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Descobreix-la a peu! 
Fes una ruta
Pots participar en una de les tres rutes que recorreran 
a peu les iniciatives i entitats que treballen amb criteris 
d’ESS al districte de Gràcia. Començaran amb una xerrada 
i estaran dinamitzades per les voluntàries de Pam a Pam.

Els models d’habitatge cooperatiu, l’audiovisual com a 
eina transformadora o l’economia social i solidària com a 
alternativa de vida centraran aquestes rutes que tindran 
lloc a entitats com el Bosc Turull o el Centre Cívic El Coll. 

Tots els detalls sobre les rutes a
ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/
descobreix-la

Gràcia social 
i solidària 
Als barris de Gràcia s’ha teixit al llarg dels darrers anys 
una xarxa fortament arrelada d’iniciatives en economia 
social i solidària (ESS).

Fruit del projecte de participació ciutadana “Decidim 
Gràcia 2017”, del setembre al desembre, el districte 
s’omplirà d’activitats per fer visible i fomentar l’economia 
social i solidària a Gràcia. 

D’una banda, podràs inscriure’t a qualsevol de les tres 
rutes que faran un recorregut a peu per les entitats i 
iniciatives que promouen l’ESS a Gràcia. Els models 
d’habitatge cooperatiu, l’audiovisual com a eina 
transformadora o l’economia social i solidària com a 
alternativa de vida centraran aquestes rutes, que tindran 
lloc a entitats com el Bosc Turull o el Centre Cívic El Coll. 

De l’altra, tots els dimarts de setembre a desembre, 
podràs assistir a formacions i a punts d’acompanyament 
sobre ESS adreçades a públics ben diversos. Consulta el 
programa i inscriu-te a qualsevol de les 13 formacions 
específi ques adreçades a famílies, comerços i 
professionals. A més, cada dimarts al matí, i amb cita 
prèvia, podràs assistir als punts d’acompanyament on 
t’assessorarem i resoldrem els dubtes relacionats amb 
qualsevol àmbit de l’ESS, escoltant i donant veu a tothom. 

A més, si tens qualsevol dubte sobre el projecte, sempre 
podràs apropar-te al punt d’informació general situat al 
bar de La Violeta. 

Uneix-te a qualsevol de les activitats d’aquesta iniciativa 
i descobreix com es desplega l’economia social i solidària 
a Gràcia!

L’ESS al teu abast! 
Forma’t, t’acompanyem
Cada dimarts  a la tarda entre els mesos de setembre i 
desembre, el districte ha organitzat un cicle de formacions 
específi ques sobre aspectes de l’ESS adreçat a famílies, 
comerços i professionals.

A més, cada dimarts al matí, i amb cita prèvia, podràs assistir 
als punts d’acompanyament on t’assessorarem i resoldrem 
els dubtes relacionats amb qualsevol àmbit de l’ESS, 
escoltant i donant veu a tothom. Les sòcies de la cooperativa 
LabCoop han organitzat i dinamitzen ambdues activitats.

Consulta el programa de les formacions a 
ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/
descobreix-la

Demana cita prèvia per als punts d’acompanyament a 
essgracia@labcoop.coop 

Què és l’ESS? 
L’economia social i solidària (ESS) posa les necessitats de les 
persones al centre i s’orienta l’economia al bé comú. Proposa 
alternatives en tots els aspectes del cicle econòmic, prenent 
com a criteris la proximitat, el comerç just, la transparència, 
el respecte pel medi ambient i l’entorn social, la democràcia 
interna o l’equitat de gènere, entre molts d’altres. 

Informa’t, activa’t, organitza’t i practica
l’economia social i solidària!

Pregunta’ns! 
Vine al punt d’informació
Si tens qualsevol dubte o vols més informació sobre 
el projecte, pots apropar-te al punt d’informació 
general d’ESS ubicat al bar del Centre de Cultura 
Popular La Violeta. Estarà obert cada últim dijous 
de mes, de setembre a desembre. 

Horari d’atenció:
28 de setembre
26 d’octubre
30 de novembre
de 18 a 20 h

Consulta el programa d’activitats i tota 
la informació d’aquesta iniciativa al web
ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/
descobreix-la

Comparteix-ho!
#DesplegaGràcia

Espai:
La Violeta 
Maspons, 6
08012 
Barcelona

Comissionat d’Economia 
Social, Desenvolupament 
Local i Consum.

Coorganitzen:

Sigues activista
de l’ESS!
A Gràcia es posa en marxa una comunitat de voluntàries 
(xinxetes) que localitzen iniciatives de l’economia social 
i solidària i les fan visibles al mapa. Si vols aprendre més 
sobre l’economia solidària al barri pots assistir a les sessions 
de formació i unir-te a la comunitat!

Dimecres, 20 de setembre i dimarts, 24 d’octubre, a les 18.30 
h, a la llibreria La Caníbal. 

Inscriu-t’hi a gracia@pamapam.org
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