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L’economia solidària arrela amb força a
Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa i més de 50 empreses, entitats i
cooperatives de la ciutat promouen l'ESS amb un mes d'activitats
continuades i una fira específica, que es farà el pròxim 23 de
novembre a la plaça Vella

Redacció CRÍTIC

Un moment de l'edició de l'any passat / AJUNTAMENT DE TERRASSA

‘Terrassa cooperativa‘ és el nom que rep el programa anual de promoció de l’Economia Social i
Solidària (ESS) impulsat per l’Ajuntament de la cocapital del Vallès Occidental, amb la col·laboració
d’entitats i empreses, majoritàriament agrupades en la Xarxa d’Economia Solidària (XES) de
Terrassa. Per fer visible el potencial de l’ESS, s’han programat 43 activitats durant tot el mes de
novembre, protagonitzades per 55 entitats i cooperatives i 9 serveis municipals.

L’acte central de la programació és la Fira d’Economia Social i Solidària, que es farà el
dissabte 23 de novembre a la Plaça Vella, amb més de 50 estands, d’entre els quals un de
projectes emergents. Ja fa cinc anys que s’organitza “Terrassa Cooperativa”, a través d’una
estratègia de ciutat compartida amb tots els agents del territori, amb l’objectiu d’enfortir l’economia
social mitjançant el seu Pla Estratègic.

https://terrassacooperativa.cat/
https://www.terrassa.cat/
http://xarxeslocals.xes.cat/xarxa-local/terrassa/
http://xarxeslocals.xes.cat/xarxa-local/terrassa/
https://www.elcritic.cat
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L’activitat de les empreses i entitats de l’Economia Social i Solidària representen un volum
significatiu en relació a l’economia global de Terrassa. Són el 8,8% del teixit econòmic de la
ciutat, ocupen el 7% de la població i generen el 2% del volum total del PIB. I si a banda
d’utilitzar els indicadors econòmics més comuns, se’n proposessin de nous, com el repartiment
equitatiu del treball, el salari entre gèneres, el poder de transformació i millora al territori, la
reducció de l’impacte ambiental o el valor de la seva aportació al bé comú de la societat, encara es
podria dimensionar millor l’aportació d’aquestes activitats econòmiques al benestar de la ciutadania.

Més xifres significatives: l’ESS genera treball per a 4.450 persones (el 7% del total de llocs de
treball de Terrassa), de les quals el 63% són dones i el 37% homes. HI ha 26.500 socis que
participen en alguna de les cooperatives, sigui com a socis de treball o de consum. El 75 % dels
contractes de treball són indefinits. Les formes jurídiques de l’ESS a Terrassa són les associacions
en un 45%, les fundacions en un 20% i les cooperatives en un 15%. El 20% restant són altres tipus
de persones jurídiques, com ara mutualitats, centres especials de treball o societats limitades
laborals. Totes aquestes dades apareixen al Pla estratègic de l’Economia Social i Solidària de
Terrassa.

La Fira i moltes altres coses
El programa ‘Terrassa cooperativa’ es dissenya amb activitats adreçades a la ciutadania, a les
professionals que treballen o volen crear un projecte emprenedor amb els valors i entorn de
l’economia social, al món educatiu i a les professionals tècniques de l’Ajuntament ajudant així a
donar aquesta visió transversal, tan important. Una de les actuacions més destacades i amb
protagonisme especific és la Fira de l’Economia Social i Solidària, que es farà el 23 de
novembre al matí a la Plaça Vella i que acollirà les empreses i entitats que ho desitgin per
mostrar els seus projectes, serveis i productes a la ciutadania. Serà, doncs, un punt de trobada per a
persones consumidores i un espai d’intercooperació i creació de xarxa entre empreses i entitats de
l’economia social i solidària.

https://www.elcritic.cat
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La Fira de l'Economia Social i Solidària de Terrassa també inclou actuacions musicals /
AJUNTAMENT DE TERRASSA

Una altra activitat destacada és l’exposició sobre la historia del cooperativisme “Catalunya Terra
Cooperativa“, que es va programar l’any passat al Museu d’Història de Catalunya, i que ara es podrà
veure gratuïtament a l’Arxiu Historic. Hi ha també activitats adreçades especialment a public
jove, com ara el taller de rap i rimes de l’ESS i l’Escape Room, amb especial atenció a la sobirania
tecnologica, amb un taller de scratch per apendre a programar amb codi obert. Hi ha també
formacions per a professionals, de la mà de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i
específiques per a personal tècnic sobre compra publica responsable. Igualment, s’han programat
cine-fòrums, teatre, rutes, una xerrada sobre sobirania alimentària amb l’Esther Vivas, una mostra
d’ESS a les biblioteques, un programa diari de ràdio i un monogràfic sobre economia feminista,
organitzat per la XES amb la col·laboració del servei municipal de politiques de gènere

L’aposta per l’ESS que fa el nou equip de govern de l’Ajuntament de Terrassa, format per Tot x
Terrassa i ERC-Mes, es plasma, d’una banda, amb la creació de la primera regidoria d’economia
social que hi ha a Catalunya, i de l’altra, amb projectes concrets com aquest de ‘Terrassa
cooperativa’, que s’ha reforçat i enfortit perquè sigui el pal de paller de les actuacions d’empreses,
entitats i del propi Ajuntament amb un objectiu comú.

http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_realitzades/catalunya_terra_cooperativa
http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_realitzades/catalunya_terra_cooperativa
https://www.terrassa.cat/
https://www.elcritic.cat

