Organitza:

Col·labora:

Des de la 1a Fira d’ESS hem volgut mostrar com l’Economia Social i Solidària pot aportar una
nova mirada sobre l’economia i sobre la cultura del treball. L’ESS planteja treballar de forma
cooperativa, promou la presa de decisions més democràtica, la redistribució salarial més
equitativa i solidària, el valor de la proximitat i la sostenibilitat, sempre posant al centre les
necessitats de les persones.
En aquesta Fira volem donar visibilitat a iniciatives d’ESS que han nascut a Montornès, i a les
quals volem donar suport i acompanyar perquè es consolidin, com els projectes Dones amb
Talent, el projecte CUEME, la cooperativa de joves d’un Gastrobar, entre d’altres.
Però també volem oferir una mirada més enllà de Montornès portant experiències sorgides
en altres indrets, i que poden ser inspiradores i impulsores de noves iniciatives econòmiques
al nostre municipi.
Enguany i atesa la situació provocada per la COVID, pensant en el comerç local i dintre de
l'acte central d'aquesta edició, volem parlar de nous sistemes justos de serveis d'entrega a
domicili que permetin un treball digne.
Esperem que gaudiu de la 3a Fira d’ESS, la nostra FESS. Desitgem que el programa que us
presentem contribueixi a reforçar una mirada més humana envers l’economia i les relacions
laborals.

Us esperem!
Grup Impulsor d’ESS de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
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Programa
5 de novembre a les 11 h
Economies més democràtiques
Xerrada sobre “Ciutats cooperatives. Esbossos d’una altra economia urbana” i sobre
les potencialitats de Montornès del Vallès com a municipi cooperatiu. A càrrec d’Ivan Miró,
sociòleg, activista i cooperativista de la llibreria 'La ciutat invisible' i del projecte
‘La Comunal’.

12 novembre a les 15:10 h

Acte central

Cooperatives escolars
22 de novembre a les 12 h
Presentació de les cooperatives escolars Ecomogent
i Cinqueing, creades a partir del projecte CUEME,
Comerç local i repartiment a domicili
amb alumnes de 5è de primària de l’Escola
Taula rodona de cooperatives de missatgeria
Mogent i de l’Escola Palau d’Ametlla.
de proximitat.
La missatgeria a domicili pot ser un factor impulsor
del comerç local? Des de l’ESS es pot superar la alta precarització
del sector de la missatgeria, i alhora suposar una oportunitat
per a l'economia local?
Presentat per Beatriz Talegón, directora d’opinió a Diario 16
i tertuliana a "Las Mañanas de Cuatro" i a "Preguntes Freqüents"
de TV3. Participaran l’Associació Granollers Pedala, Mensakas
SCCL i l’Associació de Comerciants del Rec al Roc
27 de novembre a les 11 h
de Granollers.
Finançament comunitari i bones
pràctiques d’ESS
• Totes les sessions son telemàtiques.
• Inscripcions a montornes.cat/FESS2020-inscripcions
Presentació dels projectes comunitaris sorgits
de la formació d’Emprenedoria Social i taller
de Crowfunding.
A càrrec de l’entitat Goteo.

