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VII TALLER D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS) PER A LES ENTITATS LOCALS:  

ELS ODS I L'ESS 
 
Dades de l’acció formativa   
 
Data: 12 i 19 de novembre de 2020  
Durada: 10h - 6 hores de videoformació i 4 hores de treball en línia  
Modalitat: Taller  
Canal: Videoformació / Webinar  
Plataforma de comunicació a la formació:  

- per a la videoformació: zoom Businnes1, el dies 12 i 19 de novembre en horari de 09.30 a 
12.30 h 

- per al treball en línia: aula virtual a https://formadiba.diba.cat/ amb accés del 9 al 29 de 
novembre 

 
Presentació 
 
L’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, de la Gerència de Promoció 
Econòmica i Ocupació, en col·laboració amb el Servei d’Agenda 2030 i Participació, l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona, 
organitza la setena edició del taller d’economia social i solidaria (ESS) per a les entitats locals 
dedicat a reflexionar sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODE) i la contribució de 
l’ESS a l’Agenda 2030. 
 
Persones destinatàries 
 
Personal tècnic d’ens locals que participin en iniciatives d’ESS o tinguin interès a fer-ho, en 
especial amb la perspectiva del desenvolupament econòmic local. 
 
Objectius 
 
Objectiu general: 

- Reflexionar sobre la contribució de l'ESS a l'Agenda 2030. 
 
Objectius específics: 

- Conèixer actuacions innovadores de foment i ús de l'ESS i la relació amb els ODS. 
- Intercanviar coneixements i recursos, compartir l'estat de les innovacions socials de l'ESS. 
- Analitzar les claus del seu èxit per poder-ne crear de noves o que permetin la seva 

replicabilitat en altres realitats.  
 
Contingut 
 
SESSIÓ 1. Dijous 12 de novembre. 09.30 a 12.30h 
 
09.30 a 09.40h Benvinguda i presentació. Marisol Lage, Oficina Tècnica d’Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona. 
 
                                                      
1 Requisits de sistema: 
Una connexió a Internet: banda ampla per cable o sense fil (3G o 4G / LTE) 
Altaveus i micròfon: incorporat o USB o Bluetooth sense fil 
Una càmera web o càmera web HD: incorporada o plug-in USB 
O bé, una càmera HD o un càmera de vídeo HD amb targeta de captura de vídeo 
Nota: consulteu la llista de dispositivos compatibles . 
 

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12004
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12004
https://formadiba.diba.cat/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360026690212
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09.40-09.50 Ronda de presentació de les persones participants. 
 
09.50 a 10.10h La localització dels ODS. Maria Garcia Brugada, Servei d’Agenda 2030 i 
Participació de la Diputació de Barcelona. 
 
10.10 a 10.40h Com i per què l’ESS pot contribuir a l’aplicació de l’Agenda 2030?. Jordi Garcia, 
L’Apòstrof, SCCL. 
 
10.40 a 12.15 h Presentació d'experiències agrupades per ODS: 
 

- ODS 4, 8, 9, 11,17: La comunitat CO-Innova de Sant Feliu de Llobregat. Aitor Rivera, 
Miguel Serrano i Pablo Muiño, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

- ODS 8, 10, 11, 12, 17: Projectes de col·laboració entre empreses de l’ESS i empreses 
amb RSC del Prat de Llobregat. Xavier Giménez, Ajuntament del Prat de Llobregat. 

- ODS 7, 9, 11, 12, 13:  a-prenem el sol a Mollet del Vallès, Cesco Muñoz, Ajuntament de 
Mollet 

 
12.15 a 12.30h Debat. 
 

SESSIÓ 2. Dijous 19 de novembre. 09.30 a 12.30h 
 
09.30 a 09.40h La cooperació descentralitzada com a eina per impulsar l’ESS en el marc de 
l’Agenda 2030. Carla Cors, Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de 
Barcelona. 
 
09.40 a 09.50h La igualtat de gènere (ODS 5) com a objectiu transversal de l’Agenda 2030. Marta 
Suero, Oficina de les dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona. 
 
09.50 a 10.20h Innovacions socials de l’ESS per augmentar la incidència canviant d’escala. Jordi 
Garcia, L’Apòstrof, SCCL. 
 
10.20 a 12.15h Presentació d'experiències agrupades per ODS: 
 

- ODS 1, 7, 11, 12, 13: La nova generació de cooperatives de consumidores i usuàries de 
béns essencials: SOM Mobilitat. Arnau Vilardell, SOM Mobilitat. 

- ODS 1, 5, 8, 10, 11: Els ecosistemes locals d’ESS: L’ecosistema Esperanzah. Miguel Ruiz 
Zamarripa i Natxo Tarrés, Fundació Esperanzah. 

- ODS 1, 10, 11, 13, 15: El sòl comunitari, les experiències de la Titaranya i de Can Bofill. 
Raimon Gassiot Coop57. 

- ODS 1, 2, 5, 8, 10, 12: El comerç just com a eina per a l’empoderament de les dones. 
Anna Bardolet, LaCoordi. 

 
12.15 a 12.30h Debat i conclusions. 
 

Part col·laborativa en línia, a l’aula virtual del taller  
Del 9 al 29 de novembre s’elaborarà un document conjunt de criteris que contindrà un recull 
d’experiències compartit a l’aula virtual del taller a  https://formadiba.diba.cat/ 

https://formadiba.diba.cat/
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Metodologia 
 
Dues sessions de videoformació combinant presentacions i explicació d’experiències de cada 
tema amb un espai de preguntes i debat de les persones participants. 
 
Del 9 de novembre al 29 de novembre es realitzarà el treball en línia: debat relacionat amb els 
ODS i l’ESS a escala local amb l’objectiu d’elaborar un document conjunt de criteris que contindrà 
un recull d’experiències. 
 
Obertura de l'aula virtual: 9 de novembre 
Data d’enviament de primer esborrany del text: 23 de novembre 
Data límit per enviar aportacions: 26 de novembre 
Tancament de l'aula i del curs: 29 de novembre 
 
Equip docent / Dinamització 
 
Jordi Garcia Jané. Cooperativista i escriptor, i recercador en el camp de l’economia social i 
solidària. Formador en l’àmbit de l’economia social i solidària. Professor del postgrau d’economia 
cooperativa de la UAB. 
 
Acreditació 
 
Acreditació de l’assistència per als/les participants a l’acció formativa, amb una assistència al 
100% de les hores de formació i participació al debat. 
 
Criteris de selecció 
 
Les places són limitades, es reserva l’assignació segons l’ordre de recepció de la inscripció, es 
prioritzarà els ens locals amb reserva de plaça al BAF i, si s’escau, es limitarà el nombre màxim 
per ens local o municipi. 
 
Inscripció 
 
Directament a l’aplicació de gestió de la formació Gestforma, accedint a aquest enllaç.  
Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de 
Formació a cada ens públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coorganitzen: 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
Oficina de les Dones i LGTBI 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
Servei d’Agenda 2030 i Participació 
 
Diputació de Barcelona 

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12004
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
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