VIII Taller d'economia social i solidària per a les entitats locals:
L’ESS I LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I ENERGÈTICA
Dades de l’acció formativa
Data: del 8 al 26 de novembre 2021
Durada: 10h - 6 hores de videoformació i 4 hores de treball en línia
Dates de videoformació: 11 i 18 de novembre de 2021
Modalitat: Taller
Canal: Videoformació i en línia
Plataforma de comunicació a la formació:
per a la videoformació: zoom Business1, el dies 11 i 18 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 8 al 26 de
novembre.
Presentació
L’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, de la Gerència de Promoció
Econòmica i Ocupació en col·laboració amb l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona,
organitza la vuitena edició del taller d’economia social i solidària (ESS) per a les entitats locals. En
aquesta ocasió la fita és reflexionar i construir coneixement sobre la contribució de l'ESS a la
transició ecològica i energètica.
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 i construir coneixement sobre la contribució de l'ESS a la transició ecològica i
energètica.
Objectius específics:
Conèixer actuacions innovadores de foment i ús de l'ESS i la relació amb la transició
ecològica i energètica: producció energètica local, plataformes digitals de comercialització
de consum responsable, l'economia circular, la gestió de residus, l'arquitectura sostenible,
la preservació d'espais naturals i dinamització local agroecològica.
Intercanviar coneixements i recursos, sobre l'ESS i la transició ecològica i energètica.
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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 .
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Contingut
SESSIÓ 1. Dijous 11 de novembre. 09.30 a 12.30 h
09.30 a 09.40 h Benvinguda i presentació. Marisol Lage, Oficina Tècnica d’Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona.
09.40 a 10.30 h La transició ecològica i energètica i l’ESS. Jordi Garcia, L’Apòstrof, SCCL.
10.30 a 12.30 h Presentació d'experiències:
10.30 a11.00 h Com fomentar l'energia renovable des de l'administració pública? Som
Energia.
11.00 a 11.30 h Les comunitats energètiques. Emelcat.
11.30 a 12.00 h La promoció de la bicicleta. Biciclot.
12.00 a 12.30 h La producció agroecològica. Biolord.
SESSIÓ 2. Dijous 18 de novembre. 09.30 a 12.30 h
09.30 a 10.15 h De l’economia local a l’economia circular. Enric Coll. Àrea d’Acció Climàtica de la
Diputació de Barcelona.
10.15 a 12.15 h Presentació d'experiències:
10.15 a 10.45 h La gestió de residus. Roba Amiga.
10.45 a 11.15 h L’arquitectura sostenible. Celobert.
11.15 a 11.45 h La preservació d’espais naturals. Xarxa de Conservació de la Natura.
11.45 a 12.15 h L’educació ambiental. Nusos.
12.15 a 12.30h Conclusions del taller.
Part col·laborativa en línia, a l’aula virtual del taller
Del 8 al 26 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/
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 8 al 26 de novembre es realitzarà el treball en línia: debat relacionat amb l’ESS i la transició
ecològica i energètica amb l’objectiu d’elaborar un document conjunt de criteris que contindrà un
recull d’experiències.
Obertura de l'aula virtual: 8 de novembre
Data d’enviament de primer esborrany del text: 22 de novembre
Data límit per enviar aportacions: 25 de novembre
Tancament de l'aula i del curs: 28 de novembre
Equip docent / Dinamització
Jordi Garcia Jané. Cooperativista a L’Apòstrof, SCCL. Escriptor, activista i investigador en el camp
del cooperativisme i l’economia social i solidària. Formador sobre aquestes matèries en cursos
d'especialitats, postgraus i màsters de diferents universitats.
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Acreditació
Acreditació d'aprofitament per a les persones participants a l’acció formativa, amb una assistència
al 100% de les hores de formació i participació al debat i construcció del document conjunt.
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.

Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
Travessera de les Corts, 131-159
Recinte Maternitat – Pavelló Mestral
08028 Barcelona
Tel. 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
www.diba.cat/web/economieslocals
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic

3

