...busquem el que no coneixem

Projectes membres de la xarxa
La Xarxa d’Innovació Social del Vallès és una iniciativa
oberta, col·laborativa i transformadora, per donar suport a
idees innovadores amb projectes socioeconòmics que
responguin a reptes de la societat i fomentin l’economia social

Què volem fer?

Contact@ i segueix-nos
@XarxaInnosocial
www.innovaciosocialvalles.cat
innovaciosocialvalles@ccvoc.cat
Organitzen:

Amb el suport:

-Fomentar el treball en xarxa i un entorn col·laboratiu de
persones, activitats i entitats que creuen en la innovació i l’economia social.
-Identificar reptes i necessitats compartides que tenim com a
societat per fer emergir propostes que els hi donin resposta.
-Impulsar la generació de noves idees, espais de trobada i
activitats de suport, des d’una visió innovadora i amb l’experimentació de noves metodologies.
-Donar assessorament especialitzat i de recerca de finançament als projectes i iniciatives que participen a la xarxa.

Idees innovadores per a reptes socials

Foment de l´economia social

Espais de generació i cocreació d’idees
per a ciutadans i entitats:

Actuacions per difondre i donar suport
a noves formes l’economia social a la comarca:

 Social Week Vallès (3a edició).

Ateneu Cooperatiu Vallès occidental*

Nou espai de trobada i coordinació amb els objectius de:

 Donar visibilitat a l’economia cooperati-

 Trobades de col·laboració i d’intercanvi
4a edició del concurs d’idees.

va.

 Dur a terme accions de suport i acompa-

de coneixement amb agents del sector.

L’objecte de la convocatòria és fer emergir i
recolzar la posta en marxa idees amb un projecte empresarial darrera que donin resposta a
reptes de la societat des de la innovació, proporcionant suport econòmic i assessorament.

 Mapa/directori de l’economia social de la

Si tens una idea o un projecte d’innovació so-

Si ets un agent de l’economia social participa

Si estàs interessat/da en l’economia cooperati-

cial en curs, no dubtis a posar-te en contacte amb

a les trobades per fer créixer la teva activitat i el

vista informa’t de totes les actuacions que es

nosaltres.

conjunt del sector.

duen a terme .

nyament a la creació i desenvolupament
de cooperatives.

comarca.

 Actualització del web de la Xarxa d’Inno-

 Fomentar la inserció laboral en cooperatives de la comarca.

vació (www.innovaciosocialvalles.cat)

 Butlletí informatiu.

* Iniciativa impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, en el marc del programa Aracoop .

Acompanyament i suport a projectes d’innovació i economia social

Principals esdeveniments 2017
febrer
Sessió tècnica Ateneu Cooperatiu Vallès Occidental
7 de febrer

març i abril
Dimecres d’emprenedoria social i
innovació.
8, 15, 22, 29 de març i 5 d’abril

abril
Jornada “Exemples d’innovació al
servei de les persones”.
19 d’abril
Taula Territorial Ateneu Cooperatiu Vallès Occidental.
24 d’abril

setembre-octubre

octubre-noviembre-desembre

 Social Week Vallès (3a edició).

 Participació Fira Terrassa Cooperativa .

 4a convocatòria Concurs Idees

 Jornada Innovació Social: Presentació fina-

Innovadores.

listes concurs d´idees innovadores.

