del  grup de treball,  que avui  ha excusat  assistència.  Per  tant  es  passa la
paraula a la secretaria.

La secretaria exposa que el grup de treball de la Terrassa Cooperativa ha començat activitat,
amb una valoració de la darrera edició i recollida de millores per afrontar l’edició d’enguany. 

Una de les novetats més rellevants serà que el grup impulsor ha creat subgrups de treball, en
funció de punts i àmbits d’interès, dels programes i dels eixos temàtics que vulguem tenir de
cara  a  la  Terrassa  Cooperativa,  això  amb  la  intenció  de  que  sigui  molt  més  facilitador  i
participatiu, ja que en grups de treball  molt  nombrosos es fa complicada la participació. Ara
s’està a la fase de disseny de continguts. 

En aquest primera trobada s’han plantejat fer dos blocs:

1.- El que posa la vida en el centre / l’economia de les persones,  que està molt relacionat amb
els  eixos  temàtics  que  tenen  a  veure  amb  la  salut,  alimentació,  cultura,  esports,  cures,
economia feminista, drets humans, tot allò que posa explícitament en el centre a les persones.

2.- L’altre bloc és el que es refereix a  l'economia més justa, tots aquests elements de treball
que tenen a veure en com es  produeix  i  distribueix  des  dels  projectes  d’economia  social  i
solidària. En aquest àmbit estaria la producció responsable, l’economia circular, reciclatge, etc.,
les  economies  transformadores  com el  procomú,  la  moneda local,  els  bancs  del  temps,  la
producció agroecològica, energia, tecnologia, mobilitat, recursos professionals i empreses. 

En aquests moments s’està a la fase de recollida de propostes, a través de les enquestes que
s’han fet arribar a totes les empreses i entitats d’economia social i serveis municipals.

Enguany, intentàrem reduir propostes, ja que l’any passat se’n van fer dos o tres per dia, i no es
donava l’abast. També hi ha la intenció d’enxarxar a serveis i entitats sobre temes comuns per
ser més eficients. Tot i així, a data d’avui ja hi ha sobre la taula 47 propostes.

El  president   afegeix  que estem intentat  treballar  per  recuperar  el màxim de presencialitat
possible en els actes, atès que és evident que intentem fer actes potents, i per tant treballem
per intentar posar d’acord diferents propostes i aconseguir més afluència i interès.

La secretaria comenta que, entre avui i demà, activarem tot un històric de totes les edicions de
la Terrassa Cooperativa que s’han fet, i aviat es podrà veure la història de la TC en aquestes 7
edicions. 
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El president dóna pas a en Toni Miró, de l’Ins Montserrat Roig i membre d’EBC, que avui farà
de portaveu del grup de treball de Programes Educatius.

En Toni Miró, saluda a tothom i exposa que des de de la comunitat educativa s’està treballant
en dos fronts:

1. Un és el de donar contingut a l’aplicatiu que tenen en xarxa els centres que participen en el
projecte de potenciació de l'Economia Social i Solidària, el moodle educatiu. Ja li han començat
a donar contingut tant per alumnat com per a professorat.

2. L’altre punt que queda pendent és una reunió de seguiment conjuntament amb el consell per
verificar els altres objectius que consten al conveni, com és afegir a més centres docents.

El President aprofita per donar la benvinguda a les noves persones representants de vocalies
que s’han incorporat avui al Consell: 

Montse  Lao,  de  la  Fundació  Antiga  Caixa  Terrassa  (FUPAR,  La  Llar,  Centre  Cultural,
Teixidors),
Marta Cid, de la Fundació Leitat,
Ana Belen Mesa, de l’Associació La Natural Coopmunicació,
Marc Ballestar, de l’Associació Camp d'Energia de l'Economia del Bé Comú de Terrassa,
Joan Gómez, de La Teulada - Associació Terrassenca per al Cohabitatge,
Eduard Mendez, del grup municipal Ciutadans.

 
3.-   Presentació  dels  programes  d'actuació  de  medi  ambient  i  transició  energètica
d'interès pel desenvolupament de projectes d’economia social i solidària.

El president dóna la benvinguda a la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, na
Lluïsa Melgares,  a en Carlos Caballero,  regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia, a
l’Anna  Crispi,  directora  de Serveis  de Mediambient,  na  Cristina Escudé,  directora de l’àrea
d’urbanisme i sostenibilitat, en Marc Cadevall, director del programa de transició energètica, i
na Marga Rodriguez, tècnica de medi natual.
 
La  tinenta  d’alcalde,  Lluïsa  Melgares, dóna  les  gràcies  per  la  invitació.  Exposa  que  el
departament ha detectat moltes oportunitats basades en economia social i solidària, com són
l’Anella Verda i els horts, així com l’impuls que es dóna a les comunitats energètiques.

Marc  Cadevall,  comenta  que  farà  un  repàs  de totes  les  accions  que  han dut  a terme en
aquests anys vinculades a l’Economia Social i Solidària.

Antecedents:

-  A  finals  dels  anys  90,  es  va  crear  l’Agència  Local  d’Informació  i  Serveis  Energètics  de
Terrassa, amb una subvenció europea. Una vegada es van esgotar els recursos econòmics va
ser  absorbida  dins  els  serveis  de  medi  ambient.  No ha tingut  mai  una  personalitat  jurídica
pròpia, però va ser l’embrió del que avui és la secció d’energia que està a mediambient.

- Un altre exemple, la creació de perfils professionals vinculats a l’assessorament energètic de
les famílies. Al 2011 es va crear un projecte amb diverses ciutats, coordinat per en Domènec
Martínez,  creant  la  figura  de  l’agent  energètic  d’edificis.  Era  un  projecte  de  formació
ocupacional. Terrassa hi va participar de manera molt activa.

- Es va crear l’Ofimape (Oficina Municipal d’Atenció a la Pobresa Energètica), que assessora en
temes relacionats amb l’aigua i l’energia, i pobresa energètica. Però també hi ha persones a
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l’oficina  que  treballen  en  aquests  temes  d’empoderament  de  la  ciutadania  en  l’àmbit  de
l’energia.

-  Les  Agències  s’han  mantingut  la  majoria  recolzades  per  pressupost  públic.  Han  estat
absorbides  o  per  ajuntaments  o  per  comunitats  autònomes.  A  Catalunya  hi  ha  l’ICAEN
(empresa pública que fa d’empresa d’energia a Catalunya).

- Projectes en curs: cooperatives i més agències.
 Som Energia
 Altres iniciatives a nivell de l’estat, sobretot al País Vasc (Navarra,...)
 Fa 15 dies el Consell Comarcal ha presentat la seva agència: Agència d’Energia

del  Vallès  Occidental.  Tampoc  té  personalitat  jurídica,  fan  assessorament  a  la
ciutadania en municipis de menys de 20mil habitants.

 Projecte Vilawatt: consorci público-privat-ciutadà (assessorament energètic,
empoderament de la ciutadania. Projecte de Viladecans

- Cecot renovables (Oficina per  a la transició Energètica):  No és ben bé ESS,  però toquen
temes energia, només en el sector industrial.

- Barcelona energia: comercialitzadora (assessorament, eficiència energètica, renovables, etc.).
S’ha  pensat  si  des  de  l’Ajuntament  de  Terrassa  es  podria  fer  una  figura  com aquesta  de
Barcelona, però s’ha descartat  doncs en aquests moments s’obren escenaris millors com la
figura de les comunitats energètiques.

Des de l’Ajuntament, en Marc Cadevall creu que cal intentar unir esforços, no calen agències
d’assessorament actuant des de diversos agents del mateix territori.

- Autoconsum limitat.
Fa referència a tenir una instal·lació a nivell unifamiliar o plurifamiliar, i a tenir dret a consumir
aquesta energia. La normativa va arribar tard i malament i amb limitacions a Espanya. 
* Cal un contracte base amb una subministradora (doncs és difícil ser autosuficient)
* es pot autoconsumir sempre que s’estigui prop dels 500 metres de la instal·lació.

- Comunitats d’energia:
Llei 24/2013 de 26 de desembre, del Sector Elèctric.
A  la  llei  apareix  un  nou  agent:  les  comunitats  d’energia.  Participació  oberta  i  voluntària,
autònomes.  La  seva  finalitat  principal  ha  de  ser  proporcionar  beneficis  mediambientals,
econòmics i socials als seus socis, o a les zones locals on operen.
A  Terrassa,  una  comunitat  d’energia  podria  ser  un  conjunt  d’equipaments  municipals  amb
instal·lacions fotovoltàiques + ciutadans amb instal·lacions i  altres que no,  que es fan socis
d’aquesta comunitat, i comparteixen l’energia que generen entre tots. Cal fer també un paper
d’assessorament i empoderament a la resta de socis. Cal també que puguin assumir (comprar
la resta  d’energia a la que  no puguin fer front).  Podran generar,  consumir,  comercialitzar,  i
sobretot fer tota la gestió econòmica i tècnica del sistema. 

Això és molt interessant diu el Marc, ja es podria fer. Es pot fer des de la ciutadania, encara que
des de l’Ajuntament està en disposició i oberts a impulsar-ho.

- Associació de municipis i entitats per l’energia pública.
L’Ajuntament de Terrassa ha liderat la creació de l’associació, que agrupa 80 municipis i uns 3
milions de persones, presidida per en Carles Caballero. Concebuda com a eina per fer política
a un nivell diferent al municipal. Es va fer realitat el 23 de febrer d’enguany.

- Bonificacions municipals: 
Ens  explica  també  en  Marc Cadevall les  bonificacions  que  un  ciutadà  pot  obtenir  des  de
l’Ajuntament de Terrassa, per la instal·lació de plaques fotovoltàiques per a la creació d’energia
renovable  que pot  arribar  a  un  50% de  la  inversió.  Per  exemple  per  un  cost  inicial  de  la
instal·lació d’una casa unifamiliar pot oscil·lar entre 3.000 - 5.000€,  és podria obtenir des de
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l’inici un 30% d’energia d’autoconsum, es podria arribar a un descompte d’un 50% durant 5
anys en l’import de l’IBI.

En conclusió:
- L’Ajuntament no pot vendre electricitat. El que pot fer és muntar una fotovoltàica i jurídicament
s’entén com a domini públic  (bé de domini  públic la utilització del qual  seria d’ús privatiu),  i
podria cedir la quota d’ús a la ciutadania, establint una taxa o un cànon per percentatge d’ús.
Això suposa estalvi energètic, estalvi de diners i transició energètica.

- Una altra opció, seria la creació d’una entitat público-privada, l’Ajuntament tindria menys del
50% dels drets polítics. L’Ajuntament cedeix teulades municipals i l’entitat inverteix en actius de
generació i emmagatzematge i paga per l’ocupació de la teulada, en kw o en €. Els i les sòcies
es beneficien dels estalvis i dels ingressos aconseguits per l’optimització.

Cal veure què acaba passant amb la norma a Espanya,  per  tal  de concretar com es faran
realitat les comunitats d’energia. Suposa un repte social d’organització de la ciutadania i dels
projectes  d’economia  social  i  solidària.  Interessa  molt  ara  fer  un  «llistat»  de  persones
interessades en aquests projectes.

En Carles Caballero diu que si algú vol més informació tant ell com en Marc estan a disposició
i els poden contactar per mail.

El  president dóna les gràcies a en Marc i al Servei de mediambient i demana si algú vol fer
alguna intervenció o pregunta.

Demana  la  paraula  en  Domènec  Martínez,  del  Grup  Local  Som  Energia.  Agraeix  tota
l’exposició i intervencions. Comenta que Terrassa no inicia aquest procés ara, es compta amb
diversos antecedents. Vam ser la primera ciutat que va fer la primera ordenança sobre captació
solar. El campus professional (instal·lacions i formacions), etc. Quan es puguin desenvolupar
les comunitats  d’energia serà una oportunitat enorme. Ara es compta amb un nou escenari:
l’Estat ha aprovat una nova llei de canvi climàtic, que diu que s’ha de cobrir l’energia amb un
50% d’energia verda. S’han d’aprofitar els fons europeus disponibles. Posa com a exemple que
amb els Next Generation Catalonia la Cecot vol impulsar Vallès Solar, instal·lació d’1 milió de
plaques fotovoltàiques a les empreses industrials. Encara que el promotor sigui la Cecot, en
Domènec creu que caldria mirar que almenys un 50% es pugues fer amb entitats d’economia
social. Cal que la transició energètica, per arribar a aquest 50% d’energia verda, es pugui fer
desde l’ESS. Sinó el control de l’energia el continuarà tenint l’oligopoli. Com a Ajuntament, amb
la sensibilització que hi ha en aquest tema, creu que cal fer un pas important. Cal garantir que
la transició es fa de manera democràtica.

En Marius Massallé, del grup municipal ERC, comenta que està d’acord amb que els projectes
dels  Next  Generation  no  se’ls  apropiïn  les  empreses  de  l’oligopoli.  Agraeix  al  servei  de
mediambient l’exposició.

L’Esther  Querol, d’El  Corralito explica  que  també  està  al  Consell  de  mediambient  com a
representant  d’Adenc.  Creu que el  tema de l’energia  és  clau en temes d'economia  social  i
solidària, la democratització de l’energia, així com poder treballar de forma transversal amb el
departament de Medi Ambient.

En Carles Caballero és mostra escèptic amb la nova llei. La directiva europea ens converteix a
tots  i  totes  els  ciutadans  en  agents  del  sectors  energètics.  Això  trencaria  l’actual  sistema
d’oligopoli energètic. I creiem que l’estat espanyol no ho permetrà. D’altra banda, discrepa amb
en Domènec en el punt en que només es pugui generar des de cases unifamiliars. Creu que cal
treballar per la xarxa i la interconnexió. I aquí vindrà la veritable transició i revolució energètica.
Hi ha la por també que molts d’aquests fons Next Generation siguin per crear grans camps
solars  a  la meseta per  part  dels  oligopolis.  Anima a que tothom que cregui  en la  transició
energètica i pugui, insta-li a casa seva fotovoltàiques, doncs en el moment que es pugui fer la
interconnexió entre veïns, la solidaritat energètica serà possible, la venda a tercers, etc...
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En  Marc  Cadevall matitza  que  la  gràcia  d’aquestes  comunitats  és  que  es  pot  trencar
l’esquema: posa un exemple d’una família amb casa unifamiliar, amb placa fotovoltàica, que
produeix per autoconsum. La xarxa, implica que es pugui finançar el procés amb entitats, de
forma col·lectiva, així com un major impacte.

El president comenta que aquest tema dóna per molt, emplaça a tothom que es pugui fer una
activitat  sobre  aquest  tema  a  la  Terrassa  Cooperativa,  segur  que  al  novembre  haurà
evolucionat aquest tema i podrem veure on som i què podem fer. A continuació dóna la paraula
a la Marga Rodríguez, tècnica de medi natural.

La Marga  Rodríguez  explica  les  actuacions  en  l’àmbit  de  l’agricultura,  vinculada  a  l’ESS.
Recorda que l’any passat a la Terrassa Cooperativa es va fer una taula del sector primari, on
els pagesos/es de la ciutat hi van exposar les seves inquietuds. Li va semblar molt interessant.

- Programa d’Horts Urbans:
Es remunta al  2012.  L’associació Plantem-nos va impulsar  aquesta iniciativa  a un solar del
carrer Montserrat. 2013 es va aprovar el programa horts urbans «conreant Terrassa». Emprar
aquells solars buits, que es va detectar que n’hi havia forces, per impulsar projectes d’horta
urbana. Es diferencia els horts municipals (entesos com aquells que gestiona l’ajuntament) dels
horts  urbans  (gestionats  per  la  pròpia  ciutadania).  Afavoreixen  la  participació  i  cohesió
ciutadana, valorar més el producte de proximitat, beneficis a nivell ambiental, milloren la imatge
de la ciutat, etc. 

Actualment es compta amb 13 projectes: creu roja, can tussell, S.XXI, Plantem-nos, Cogullada,
Amics dels Horts Urbans i l’Eina, etc... Es fan cessions de 2 anys en 2 anys (prorrogables) si no
hi ha ningú més interessat.

Qui ho pot demanar? Qualsevol entitat inscrita al RMEAC amb finalitats pedagògiques, socials,
terapèutiques,  i entitats de caire ambiental, així com persones particulars propietàries de locals
que vulguin cedir el seu terreny.

- Programa Anella Verda:
Té  diversos  objectius  (ambiental:  restaurar  rieres,  preservar  hàbitats,  desenvolupar  espais
agraris, ordenar les activitats econòmiques complementàries,  ordenar l’horta d’autoconsum, i
així com promoure el coneixement i respecte per la zona de l’anella verda, entre d’altres.)

El sector agrícola a Terrassa. Els sistemes agraris de terrassa produeixen una part ínfima dels
productes  agroalimentaris  consumits  (15%  cereals,  1%  llegums,  2%  carn).  La  superfície
cultivada al municipi s’ha reduït un 67% entre 1982 i 2009.

Bàsicament comptem amb una agricultura de secà dedicada al cereal.
Ramaderia a Can Bogunyà i Torrebonica. Poca horta, a les Martines, i també a Torrebonica. I
cereal a la plana.

Protecció de l’espai agrari a l’Anella Verda. 
- Impulsar de forma especial la recuperació de l’activitat agrícola i la gestió forestal en zones
d’elevada  fragmentació  de  la  propietat  i  de  topografia  irregular  (com a  exemple,  recuperar
cultius de fruiters, oliveres...)

Reptes:
- Propietats privades: estudi espais agrícoles encarregat a la fundació Miquel Agustí
- Recolzament  a les activitats  existents, i des del  Servei  d’Emprenedoria i  Economia Social
rebent persones que volen iniciar el seu negoci en l’àmbit de l’agricultura
- Alliberat l’espai dels horts municipals per conreu agrícola (finca municipal de Mossèn Homs)
- Vinya a Terrassa: recuperem 1,5ha per la vinya
- Espais test comarcal: els espais test es basen en un model que facilita la incorporació de
persones joves i noves al sector primari, moltes d’elles sense arrels agràries
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S’han fet 3 sessions de diagnosi per part d’ARCA: Institut Garberes + Ajuntaments de Terrassa
i Sabadell  + Consell Comarcal del  Vallès Occidental.  Es va aconsellar que aquests tipus de
projectes es fessin en un àmbit comarcal, perquè fossin més exitosos. Sabadell ja compta amb
un projecte europeu d’espai test a nivell d’horta. Calia veure a partir d’aquí com es podia donar
recolzament  a  nivell  comarcal  (per  exemple,  fer  assessoraments  conjunts  entre  Sabadell  i
Terrassa, etc.).

Seguiment del contracte de masoveria a les finques municipals:
-  El  contracte  signat  el  2017  és  per  l’arrendament  de les  finques  agroforestals  de Mossèn
Homs,  Can  Bonvilar,  Torrebonica,  can  Viloca  i  can  Barba,  per  tal  de  ser  destinades  a
l’aprofitament agrícola i ramader
- 144 ha de les quals unes 60 corresponen a superfície útil de cultiu
- Condicions: és obligatori que l’explotació sigui de cicle de producció tancat, manteniment del
sotabosc mitjançant pasturatge, màxima capacitat ramadera, no es podran fer servir adobs ni
pesticides de síntesi química.

El president reprèn la paraula agraint a la Marga Rodríguez la presentació. Afegeix que està
prevista la Fira Terrassa Gastronòmica a la tardor, si tot va bé, que té per objectiu promocionar
precisament el producte local i de proximitat. S’està treballant conjuntament entre el Servei de
Mediambient, Servei d’Emprenedoria i Economia Social, Servei de Comerç i Servei de Turisme,
juntament amb pagesos i restauradors. Cal prendre consciència que el producte de proximitat
és molt més curós amb el mediambient i que en la mesura del possible el consumidor opti  per
aquest producte.

No hi ha paraules i es dóna pas al punt següent.

4.- Presentació del projecte Associació el Corralito, Centre de Creació Artística.

El president comenta que hagués estat bé poder fer la sessió a les instal·lacions del Corralito, i
espera que es pugui fer en un futur.

L’Esther Querol ens presenta el projecte d’El Corralito. 

Es pot consultar la web de l’entitat a: 
https://elcorralitocca.com/ca/

El Centre de Creació Artística El Corralito, és l’únic centre de creació de la ciutat de Terrassa.
Neix al 2015, quan un grup de gent jove, provinent del món de les arts, il·lustració, graus, no
tenien espais de reunió i compartir art, cultura, etc.  

Amb BaumannLab es va generar un espai de trobada de diverses persones joves que tenien
aquesta necessitat. Es lloga un espai, en el que estan durant 2 anys, a una nau industrial. A
mida que van anar creixent i generant exposicions 

L’any  2017  es  decideix  consolidar  el  projecte  i  pensar  com  se  li  podia  donar  forma  i
professionalitzar-lo. Es constitueix l’associació. 

Els objectius de l’associació són: 
 Promocionar els recursos relacionats amb l’art de Terrassa.
 Donar suport a la creació i difusió artística.
 Generar un espai multidisciplinari per les artistes que obri nous camins en la recerca i

l’experimentació de l’art contemporani.
 Fomentar la pràctica col·laborativa en la creació artística amb un compromís social i

ambiental.
 Potenciar la xarxa d’entitats del món de l’art i la cultura de la ciutat de Terrassa.
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Entre 2017 i 2020 es van fer moltes activitats, la gent ja coneixia el Corralito, però no l’ubicàven
en un espai. 

2020 es va decidir llogar un local en una nau industrial, just un 7 de març, a les portes de la
pandèmia. Tot i així, es va poder tirar endavant.

L’espai vol ser la seu d’El Corralito. Un altre objectiu és El Galliner, oferir un espai als joves
artistes on poder crear («residents»). En breu sortirà una nova convocatòria per a residències
de curta durada. 

Bàsicament es vol donar valor a aquesta feina de joves artistes.

Projectes:
- La Esquina:  catàleg digital de contingut audiovisual.  Creació de petites càpsules musicals.
Barreja entre música i art.
- Sinapsis21: finançat per la Unió Europea. Programa de formacions i tallers per a joves, on
s’experimenta amb diferents tècniques artístiques, i llenguatges estètics. S’està treballant amb
joves del Blanxart, també amb voluntaris que venen de la Víbria. 
- Intercanvis amb altres ciutats europees.
- Exposicions.

A dia d’avui El Corralito són 60 persones sòcies. Persones voluntàries que hi treballen son 4
persones. Però amb moltes ganes  de contribuir  a aquesta economia enxarxada a la ciutat,
fomentar la cultura i l’art i cuidar-la.

L’Esther  Querol aprofita  per  convidar  a  una  activitat  que  fan  aquest  cap  de  setmana,  la
«Qlectiva d’art sonor». També dóna les gràcies al Servei d’Emprenedoria i Economia Social pel
recolzament  i  assessorament  que  han  rebut  aquests  mesos,  en  l’objectiu  d’El  Corralito  de
professionalitzar el projecte. Amb el suport del servei s’ha pogut optar al mentoratge ofert pel
programa SOS Mentoring. 

El President agraeix a l’Esther de nou per la presentació i torna a comentar que espera fer una
visita a les instal·lacions més endavant. 

Sense més paraules es passa al següent punt de l’ordre del dia.

5.- Informacions de Presidència.

A. Informacions sobre els projectes europeus Next Generation

El president comenta que aquests projectes generen molta incertesa. Encara no ha sortit res.
Hi ha la por que els fons quedin en poques mans. S’espera que no sigui així, que es gestionin
manera democràtica i de forma equilibrada. Comenta que desde Terrassa estaran atents. 

El passat dia 17 de maig es va dur a terme al Parc Audiovisual de Catalunya la presentació del
“Mapa  Next  Generation  Terrassa  2021″,  l’ecosistema  dels  40  projectes  ciutadans  que  es
presentaran als fons europeus, per un import global de 915 milions d’euros.

D’entre els 40 projectes, hi ha 5 projectes de l’economia social i solidària:

1. Avan,
Títol del projecte: Projecte de remodelació d’un edifici al carrer Sant Francesc, 71 de Terrassa
per a un centre de malalties neurològiques (Nau Pont Aurell Armengol).

2. Cáritas,
Títol del projecte: Eficiència energètica per tothom.
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3. L’Eina, 
Títol del projecte: Nou model de gestió integral de les cures per Terrassa.

4. Prodis,
Títol del projecte: Transformació del Vapor Cortès, cap a un nou model de serveis comunitaris i
inclusius  per a les persones  adultes  amb discapacitat  intel·lectual,  trastorn mental  i  paràlisi
cerebral.

5. Som Mobilitat,
Títol del projecte: Xarxa de comunitats MEC - Mobilitat elèctrica Compartida

També es presentarà un projecte de Leitat, que també forma part d’aquest Consell:
Títol del projecte: Hub d'Innovació Social i Sanitària

Com heu vist, Prodis i Avan parlen de la remodelació d’antigues naus industrials, amb l’objectiu
de posar en valor tot el patrimoni industrial, donar una nova lectura, fer-hi noves activitats.

b) En resposta a la consulta que na Rosa Guinot d’alternativa3 va fer a la darrera sessió, sobre
les possibilitats que es presentés candidatura de Terrassa com a Ciutat de comerç just: 

El president explica que des del Servei de Cooperació han dit que estudiaran la proposta, els
sembla molt  interessant.  Comenta  també que aquest  dimecres  hi  ha una  taula  rodona  per
potenciar  el  comerç just  organitzada per Terrassa i  Sabadell,  on hi  participarà Alternativa3,
presentant el Cafè Terrassa.

c) Informació de l’equipament:

S’està avançant, s'està gestionant la primera fase d’enderroc de la cuina interior que, si tot va
segons el  previst,  podria iniciar-se abans d’estiu,  i  s'està  preparant  l’encàrrec  del  projectes
executi.  Quan  hi  hagi  una  primera  proposta  redactada  ens  convocaran  per  encaixar  el
programa funcional que traslladarem al CMESST.

Una de les actuacions que es volen fer per anar  visibilitzant  les accions a l’equipament  en
aquest cas afectarà al mur de contenció que voreja l’edifici, es vol fer una intervenció artística, i
es va pensar  que millor  que fer-ho amb una entitat artística de la ciutat  i de l’ESS, com el
Corralito,  així  que voldríem encarregar-la,  si sembla bé,  a El  Corralito  o a algun dels  seus
artistes. Com no afecta a les obres de l’equipament es podria anar fent ja, per visualitzar la
intervenció. 

Finalitza recordant que s’està treballant perquè de cara a la tardor es faci la Fira Gastronòmica. 

6.- Precs i preguntes.

No hi ha precs i preguntes.

Sense més intervencions s’aixeca la sessió del Consell a les 18:04.

Secretaria President

Montserrat Torres Sanchez Josep Forn i Cadafalch
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