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Programa d’activitats 

  

 

 

Organitza: 

Fundació Barberà Promoció. 

Torre d’en Gorgs, 40 -Barberà del Vallès 

 

 

 

       

 

 

Totes les activitats es faran a la Torre 

d’en Gorgs nº 40 de Barberà del Vallès 

i són gratuïtes.  

 

S’ofereix servei gratuït de guarderia 

per a les activitats  programades per 

la tarda que caldrà sol·licitar 

prèviament a la Fundació Barberà 

Promoció , trucant al telèfon 

937192837 ext. 719 o a l’adreça 

autocupacio@barpro.cat. 

 
 

L’ Economia Social 
i Solidària 

transforma Barberà 
 



 

 Dilluns 13 de novembre 

9:30 h.  Benvinguda a càrrec de l’Alcaldessa de 

Barberà del Vallès, Silvia Fuster i la Regidora  

d’ocupació  Sandra Ramos. 

9:45 h. Conferència “Més enllà del capitalisme: 

l’economia social, solidària i col·laborativa com a 

motor del desenvolupament local”. A càrrec de l’ 

Arcadi Oliveres i Boadella. 

Arcadi Oliveres i Boadella és 

doctor en  economia, president 

de l'Associació Justícia i Pau de 

Barcelona, una organització que 

lluita per la promoció i defensa 

dels drets humans arreu del 

món. Autor de nombroses obres 

i escrits sobre les relacions nord-sud, el comerç 

internacional, el deute extern i l'economia 

cooperativa.  

11:00 h  Taula rodona. “Els Ateneus Cooperatius i 

presentació d’empreses d’Economia Social i 

Solidària del territori” Trilla Consum, Ateneu Abril,  

Modera: Eudald Griera  de Teler Cooperatiu. 

Es parlarà sobre el concepte i valors  de l’Economia 

Social i Solidària, la seva capacitat transformadora i 

parlarem dels Ateneus Cooperatius i del  PAM a PAM 

un projecte que crea un mapa col·laboratiu que 

mostra iniciatives de consum responsable i 

d'economia solidària. 

 

 

 

 

  

 

 Dimarts 14 de novembre  

10:00 a 14:00 h. 

Formació “Economia del 

bé comú” (prèvia 

inscripció). A càrrec de la 

consultora Marketeasing.  

17:00 h.  Conferència. 
 “Feminisme i Economia 

Social i Solidària: anàlisis 

dels impactes i estratègies de 

les dones a Catalunya a 

l’àmbit de l’ESS)  . A càrrec de Sandra Ezquerra, 

activista feminista,  doctora en sociologia, professora 

i investigadora de la Universitat de Vic, a Barcelona 

de polítiques d’inclusió social. 

18:00 h  Taula rodona. “Cooperatives gestionades 

per dones”. Amb la presència de la Cooperativa 

Espai Nats, i Cooperativa la Tremenda.  

 Dimecres 15 de novembre 

17:00 h. Conferència.  
“Finances ètiques i nova 

Economia ” A càrrec de: Sergi 

Salavert de Fets  Finançament 

ètic i Solidari  i Xavi Teis de 

COOP 57 

 Dijous 16 de novembre 

10:00 a 14:00 h. Formació. “L’empresa social com a 

una eina  innovadora per a 

resoldre necessitats socials” 

(prèvia inscripció). A càrrec de 

Tandem Social SCCL 

 

17:00h Conferència. “La Xarxa Economia Social i 

Solidaria” A càrrec de Jordi Estivill 

XES defensa un sistema econòmic respectuós amb 

les persones, el medi ambient i 

els territoris que funciona sota 

criteris democràtics, 

d’horitzontalitat, transparència, 

equitat i participació. 

Jordi Estivill és sociòleg, 

cooperativista i membre 

de la Xarxa d’economia 

solidària. 

 

 

 Divendres 17 de novembre  

10:00 a 13:00 h . Taula Rodona. “Municipis per 

l’economia Social i Solidària”, Presentació 

Projecte Sseguim Treballant (Ajuntament de 

Barberà, Ripollet, Montcada i Reixac i 

Cerdanyola), Projecte   del Banc del Temps 

Mataró, Carmen Altayó i  COBOI Sant Boi de 

Llobregat,  Sergi Frías.  
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