
Organitza:

Col·labora:

L’Economia de les persones

Del 20 d’octubre �ns al 10 de novembre, 

a la Biblioteca de Montornès 

Exposició  “Una economia” 

Mostra grà�ca sobre una economia 

centrada en les persones. 

Per a més informació:

Departament d’Ocupació, 

Promoció Econòmica i Comerç 

de l’Ajuntament de Montornès

C. de la Pau, 10 Montornès del Vallès

Tel. 93 566 70 04

opec@montornes.cat

www.montornes.cat 

Ateneu cooperatiu del Vallès Oriental

C. Miquel Ricomà, 46 Granollers

Tel. 693827752 

info@ateneucoopvor.org

www.ateneucoopvor.org
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L’Economia Social i Solidària (ESS) 
és una altra manera de fer 
economia. La conformen multitud 
d’iniciatives socioeconòmiques, 
formals o informals, individuals o 
col·lectives, que prioritzen la 
satisfacció de les necessitats 
de les persones per sobre del 
lucre. Actuen orientades per valors 
com l’equitat, la solidaritat, 
la sostenibilitat, la participació, 
la inclusió i el compromís amb la 
comunitat i el canvi social.

Des de l’any 2016 l’Ajuntament 
de Montornès està impulsant l’ESS 
a través de la inclusió de clàusules 
socials en la contractació pública, 
el foment del cooperativisme i 
l’elaboració d’un estudi en què es 
recullen les experiències que 
ja hi ha al municipi. 

L’any 2018 vàrem organitzar, 
conjuntament amb l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental, 
la primera �ra de l’ESS de Montornès 
del Vallès, on vàrem poder gaudir 
d’un espai de trobada i alhora 
conèixer diferents projectes d’ESS.

Enguany, seguim impulsant 
l’economia de les persones amb la 
segona Fira d’ESS i us encoratgem a 
participar en els actes programats.

2 d’octubre a les 19 h, a Can Saurina.
Taula de treball sobre les monedes 
complementàries i com podem satisfer 
necessitats a través d’aquests sistemes 
alternatius de bescanvi. 
A càrrec de la cooperativa COODIN SCCL. 
Servei d'acollida d'infants.

7 d’octubre a les 18 h, a Can Saurina.
Xerrada sobre economia feminista, 
a càrrec de Guernica Facundo i Joana Conill de la 
cooperativa LabCoop i la cooperativa Etcèteres. 
Presentació de l’experiència formativa del grup 
Dones amb Talent. Servei d'acollida d'infants.

9 d’octubre de 12 a 14 h, a Can Saurina.
Xerrada: “La llei d’economia social a 
debat”, a càrrec d’Arnau Galí tècnic de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental i membre de la 
Xarxa d’Economia Social (XESS)

11 d’octubre de 10 a 14 h, a Can Saurina.
Taller de Compra pública responsable, 
a càrrec de la cooperativa Opcions. 
Taller divulgatiu dirigit a personal tècnic de 
l’administració i a la ciutadania en general.

16 d’octubre de 12 a 14 h, a Can Saurina.
Xerrada: “Ecosistemes cooperatius i la seva 
relació amb l’autoocupació i el 
desenvolupament local”, a càrrec d’Oscar Rando, 
director de GATS (Grups Associats per al Treball 
Social, Cultural, Comunitari i Ambiental) i ideòleg, 
cofundador i president del Consell Rector de la 
cooperativa Llobregat 47.

19 d’octubre de 18 a 21.30 h 
al Teatre Margarida Xirgu

Gastro-FESS: tarda de gastronomia, 
emprenedoria social i solidària, 
i música. 

PROGRAMA 

18 h Taula rodona d’experiències 
d’emprenedoria social i solidària 
en el sector turístic, de la restauració i 
l’agroecologia, amb la participació de la 
cuinera Ada Parellada.
Hi intervindran les següents experiències: 
Menjadors Ca la Rosa, Cuina del Comú de 
transformats, Cooperativa la Olivera 
de vins i oli, Caus de Mura de turisme 
responsable i La Sargantana Badalonina 
de restauració cooperativa. 

20 h Taller de tast de Vins: 
a càrrec de la cooperativa La Olivera.

21 h Tast de tapes Kilòmetre 0, 
a càrrec del grup de joves Sputnik, 
projecte cooperatiu de joves 
de Montornès del Vallès.

22.30 h Concerts amb els grups locals 
de l’Associació de músics de Can Masferrer.

20 d’octubre d’11 a 13 h
 al Casal de Cultura

Taller Cercle de dones a càrrec de Dones 
amb Talent. Refrigeri a càrrec del grup de 
joves Sputnik, projecte cooperatiu de joves 
de Montornès del Vallès. 
Places limitades (25 persones). 
Inscripcions al Casal de Cultura. 

22 d’octubre a les 20.15 h
a Can Saurina

Xerrada sobre “Economia solidària 
i cooperativa al comerç” a càrrec de 
COODIN, cooperativa de dinamització 
comercial on parlarem de les �nances 
ètiques, dels models de xarxes de consum, 
de les cooperatives de consumidors 
i de les cooperatives de comerciants i 
comerç responsable.

11 de novembre a partir de les 18 h 
a l’Hotel d’Entitats

Taller formatiu: Què podem fer des de 
les associacions per afavorir l’economia 
social i solidària? Quins recursos tenim 
al nostre abast?” a càrrec de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental. 
Servei d'acollida d'infants.
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