Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

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

3/21

Sessió:

ORDINÀRIA

Data:

30 de setembre de 2021

Horari:

De 16:00h a 18:00h

Lloc:

Sessió virtual

Membres assistents:
Representació en el
Consell
Presidència

Entitat

Nom i Cognom

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
Creixen Educació, SCCL (Cultura
Pràctica)
L’Eina SCCL
Fundació Antiga Caixa Terrassa
(FUPAR, La Llar, Centre Cultural,
Teixidors)
Fundació Leitat

Rosa Guinot Viciano (Titular)
Maria Teresa Márquez Sánchez
(Titular)
Pau Cónsola Párraga (Titular)
Montserrat Lao Gómez (Titular)

Associació La Natural Coopmunicació
Grup local de Fiare Banca Ètica
Associació El Corralito, centre de
creació artística
La Teulada - Associació Terrassenca
per al Cohabitatge
Associació Economia Solidària de
Terrassa

Ana Belén Mesa Arqués (Titular)
Javier Dominguez Sagredo (Titular)
Esther Querol Valera (suplent)

TxT
PSC
Junts x Terrassa

Daniel Otero Rodriguez (Titular)
Josefina Merino Ramirez (Titular)
Marta Sánchez Raventós (Titular)

Àrea 2 Urbanisme i Sostenibilitat
Àrea 6 i 7 Promoció Econòmica i
projecció de la ciutat

Antoni Estapé Esparza (Titular)
Montserrat Martínez Soler (titular)

Persona
representant
d’entitats que promouen
l’economia social en
diferents
àmbits
i
projectes
Persona
representant
d’entitats
de
segon
nivell
Persona
representant
de grups municipals
Persona
representant
de serveis municipals

Marta Cid Mulet (Titular)

Joan Gómez i Segalà (Titular)
Toni Ganyet (Titular)

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

Associació Arte Paliativo

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

Malarrassa, SCCL

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

Grup Local
Energia

Miquel Gordillo Vazquez

de

Som

Domènec Martinez

Absents:
Persona representant d’institucions

Consell Comarcal
Vallès Occidental

del

Elena Donate Montoya

Persona
representant
Municipals

de

Grups

ERC

Màrius Massallé

Persona
representant
Municipals

de

Grups

Ciutadans

Eduardo Méndez Rodriguez

Persona representant
municipals

de

serveis

Àrea 3 Serveis generals i
govern
obert
–
contractació

Maria Inmaculada Soler Castellví

Persona representant
municipals

de

serveis

Àrea 4 Drets Socials –
Serveis Socials

Lucia Linuesa

També assisteixen:
Entitat
Directora de Mobilitat
Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Ins Montserrat Roig i EBC

Nom i cognom
Maria Jesús Lopez Lopez
Toni Miró

Ordre del dia
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (25/05/2021).
2.- Informacions de Presidència.
3.- Informació dels Grups de Treball del CMESST de la Terrassa Cooperativa i de Programes
Educatius.
4.- Presentació del projecte de l’última milla i altres actuacions del Servei de Mobilitat per
implementar una mobilitat sostenible.
5.- Presentació de la cooperativa Alternativa3.
6.- Elecció de representants del CMESST per al Consell Municipal Habitatge.
7.- Elecció de representants del CMESST per al jurat artístic del mural de l’equipament.
8.- Precs i Preguntes
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El vicepresident dóna la benvinguda a totes les conselleres i consellers i excusa l’assistència
del president, que per motius d’agenda s’incorporarà una més tard. Saluda també a les
persones convidades, na Susi López, directora del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de
Terrassa, que ve a explicar-nos el projecte de l’última milla i altres actuacions del Servei de
Mobilitat per implementar una mobilitat sostenible. També dóna la benvinguda a en Marc Girol,
director de serveis d’activitats econòmiques, que avui s’incorpora com a membre suplent
Demana si s’acorda un canvi en l’ordre del dia, i deixar per al final el punt 2 d’informacions de
presidència, esperant que el president ja es pugui incorporar al final.
La secretaria explica com quedaria l’ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (25/05/2021).
2.- Presentació del projecte de l’última milla i altres actuacions del Servei de Mobilitat per
implementar una mobilitat sostenible.
3.- Presentació de la cooperativa Alternativa3.
4.- Informació dels Grups de Treball del CMESST de la Terrassa Cooperativa i de Programes
Educatius.
5.- Elecció de representants del CMESST per al Consell Municipal Habitatge.
6.- Elecció de representants del CMESST per al jurat artístic del mural de l’equipament.
7.- Informacions de Presidència.
8.- Precs i Preguntes
No hi ha ningú en contra, per tant s’aprova el canvi en l’ordre del dia.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (25/05/2021).
S’aprova l’acta per unanimitat.

2.- Presentació del projecte de l’última milla i altres actuacions del Servei de Mobilitat per
implementar una mobilitat sostenible.
El vicepresident dóna la paraula a na Susi López, directora del Servei de Mobilitat de
l’Ajuntament de Terrassa.
Na Susi López explica primer quina és la situació de Terrassa en temes de mobilitat, i després
comentarà quina és la problemàtica concreta en la distribució de l’última milla.





Més de 730.000 desplaçaments al dia (dades prèvies a la pandèmia).
200.000 desplaçaments interns al dia en cotxe, per una distància mitjana de 2km, que
fàcilment es podria fer amb altres mitjans de transport.
Reptes en temes de canvi climàtic, accidentalitat, envelliment de la població,
contaminació atmosfèrica.
Repte del pla de mobilitat 2016-2021: reduir un 12% l’ús del vehicle a la ciutat.
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Dues de les estratègies més importants que preveu el pla de mobilitat són:
1. Implantació d’una zona de baixes emissions (s’han presentat dues propostes als Next
Generation).
2. Limitació a 30km/h per incentivar ús bicicleta, la mobilitat activa, el transport públic.
Entrant a la problemàtica concreta de la distribució urbana de mercaderies, na Susi López
comenta:
Com ha evolucionat el comerç electrònic en els darrers anys? S’ha incrementat en els darrers
anys, i sobretot en època de pandèmia.
- Tenim un comerç electrònic que fa que cada cop es faci més entrega a domicili (problemes de
contaminació i per al propi distribuïdor)
- Més congestió i indisciplina.
Solucions que està treballant l’Ajuntament:
- Entrega de mercaderies nocturna, sempre que es garanteixi que compleix el protocol de
silenci (actuació ja vigent).
- Creació de carrils multiús (es combina durant unes hores com a zona blava i com a càrrega i
descàrrega). Com a exemple, el de l’avinguda de Jacquard.
- Control del temps d’estada i digitalització de la DUM (Distribució Urbana de Mercaderies).
Garantir que el compliment de les reserves de càrrega i descàrrega funcioni cada vegada
millor.
- Creació i implantació d’un MicroHub a Terrassa. És un punt dins la ciutat on s’ubica un espai
(200-300m2) on hi ha una gestió de la mercaderia. Hi arriben, passen per ciclo-logística o
vehicle elèctric, i es reparteixi tant a negocis com a particulars. Reduint així les emissions.
S’està estudiant que es pugui ubicar a l’ambit central de la ciutat (antic aparcament de Sant
Roc). En el futur n’hi hauria d’haver 2 o 3 a tota la ciutat. Podria tenir més elements que li donin
més valor: per exemple, posar taquilles perquè la gent pugui venir a peu a recollir comandes,
fer petits espais d'emmagatzematge, etc...
Dificultats: aparentment implica un cost més alt. Cal veure la viabilitat econòmica del servei. El
preu es podria compensar amb altres elements, per exemple que els aporti valor passar per el
microhub (per exemple, si hi ha franges horàries més àmplies de les habituals, es simplifica la
feina del distribuïdor, incentivar la col·laboració, sumar serveis, garantir contractes de llarga
durada, etc.).
El vicepresident agraeix l’exposició de na Susi López, i fa una pregunta. Demana com poden
participar les entitats al projecte, quines oportunitats generarà per les entitats d’economia social
que hi ha a Terrassa. Com pot col·laborar per exemple la delegació que hi ha a la ciutat de la
cooperativa Som Mobilitat?.
Na Susi López en primer lloc comenta que estan fent l’estudi de viabilitat del projecte. En
aquest estudi s’està veient que en una primera fase caldria centrar-se en paqueteria. Cal fer-ho
de manera escalada. S’han fet contactes amb AECOC, Associació d’empreses fabricants i
distribuïdores, perquè participessin en la redacció final de l’estudi. Es vol fer un model de
Microhub que sigui ben acollit per les entitats i les empreses. D’entrada es vol portar des de
l’Ajuntament, tot i que podria ser operat per empreses de l’ESS. Però de la mateixa manera que
s’està coordinant amb AECOC, estaran encantats que hi participés alguna entitat de l’ESS, si
algú en té interès. L’empresa Txita està fent l’estudi de viabilitat, i està operant al servei de
ciclologística i distribució de mercaderies de Donosti.
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En Toni Ganyet, de Som Mobilitat, creu que hi ha un tema important de sensibilització i
d’educació viària, i que poden comptar amb ells, en aquest sentit.
Na Susi López comenta que hi està totalment d’acord. Efectivament, en no canviar el viari, la
limitació de 30 sovint te la saltes. S’estan fent modificacions perquè el viari acompanyi aquest
limit de velocitat.
La secretaria comenta que l’any passat la Susi va participar a una activitat de la Terrassa
Cooperativa en aquest sentit, on també hi va ser Txita. Va ser una taula rodona molt
interessant, amb projectes de la comarca, i de Barcelona. Va servir de benchmarking per les
persones que hi van participar, tenim el vídeo disponible
En Marc Laboria, de Prodis, agraeix la presentació. Comenta que són partícips del pla de
mobilitat, i se’n alegra que les passes de l’Ajuntament vagin per aquí (canvi de la flota de
vehicles progressiva, etc.). Creu que l'última milla és un repte molt gran, on hi han d’estar
convidades totes les entitats de l’ESS, ha de ser un projecte que ens aglutini a tots i totes.
El vicepresident, si no hi ha més paraules, afegeix que hi ha moltes entitats a la ciutat, com
l’Egarenca, que està al CMESST, o d’altres com la Terrassenca, que fan distribució, que poden
aportar coses en el sentit de la mobilitat. És un bon moment, aprofitant la presència de la Susi,
per traslladar dubtes i mostrar la voluntat de participar en el procés.
La Susi López comenta que no és un projecte fàcil. N’hi ha poques experiències de microhubs
a Espanya. El problema econòmic ho complica una mica (la distribució està molt mal pagada,
etc.).
En Marc Laboria creu que justament per això podem ser actors importants. Doncs des de
l’ESS podem tenir uns recursos que no sempre siguin de rendiment econòmic. Estan
col·laborant amb la Terrassenca, ajudant a posar mans.
La Susi López comenta que a les reunions que s’estan fent hi ha la Montserrat Martínez, així
com en Marc Girol. I que potser ells poden fer ja de pont amb el CMESST.
La secretaria comenta que es faran arribar les informacions d’aquestes reunions al CMESST.
El vicepresident torna a agrair la participació de la Susi López a la sessió d’avui i passa al
següent punt de l’ordre del dia.

3.- Presentació de la cooperativa Alternativa3.
El vicepresident dóna la paraula a na Rosa Guinot.
Na Rosa Guinot ens explica que alternativa3 són cooperativa des de fa 30 anys. Es van
constituir l’any 1992.
«Cuidem al màxim tot el procés d’elaboració, seleccionem les millors matèries primeres,
sempre ecològiques i de comerç just. Comprem a petites cooperatives del sud global, (Àfrica,
Àsia, l’Amèrica llatina i el Carib) i transformem a la nostra cooperativa aquests productes.
Som la única torradora de cafè de comerç just a tot l’estat. Controlant tota la cadena de valor
dels productes que treballem: cafè, cacau i sucre de canya.
Apostem per els valors de sostenibilitat, innovació, qualitat. Combinem la sostenibilitat
ambiental, econòmica i la justícia social.

Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

Podem parlar de 3 grans blocs:
1. Drets humans, laborals i socials
2. Pràctiques comercials justes
3. Protecció de l’entorn.
Si ajuntem aquests grans blocs, trobem al mig la sostenibilitat.
Sobre el primer bloc, referent a drets humans, laborals i socials:
- Garantim salaris dignes als productors i productores que permetin sortir de la pobresa
extrema.
- Treballem la igualtat de gènere, potenciant el lideratge femení, mateixes oportunitats, etc.
En el segon bloc, sobre pràctiques comercials justes:
- Garantim el benestar econòmic dels petits productors
- Bones pràctiques laborals
- Transparència
Al bloc 3 sobre protecció de l’entorn:
- Cuidem els productes en cultius de varietats adaptades al seu entorn.
- Evitem contaminació ambiental.
- Mantenim la biodiversitat
- Potenciem el mercat local
També dins de la nostra cooperativa mantenim aquests valors, governança democràtica,
transparent, equitativa, participativa.
- un 70% són dones. Ocupen també un 70% de llocs directius dins la cooperativa.
- es cerca sempre la intercooperació (dins el comerç just, en les finances ètiques, i en
l’economia social i solidària).
Per la cooperativa és molt important també la sensibilització i la cooperació. Tenim projectes de
sensibilització (tallers de comerç just, portes obertes, xarxa d’escoles, xarxa cafè ciutat, etc.),
treball amb institucions i administració en l’àmbit de la compra pública responsable, i projectes
de cooperació internacional (equitat de gènere, beques per fills de productors per formar-se,
horts escolars,...)».
Finalment la Rosa ens comparteix un vídeo sobre la tasca de l’entitat.
El vicepresident agraeix a la Rosa la presentació, comenta que tots i totes coneixem la bona
feina que fa alternativa3 a la ciutat, i la presentació ha estat una oportunitat per conèixer més
en detall els projectes que fan.
No hi ha preguntes, i es procedeix al següent punt de l’ordre del dia sobre els grups de treball
del CMESST.
4.- Informació dels Grups de Treball del CMESST de la Terrassa Cooperativa i de
Programes
Educatius.
Na Montserrat Lao, de FUPAR, farà de portaveu del grup de la Terrassa
- Al mes de juny hi va haver una reunió del gran grup, es va parlar de la campanya
comunicativa i una consulta sobre la data i participació a la Fira de l’ESS. Hi van participar unes
254 entitats i 22 persones.
- 3 grups de treball monogràfics, per àmbits, per crear el programa de manera participativa.
 3 de juny, grup d’economies feministes, unes 14 persones de 14 entitats
 10 juny de les economies més justes, amb 7 entitats / 6 persones
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1 de juliol de l’ESS i la cultura, amb 7 entitats / 6 persones

D’ara setembre fins que es faci la fira, es farà com a mínim una altra trobada del gran grup, per
donar a conèixer la programació de les activitats i el funcionament de la comunicació interna. El
formulari per participar ja es va tancar, però des de la setmana passada s’està trucant a totes
les entitats doncs encara no estan totes apuntades, esperant que sigui una Fira enriquidora i
molt col·laborativa.
Han estat reunions molt dinàmiques i enriquidores, comenta na Montserrat, molt ben
preparades per les companyes.
La secretaria afegeix que ara mateix es compta amb 54 entitats que participaran a la Fira. I
recorda que durant tot el mes de novembre hi ha d’altres activitats de la Terrassa Cooperativa,
amb mes de 40 activitats. Tot i que la Fira és una trobada especial, una de les trobades, a nivell
de ciutat, més important de Catalunya (doncs la FESC és a nivell de tot Catalunya). La idea és
fer-la presencial aquest any, així es preveu. Amb les mesures covid potser no es limitarà a la
plaça vella, i s’haurà d’esponjar.
Es dóna pas a continuació al representant del grup de Projectes Educatius. En Marc Ballestar
encara no s’ha connectat a la trobada, i per tant es demana si algú altre pot fer un resum de les
accions del grup de treball. Intervé inicialment na Maite Márquez, de Creixen, i per problemes
d’àudio la substitueix en Jairo Echávez, d’EBC.
Ens comenten que fa un temps que el grup de treball d’escoles per l’ESS està treballant
diferents projectes. En les darreres trobades han abordat com es pot fomentar la participació
del jovent i de les escoles a la TC i més enllà del programa.
S’han fet 2 eixos d’actuació:
- 1. S’ha dissenyat un programa moodle, amb ajuda del servei d’educació, una eina que es
pugui fer servir com a repositori per posar-hi diferent material d’interès, docent, experiències
d’aula, que promouen l’ESS, l’economia del bé comú, etc. S’ha fet perquè també els alumnes hi
puguin accedir i interactuar.
- 2. Jornada d’Intercooperació Cooperativa. Es volia que els centres poguessin participar en
alguna de les activitats de la TC, i poder interactuar entre ells. Les escoles del conveni
educatiu, que són l’Escola Santa Eulàlia, Vedruna, Creixen Terrassa, Ins Egara i Montserrat
Roig, se’ls va proposar escollir 6 o 8 activitats, que els alumnes assisteixin almenys a una, i
deixin la seva opinió al moodle. La idea és fer aquesta jornada d’intercooperació al final de la
Terrassa Cooperativa, on una parella d’alumnes de cada centre exposarà el resum de la
participació a l’activitat. Es volia fer presencial però per context de covid s’està reconvertint en
una trobada virtual.
El vicepresident agraeix la intervenció dels portaveus dels grups de treball i es passa al
següent punt de l’ordre del dia.
5.- Elecció de representants del CMESST per al Consell Municipal Habitatge.
Com us vam informar per correu, es va constituir el Consell Municipal d'Habitatge de Terrassa.
El Reglament del CMH, que us vam adjuntar, preveu representació de diversos Consells
Sectorials i Taules, entre les quals el nostre Consell, el CMESST.
És per això que us vam fer arribar la informació per tal que aquelles persones que estiguéssiu
interessades a representar el nostre consell al consell municipal d’habitatge poguéssiu fer
arribar les vostres candidatures, amb l’objectiu de triar-les i designar-les a la sessió d’avui.
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La secretaria comenta que hem rebut una única candidatura conjunta, i felicita a les dues
entitats que s’han posat d’acord i han tingut la iniciativa de presentar-se conjuntament.
Joan Gómez, de la Teulada, es presenta com a titular.
Marc Laboria, de Prodis, es presenta com a suplent.
El vicepresident demana si els candidats volen dir unes paraules.
En Joan Gómez, de La Teulada, comenta que es presenten per la pròpia definició de la seva
entitat. A banda de promoure promocions per als socis, sinó també volen afavorir formes
alternatives d’accés a l’habitatge. Són una entitat jove però amb ganes de creixement, per això
tenen ganes de participar-hi. I volen fer-ho conjuntament amb Prodis per poder tenir al costat
una entitat amb la seva expertesa.
En Marc Laboria comenta que els sembla pertinent que La Teulada faci de titular, com a entitat
de l’àmbit de l’habitatge. Amb en Joan es coneixen de fa temps i per tant va ser fàcil coordinarse. Personalment en Marc comenta que té bagatge professional en habitatge. És un recurs
vinculat als drets fonamentals de les persones que atenen que han de seguir explorant i veient
fórmules. Ell també va participar al procés participatiu del pla, i li fa en aquest sentit especial
il·lusió seguir el procés.
La secretaria comenta que si ningú es manifesta en contra, es donaria per acceptada la
candidatura al Consell Municipal d’Habitatge. No hi ha ningú en contra per tant es dóna per
aprovada i s’informa que es farà arribar la informació a la secretaria del Consell Municipal
d’Habitatge.
6.- Elecció de representants del CMESST per al jurat artístic del mural de l’equipament.
La secretaria explica que en relació a l’equipament, projecte que va caminant, la voluntat era
que mentre aquest any s’està desenvolupant el projecte executiu, es pugues fer ja alguna
actuació per visibilitzar que el projecte va endavant. I aquesta actuació va ser pintar un mural a
l’edifici de la muntanyeta.
Les artistes del Corralito ens han fet arribar les seves tres propostes de mural, per tant, tal i
com vam acordar, la tria final la farà un jurat format per:
. L’arquitecte que va fer l’espai
. El director
. El Cap del Servei d'Espais Verds i Biodiversitat Urbana ( Parc de Vallparadis)
. Directora de Serveis de Patrimoni i Manteniment
. La Tècnica de promoció i difusió cultural, especialista en arts plàstiques
. El president del Consell i Regidor d’Economia Social
. 2 membres del CMESST
Aquí és quan us fem la proposta i demanem qui voldria formar part d’aquest jurat, en
representació del CMESST. La secretaria demana qui tindria interès, comentar entre totes.
Na Maite Márquez, de Creixen, comenta que junt amb la professora de visual i plàstica del
centre, es proposen per fer de jurat, per portar la presència de les escoles. Han participat en el
concurs i logo de l’Observatori de l’Aigua, i és un àmbit que els agrada.
La secretaria comenta que la data prevista per la reunió del jurat es el 6 d’octubre de 13 a 14h.
Es vol pintar durant l’octubre perquè pugui estar llest per presentar-lo a l’inici de la Terrassa
Cooperativa.
L’Esther Querol del corralito, anima a tothom a participar. Des del Corralito estan molt contents
i engrescats de formar part de la proposta,
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La secretaria comenta que potser millor que surti alguna altra entitat, que no sigui el Corralito,
per la implicació que ja tenen al mural.
El president, que ja s’ha pogut incorporar a la sessió, comenta que l’objectiu del jurat, a banda
de triar la proposta que agradi més artísticament, és triar aquella que més ens representi, com
a ESS.
Finalment s’anima també a participar com a jurat en Pau Cónsola, de l’Eina, i vicepresident del
CMESST.
Per tant, queden com a representants del CMESST al jurat del mural de l’equipament d’ESS
Maite Márquez i Pau Cónsola.

7.- Informacions de Presidència.
En primer lloc el president torna a disculpar-se per l’absència.
Pel que fa a les informacions de presidència, comenta:
a) Seguint l’acord del consell de fomentar el coneixement mutu dels projectes i entitats que
formen part del Consell us vam fer proposta de calendari de presentació de les entitats, per
ordre alfabètic, així totes tindreu clar l’ordre per tal d’anar preparant la presentació.
Fins ara s’han presentat PRODIS i el Corralito i avui ho ha fet Alternativa 3. Us recordem per
tant que a les properes sessions la presentació seria:
1. Arte Paliativo, Associació (avui no hi són, excusen assistència, però les contactarem
perquè presentin a la propera sessió).
2. Camp d'Energia de l'Economia del Bé Comú de Terrassa, Associació
3. Consum Responsable i la Sostenibilitat (L'Egarenca), Associació
4. Creixen Educació, SCCL (Cultura Pràctica)
5. Economia Solidària de Terrassa, Associació
6. Fiare Banca Ètica del Vallès, Grup d'Iniciativa Territorial (GIT)
7. FUPAR, Fundació
8. La Natural Coopmunicació, Associació
9. La Teulada, Associació Terrassenca per al Cohabitatge
10. L'Eina, SCCL
11. Leitat, Fundació
12. Malarrassa, SCCL
13. Som Energia, Grup Local
A cada sessió farem recordatori de a quina entitat li toca presentar a la propera trobada.
El president comenta, però, que la presentació d’entitats no es limita només a les entitats
membre del consell, i diu que avui mateix, per exemple, a la presentació de la Fira Terrassa
Gastronòmica – que explicarà més endavant-, han conversat amb la cooperativa La
Terrassenca, que fan el repartiment de l’última milla, de proximitat, i que treballa amb moltes de
les entitats de l’ESS, ens ha semblat que podia ser molt pertinent que vingués a explicar el seu
projecte un dia al consell. Per tant, a la propera sessió li comentarem a Arte Paliativo, però si
en algun moment hi ha alguna altra proposta interessant, la podríem convidar.
b) Informacions sobre l’equipament:
El president comenta que l’enderroc de la cuina ja està finalitzat. Es va iniciar a finals de juliol i
es va acabar el 12 d’agost. La part externalitzada per realitzar el projecte executiu ja s’ha
adjudicat i l’arquitecte hi està treballant. Però no anem tant ràpid com ens agradaria. La situació
de pandèmia ens ha fet canviar moltes de les prioritats.
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c) Avui s’ha fet la presentació de la Fira Terrassa Gastronòmica que es realitzarà dissabte 9
d’octubre, promoguda pel gremi d'hostaleria, cansaladers i flequers, i impulsat pel servei de
turisme. Té un doble objectiu: acostar productes típics i donar-los a conèixer, i poder ajudar als
productors a seguir produint aquests productes.
Hi haurà diverses accions de l’àmbit de l’economia social. La primera és que es farà una prova
pilot per part del grup impulsor de la moneda social de La Mola (qui donarà opció a les
participants de la fira a incorporar la moneda complementària per aquell dia). i la segona és que
presentarem una guia per emprenedores del sector agroecològic/ Anella Verda impulsada pel
nostre servei.
Volem que a banda d’entitats de l’ESS s’hi afegeixin altres agents, els 2 mercats municipals,
alguna associació de comerciants de Terrassa, i el gremi d’hosteleria.
d) Programa d’emprenedoria en el sector de cures.
El programa està adreçat a persones que tenen alguna experiència laboral en el sector de les
cures, o bé formació específica en aquest àmbit. Amb la pandèmia s’ha posat encara més de
relleu la importància de les cures, i volem poder acompanyar i formar a aquelles persones que
tinguin un projecte en aquest sentit, per ajudar-les a fer-lo realitat.
Es realitzarà del 14 al 28 d’octubre, i tenim inscripcions obertes fins al dia 7. Comptem ja amb
una trentena de persones inscrites. Per tant, està despertant molt interès.
Els blocs que s’abordaran al programa són:
Bloc 1. Motivacions i competències socials bàsiques
Bloc 2. Característiques professionals i marc normatiu de l'àmbit de les cures
Bloc 3. Autoocupació col·lectiva. El model de gestió col·lectiva en els projectes de cures
Bloc 4. Proposta de valor i model de negoci
Bloc 5. Màrqueting i comunicació dels serveis de cures
A més d’una taula rodona d'experiències, així com assessorament per part del servei tècnic
municipal.

8.- Precs i Preguntes
No hi ha precs i preguntes.
Sense més intervencions s’aixeca la sessió del Consell a les 17:45.
Secretaria
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