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Castellar participa en una jornada de treball de la Xarxa de
Municipis per l’Economia Social i Solidària

Dimecres 4 de juliol de 2018

Castellar del Vallès va participar el 28 de juny passat en una jornada de treball de la
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) que es va celebrar
a Vilanova i la Geltrú amb l’objectiu principal de seguir compartint aprenentatges
des del municipalisme per poder promoure i facilitar l’Economia Social i Solidària
(ESS) al territori.

La trobada va començar amb la presentació dels dos projectes que el municipi
amfitrió està duent a terme en l’àmbit de l’ESS: l’elaboració d’una diagnosi de
l’economia social i solidària al terme vilanoví i l’experiència de la creació de la
“turuta”, la moneda social del municipi, nascuda amb la voluntat de recuperar
l’origen del diner com a element d’intercanvi i no com a bé en si.

Tot seguit, el segon bloc de la jornada va servir perquè els tècnics dels municipis
assistents compartissin els reptes i necessitats als quals han de fer front a l’hora de
desplegar polítiques públiques d’ESS. En aquest sentit, els tècnics escollien dos
temes d’entre els sis reptes proposats per impulsar l’ESS, amb l’objectiu de tractar
si en el marc de la XMESS s’hi pot donar resposta i com s’ha de fer. Castellar va
triar “Com treballar l’ESS de forma transversal a l’interior de l’ajuntament” i
“Participació de les entitats d’ESS: com aproximar-s’hi i implicar-les”.

Finalment, els tècnics van tenir ocasió de conèixer de primera mà què estan fent els
altres municipis en matèria d’ESS, com a primera presa de contacte per seguir
aprofundint en aquest tema un cop finalitzada la trobada. Cal destacar que Castellar
del Vallès va ser un dels municipis escollits per presentar la seva diagnosi
d’activitats d’ESS i geolocalització en el mapa del web de l’Ajuntament.

Castellar del Vallès es va integrar a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i
Solidària el maig de 2017, quan s’hi van adherir formalment 31 ajuntaments.
Actualment són 36 els consistoris que en formen part. L'objectiu fundacional de la
XMESS és promoure, reforçar i consolidar l'economia social i solidària, fixar
objectius i estratègies comunes i fomentar la cooperació i l'acció conjunta dels
diferents municipis a l’hora d'impulsar polítiques públiques. Es tracta, doncs,
d'intensificar una estratègia territorial compartida, per fer de l'Economia
Cooperativa, Social, Solidària (ESS) un dels instruments de superació de les
desigualtats socials, de generació d'ocupació de qualitat i, en definitiva, d'impuls
d'un nou model socioeconòmic més democràtic, just i sostenible.
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