
Crític SCCL - www.elcritic.cat
1 / 2

El Prat de Llobregat aposta fort per
l’economia social i cooperativa
Joan Vila i Triadú

Durant tot aquest mes de maig s’ha estat celebrant al Prat de Llobregat i a d’altres municipis de la
comarca el que s’ha batejat com a ‘Maig cooperatiu‘, un conjunt d’activitats pensades per donar
visibilitat i promoure l’economia social i cooperativa. Xerrades, taules rodones, sessions
informatives, mercats de productes cooperatius… fins a una cinquantena d’actes omplen el Baix
Llobregat aquests dies, organitzats conjuntament per set ajuntaments, l’Ateneu Cooperatiu del Baix
LLobregat i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, amb el suport econòmic de les
institucions públiques d’àmbit superior.

Però l’aposta de l’Ajuntament pratenc per aquest sector econòmic emergent no es queda només en
fer-lo visible un mes a l’any. Enguany, s’ha dotat d’un Pla de Dinamització de l’Economia Social i
Cooperativa (ESC), format per una trentena d’actuacions distribuïdes en quatre eixos bàsics:
estructuració i organització del sector, divulgació i reconeixement, enfortiment i creació de nova
activitat. Tal com ha declarat a CRÍTIC Marta Mayordomo, tinenta d’alcaldia de Promoció
Econòmica, Comerç i Ocupació del Prat, aquest Pla “ens permet treballar de manera coordinada
amb les entitats i empreses de l’ESC, posar sobre la taula la feina que tots plegats ja estem fent i
proposar noves accions d’acord amb les necessitats del sector amb objectius comuns: la divulgació
del model, la consolidació del teixit existent i la creació de nous projectes”.

D’altra banda, el passat 8 de maig, l’Ajuntament del Prat i diversos agents econòmics locals
(sindicats, organitzacions empresarials, entitats comercials i d’economia social i cooperativa) van
signar el ‘Pacte Local per a l’ocupació i l’activitat econòmica del Prat de Llobregat
(2018-2026)‘.  El pacte preveu tres eixos d’intervenció en els  àmbits de l’economia, l’ocupació i el
territori: el primer, assolir una economia diversificada i de referència metropolitana; el segon,
l’ocupació de qualitat amb garanties de compliment del contracte social i, en tercer lloc, valoritzar el
territori i millorar l’urbanisme en suport de la dinàmica socioeconòmica. El pacte es fixa objectius
enfocats a donar suport a les iniciatives empresarials en l’àmbit de l’economia social, cooperativa i
solidària, promoure els serveis i els espais d’aquest ecosistema, com el barri cooperatiu, o la
promoció  del Prat com a referent per a la destinació d’empreses d’emprenedoria social i sostenible.

L’Ajuntament del Prat és un dels principals impulsors de l’Ateneu Cooperatiu del Baix
Llobregat, un projecte estratègic de la Generalitat de Catalunya per impulsar i donar suport a
l’economia social i cooperativa a la comarca, que compta amb una gestió compartida entre
administracions locals (ajuntaments i Consell comarcal) i entitats de l’economia social, cooperatives,
associacions i fundacions de la comarca. A més, el Prat aporta dos dels quatre cercles (Baix Sud i
Barri Cooperatiu) amb els quals es vol fer créixer l’Ateneu, i també cal afegir-hi el suport que han
rebut tres projectes singulars pratencs: els de la Fundació Rubricatus, les associacions Saó i
Espigoladors i la Fundació Cassià Just-Cuina Justa.

Un ecosistema capdavanter a la comarca
El Prat és una població amb una certa tradició històrica en l’àmbit de l’Economia Social i
Cooperativa. Una de les iniciatives més veteranes és la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV),
creada el 1962, amb un miler de socis, que ara viu un moment de creixement pel que fa als serveis
(obertura del Centre de Dia Primer de Maig) i la seva participació activa en l’ecosistema de l’ESC,
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tot acollint diverses cooperatives, com ara el Coworking Uikú, Fem Escala, Coopgros, Suara,
PastaxPasta, etc.

Un altre pol important de l’ecosistema local de l’ESC és al barri de Sant Cosme, on al voltant
de la Fundació Esperanzah, que organitza el festival del mateix nom, i l’Associació Gats s’han
generat un gran nombre de projectes en diferents sectors. Com a exemple podem citar les
telecomunicacions, amb la cooperativa de serveis Som Connexió, la transició energètica, amb Som
Eficiència, i els serveis, amb la cooperativa Illa. A més, l’Ajuntament ha signat un conveni amb
l’Associació Rebrot per a la cessió dels camps de conreu de Cal Monés, de 95.000 metres quadrats,
per fer-hi el Parc de les Olors. Igualment, el Prat compta amb dos laboratoris-incubadora de
projectes del sector: Labesoc i Uikú. Allí s’hi generen i validen gran nombre d’iniciatives d’innovació
i creació d’ocupació amb accent social.

Per a Marta Mayordomo, tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació,
“l’Ajuntament aposta per un model que forma part de la nostra història com a ciutat i que s’ha
demostrat possible i sostenible. Més que voler inventar res, considerem una prioritat acompanyar
aquells projectes que fa anys que funcionen i donar suport als nous per aconseguir la seva
consolidació. Volem fer créixer l’ESC al Prat i ho hem de fer de la mà del propi sector”. El
pressupost municipal de suport a l’ESC és enguany de 663.700 euros, amb un augment de
més de 80.000 euros sobre el pressupost de 2017. D’aquesta quantitat, el 80% són subvencions
de diferent caire (nominals o en concurrència) a les entitats locals per a projectes de creació
d’ocupació i consolidació de projectes socials. Evidentment, el Prat és un dels 32 ajuntaments
catalans que formen la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS).
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