


L’Economia Social i Solidària (ESS) és una 
altra manera de fer economia. La conformen 
multitud d’iniciatives socioeconòmiques, 
formals o informals, individuals o col·lectives, 
que prioritzen la satisfacció de les necessitats 
de les persones per sobre del lucre. 
Actuen orientades per valors com l’equitat, 
la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, 
la inclusió i el compromís amb la comunitat 
i el canvi social.

Des de l’any 2016 l’Ajuntament de Montornès 
està impulsant l’ESS a través de la inclusió 
de clàusules socials en la contractació pública, 
el foment del cooperativisme o l’elaboració 
d’una diagnosi per conèixer d’on partim. 

En aquest marc, ens fa molta il·lusió 
l’organització d’aquesta Fira conjuntament 
amb l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, 
un espai de trobada i coordinació amb l’aposta 
clara d’impulsar i fomentar l’ESS i el moviment 
cooperatiu a la comarca. Volem generar interès 
entorn l’ESS i posar en relació persones amb 
ganes d’impulsar iniciatives o persones que 
ja n’esteu impulsant.

Tots i totes podem fer alguna cosa 
per transformar les nostres vides i el nostre 
entorn cap a un model de societat més justa, 
democràtica i respectuosa. 

Us animem a sumar-vos 
a l’Economia Social i Solidària!

17 h  Inici de la Fira amb estands  
 d’entitats i experiències d’ESS 
Ateneu cooperatiu del Vallès Oriental, 
mésOPCIONS, Taula per la igualtat 
de Montornès, Cervesa sobre Tot, Dones 
unides, Mujeres Pa’lante, la Magrana Vallesana 
i productors i elaboradors de la zona.

17,30 h Xerrada participativa 
 “Nosaltres i l’economia” 
a càrrec de LabCoop, cooperativa de 
projectes d’emprenedoria social cooperativa.

L’economia estudia com les persones ens 
organitzem per satisfer les nostres necessitats. 
Però què ens cal per viure? Parlarem de les 
necessitats humanes i de per què no tota 
l’economia passa pel mercat. Coneixerem tres 
experiències locals d’economies transforma-
dores: Can Galvany, projecte d’habitatge 
compartit, El Cirerer d’Arboç, espai per 
compartir la criança i l’Esplai Panda, entitat 
d’educació en el lleure.  

18,30 h Berenar 

per a les persones assistents a la xerrada 
a càrrec del Centre Ocupacional del Bosc 
de Mollet (Institut Municipal de Serveis 
als Discapacitats de Mollet). 

19 h Espectacle “La botigueta” 
amb Tanaka teatre, un espectacle de teatre 
i titelles per a tota la família en què el públic 
participa, decideix i construeix com 
fer un consum responsable.

19 h RACONS D’EXPERIÈNCIES I

fESs habitatge cooperatiu

El cooperativisme com a fórmula 
d’accés a l’habitatge

La Dinamo, fundació que treballa amb 
l’Ajuntament de Montornès per engegar
 un projecte d’habitatge cooperatiu al municipi.
Sostre Cívic, entitat que promou el cooperativisme.
La Borda, cooperativa d’habitatges 
al barri de Sants (Barcelona). 
(Modera: La Dinamo)

fESs economies comunitàries i feministes

Respostes col·lectives i vincles comunitaris 
per posar en el centre les necessitats 
de cura i autocura de les persones

Mujeres Pa’lante, cooperativa 
d’acompanyament a dones.
ACAF, associació que acompanya la creació 
de comunitats d’auto�nançament.
(Modera: LabCoop)

20 h RACONS D’EXPERIÈNCIES II

fEEs sobirania alimentària 

Els nous models de consum 
agroecològic: casos pràctics

La Magrana Vallesana, associació de consumidors 
i productors de productes ecològics de Granollers.
Els Gafarrons, cooperativa sense ànim de lucre 
pel consum conscient i crític de Premià de Mar.
(Modera: MerCAT Cooperatiu Ecològic)

fESS consum responsable

Canvi d’hàbits i opcions col·lectives 
de consum per afavorir la conservació 
del medi ambient i la igualtat social

Som Mobilitat, mobilitat elèctrica compartida.
Som Energia, comercialitzadora d’energia 
verda i cooperativa sense ànim de lucre.
(Modera: mésOPCIONS)

21 h Tastet de cerveses artesanes 
amb Cervesa sobre Tot / preu: 2 €
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Organitza:

Col·labora:

I durant tota la tarda:

Espai de cura infantil 

per als infants a partir de 2 anys de les famílies participants. A càrrec de l’Esplai Panda.

Con�rmar nombre d’infants i edats a opec@montornes.cat. Tel. 93 566 70 04

Install party amb mésOPCIONS

espai de consum responsable on les assistents poden informar-se de les diferents 

cooperatives existents, gestionar directament la seva alta com a persones sòcies 

i contribuir a la transformació social.

Exposició “Construeix un mon millor, Fes cooperativa” 

de la Federació de Cooperatives de Treball.

Per a més informació:

Departament d’Ocupació 

i Promoció Econòmica i Comerç 

de l’Ajuntament de Montornès

C. La Pau, 10 Montornès del Vallès

Tel. 93 566 70 04

opec@montornes.cat

www.montornes.cat 

Ateneu cooperatiu del Vallès Oriental

C. Miquel Ricomà, 46 Granollers

Tel. 693827752 

info@ateneucoopvor.org

www.ateneucoopvor.org


