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Acta Taula Economia Cooperativa Social i Solidària  

 
Data: 17 de maig de 2017 
 
Lloc: Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de Sant Andreu c/Segadors, 2 4a planta 
 
Assistents: 
 
Antoni Corbella Conseller de Solidaritat i Cooperació Internacional 
Carmen Lazamares BCN Activa 
Adrian Morales– XES/Sant Andreu 
Quim Carreras – XES Sant Andreu-FESC 
Silvano Aversano  –La Fàbric@sccl 
Agnés Ros- Cooperativa El Borró 
Xavi Palos – Xes (s’incorpora més tard) 
Mònica Cano Tècnica DSPIT 
Nathalie Souto Tècnica DSPIT 
 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
S’inicia  les 18:47. 
  
El Conseller Antoni Corbella  dóna la benvinguda, agraeix l’assistència i manifesta que l’objectiu de la 
convocatòria és reactivar la Taula. A continuació presenta una sèrie de propostes per valorar la seva 
viabilitat tècnica i econòmica. Es reparteix el llistat de propostes. 
 
S’obre el torn de paraules: 
 
Quim Carreras inicia la seva intervenció reivindicant l’espai de la Xes a Sant Andreu així com la FESC, que cal 
fer una feina per incorporar-la més al teixit i veïns i veïnes de Sant Andreu, més participada. També 
manifesta que vol afegir la idea de creació d’un “restaurant social” i proposa que la seva ubicació sigui al 
entorn del Mercat de Sant Andreu, a les noves oficines, aprofitant les sinèrgies i aprofitant els aliments del 
mercat per evitar el malbaratament. Adrian Morales afegeix que seria un lloc on qualsevol persona pogués 
anar, de forma oberta i genera igualtat. Seria un projecte que parteix de zero. 
 
Mónica Cano manifesta que a Casa Bloc hi haurà pròximament un menjador social, potser es podria 
aprofitar aquest projecte per no partir de zero.  
 
El Conseller Antoni Corbella explica que pren nota d’aquesta proposta però cal treballar-hi.  
 
Silvano Aversano manifesta que la Xes està treballant per fer un projecte col·lectiu i donar un pas endavant 
cap a un projecte comú. També comenta que la XES vol donar un contingut al futur banc de recursos, que 
no sigui només un magatzem de material, i que es creïn oportunitats de creació de projectes d’Economia 
Social i Solidària. També explica que un restaurant social seria bo per a la resta de del Districte.  



 

 
 
 

 

 

 

 

 
Carmen Lamazares comenta que han sortit les subvencions del Comissionat d’Economia Social i Solidària i 
que es podria presentar aquest projecte i rebre el suport per veure com fer-ho. 
 
Quim Carreras també explica que hi ha el projecte de “Can Xes” que seria tenir un local per la XES de Sant 
Andreu per poder-se reunir i estudiar estratègies.  Es una demanda del mandat anterior i ja tenien un edifici 
destinat a la Fabra i Coats però finament hi van anar els Serveis Educatius de Sant Andreu. La XES voldria un 
espai al recinte de la Fabra i Coats. Manifesta que es podria treballar amb el futur institut Martí i Pous 
temes d’economia social i solidària. Tenir un local pot tardar uns 3 anys però també els caldria tenir una 
alternativa mentre no surt el local definitiu. Una possibilitat seria compartir la part de baix dels futurs 
habitatges socials amb les entitats que hi aniran, de forma col·laborativa.  
 
Nathalie Souto pregunta si la XES ha parlat d’aquest tema amb la Gerent i la Regidora i Quim Carreras 
explica que estan pendents d’una proposta de reunió per part de Gerent i la Regidora per parlar d’aquest 
tema. S’han reunit amb anterioritat.  
 
Mónica Cano explica que a la Fabrica de Creació i CAC hi anirà l’Escola de Música.  
 
Silvano Aversano pregunta quin paper té la Taula, en relació al Districte i al Pla de Desenvolupament 
Econòmic. S’explica que el PDE servei per ordenar el que hi ha al Districte i que la Taula d’Economia Social i 
Solidària és un espai de relació de la XES amb el Districte.  
 
Adrián  Morales comenta que a Paris l’espai d’Economia Social i Solidària està davant de l’Ajuntament per 
recolzar la idea de que la XES ha d’estar aprop de l’Ajuntament i del Districte de Sant Andreu. Sant Andreu 
seria l’altre pol cooperatiu respecte a Coopolis de Sants.  
 
Nathalie Souto manifesta que la Taula té límits econòmics i tècnics i que la seva funció és elevar les 
peticions a les persones corresponents.  
 
Quim Carreras comenta que ara existeix el Comissionat d’Altres Economies i que a nivell de pressupost es 
podrien fer modificacions. Manifesta també que cal tenir en compte la proposta de la XES.  
 
Carmen Lamazares explica que perquè un projecte tiri endavant cal una força que el faci crèixer i que per 
exemple Coopolis és un projecte que porta molt de temps. A Sant Andreu cal construir el motor. Cal definir 
un pressupost i una part propositiva. La idea del Pol d’atracció ja està inclosa al Pla de Desenvolupament 
Econòmic. 
 
Quim Carreras manifesta que si la XES tingués un local permitiria consolidar el seu projecte, crèixer, crear 
complicitats, sinergies, fer sensibilització així com assessorar a persones i grups.  
 
Silvano Aversano comenta que al territori de la Franja cal un espai de la XES dedicat a l’economia 
cooperativa, social i solidària, un espai que les entitats se’l facin seu, un espai comunitari, que podria ser en 
una nau d’un polígon de Bon pastor.  
 
Carmen Lamazares explica que el Districte té la idea de crear una nau per un banc de recursos, no només 
com a magatzem, que es dinamitzi i que caldrà treballar amb les entitats.  
 
El Conseller Antoni Corbella proposa fer una sessió monogràfica per tractar aquests temes més complexos i 
que caldria avançar en la resta de propostes del llistat.  
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Mónica Cano explica que hi ha recursos al Districte que poden ser útils com per exemple l’Espai de Costura 
de Can Portabella, que es podria promocionar i no fer-ne de nou. Primer caldria veure que s’està fent, 
potenciar-ho i no crear res nou.  
 
Carmen Lamazares afegeix que a Trinitat Vella hi ha un grup de dones que cusen i a la Verneda també 
existeix.  
 
Es continua treballant amb les propostes del llistat. 
 

 Elaboració de mailing amb dades de les entitats d’ESS al Districte-Actualització desplegable de la 
Guia de Serveis d’ESS (Pam a pam).  seria a nivell web però caldria veure quin format així com 
també si cal fer-ho en format paper i la difusió que se’n faria. Es comenta que a la Guia que es fer 
no es va poder treure la utilitat i que caldria actualitzar la informació i redifinir els criteris per veure 
quines entitats s’inclouran. XES manifesta que té una bases de dades i que també es pot utilitzar el 
PAM a PAM que al juny es presentarà amb les novetats. Xavi Palos explica que la Guia es va 
elaborar a partir de la seva tasca de conèixer les cooperatives una per una. S’acorda que cal definir 
els requisits de quines entitats s’inclouran a la nova edició (falta definir el format) de la guia. 
Carmen Lazamares aporta que al Llibre sobre Economia Social i Solidària del Comissionat ja surten 
els criteris. S’acorda que cal posar en comú la informació que té la XES, el PAM a PAM i el Districte, 
tenint en compte els criteris del llibre elaborat pel Comissionat.  S’acorda que Districte consultarà a 
Comunicació com es pot actualitzar la informació de la web que ja existeix.  

 
 Elaboració d’un decàleg de bones pràctiques: Xavi Palos comenta que ja existeixen les eines del Pam 

a Pam i del balanç social. Per tant aquesta proposta ja està resolta. 
 

 Elaboració d’un decàleg de bones pràctiques: Carmen Lamazares comenta que es podria fer un 
llibre, com a retorn social a la comunitat, de les bones pràctiques de les entitats de Sant Andreu, un 
reconeixement. 

 
 Col·laboracions amb Coopolis: Adrian Morales comenta el Cicle de Formació amb Coopolis. Es 

realitzarà en tres sessions a tres localitzacions diferents del Districte. 7, 14 i 21 de juny. Des de 
Districte es farà difusió.  

 
 Plaques Commemoratives del cooperativisme a edificis: Quim Carreras consulta quin és el 

procediment a seguir. Districte farà la consulta (nomenclator). Silvano Aversano afegeix que es 
podrien crear itineraris culturals relacionats amb el cooperativisme.  

 
El Conseller proposa seguir treballant les altres propostes en una pròxima reunió de la Taula.  
 
S’acorda que la pròxima convocatòria de la Taula d’Economia Cooperativa, Social i Solidària sera divendres 
9 de juny a les 17 hores al mateix lloc.  S’enviarà la convocatòria formal.  
 
La sessió finalitza a les 20:15h 
 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


