Presentació del
Pla Estratègic de l´Economia
Social i Solidària de Mataró

L’Economia Social i Solidària: Aposta de ciutat
Un clar compromís de mandat de Govern a la ciutat de Mataró

Promocionar i consolidar l’economia social i solidària:

Els territoris han
d’integrar l’ESS com un
model econòmic que
inclogui valors de
sostenibilitat social,
econòmica i
mediambiental, a més
de criteris democràtics,
equitatius i inclusius.

•

Apostar per visibilitzar més l’economia social i cooperativa

•

Fomentar la creació de noves empreses de l’economia social

•

Generar riquesa i ocupació de qualitat

•

Potenciar el creixement de l'economia social i solidària en nous àmbits.

D’on parteix l’Economia Social i Solidària de Mataró
•

Mataró i el Maresme són bressol del cooperativisme català.

•

Van acollir les primeres iniciatives del moviment obrer des de la segona meitat del segle XIX, com l’Obrera
Mataronense, cooperativa de producció que va tenir la seva seu a la Nau Gaudí, edifici emblemàtic de la ciutat.

•

O, posteriorment, les Cristalleries de Mataró, un referent de les cooperatives industrials, el que es coneix com el
Forn de Vidre.

•

O l’important teixit de cooperatives de consum creades des de principis de segle passat i agrupades després a la
Unió de Cooperatives de Mataró.

Actualment el cooperativisme segueix sent el nostre present, amb una gran vocació de futur, en uns moments en que la
sostenibilitat, la proximitat i el bé comú són més importants que mai.
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El pes de l’Economia Social i Solidària
ESPANYA
• 10% del PIB
• Més de 43.000 empreses
• 12,5% dels llocs de treball

MARESME
166 entitats jurídiques per l’ESS
(cooperatives, associacions amb activitat
econòmica, fundacions, empreses d’inserció i
centres especials de treball, mutalitats..)

CATALUNYA

• 2,2% del PIB
• Més de 10.000 empreses

MATARÓ concentra més del 40% de
l’activitat de l’ESS de la comarca

• Més de 180.000 llocs de treball
Font: L’Observatori de l’Economia Social, OES21 (2018)

Font: Diagnosi de l’ESS del Maresme 2019. Coop Maresme
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L’Economia Social i Solidària avui a Mataró
• 32 Cooperatives
• 24 Associacions

• 8 Fundacions
• 2 Empreses d’inserció i Centres especials de treball
• 1 Mutualitat
Font: Diagnosi de l’ESS del Maresme 2019. Coop Maresme

 Cooperatives culturals, de consum, de serveis i d’energia.
 Fundacions i associacions amb activitat econòmica de primer nivell.
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Per què el Pla Estratègic de l’ESS de Mataró
• Per ordenar la realitat de l’ESS del territori i contribuir a la seva consolidació.
• Una economia i un desenvolupament econòmic local basat únicament en plantejaments de

l’economia mercantil no és sostenible.
• Els valors de l’economia social i solidària cada cop més integrats en la perspectiva de consum i

econòmica dels territoris.
• Moment d’important reflexió i crítica social sobre el consum.
• Per la situació socioeconòmica derivada de la pandèmia. Canvi de paradigma.
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Construcció participativa del Pla: entitats i agents
• Administració pública (impulsora)

• Fundació Unió de Cooperadors de Mataró
• Coop Maresme (Ateneu Cooperatiu del Maresme)
• Càtedra d’Economia Social de TecnoCampus

• Teixit d’entitats i empreses cooperatives (Can Fugarolas)
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El Pla d’Economia Social i Solidària de Mataró
• Missió
• Aprofitar les potencialitats i capacitats de la ciutat
• Contribuir amb una nova mirada al creixement i foment de l’ESS i generar ocupació de
qualitat que posi les persones també al centre de la nostra activitat econòmica.
• Implementar pràctiques respectuoses, sostenibles i transformadores a nivell econòmic i
social.
• Visió
• Avançar cap a models d’ESS i altres economies col·laboratives per tal de contribuir al
seu desenvolupament i consolidació.
• Impulsar la capacitat de generar millores en la vida de les persones, progrés i ocupació
de qualitat de l’ESS a través de la visibilització del model, el suport a la creació de noves
empreses i el foment del mercat social.
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Les nostres 4 Palanques
Aquestes palanques han d’inspirar el conjunt dels objectius i línies
d’actuació del Pla:
1.
2.
3.
4.

La formació: situar el món cooperatiu de l’ESS en totes les
esferes i àmbits del desenvolupament local  compartir un
marc conceptual comú.
El finançament: cerca de finançament a mitjà-llarg termini per
consolidar projectes.
El territori: incorporar o incrementar la interrelació de la ciutat
amb l’entorn.
Les xarxes supramunicipals: col·laborar amb agents
supramunicipals i incorporar-ho a l’estratègia.
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Objectius, línies i accions
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Objectius estratègics
1.

Crear estructures estratègiques de l’ESS a la ciutat.

2.

Fomentar la creació d’entitats i empreses de l’ESS al

municipi.
3.

Reforçar la consolidació del teixit de l’ESS a la ciutat.

4.

Augmentar l’impacte de l’ESS a Mataró.

Línies estratègiques
Objectiu: Crear estructures estratègiques de l’ESS a la ciutat
Línies :
•

Reforçar l’estructura de governança existent.

•

Crear espais necessaris i possibles de coordinació entre els agents dels diversos espais,
com la Taula de l’ESS de Mataró, element de coordinació i co-lideratge entre els agents de
l’ecosistema.

•

Generar espais de treball transversal interns a l’administració en base a accions concretes.

•

Establir vincles amb els espais de treball de l’ESS supramunipals.

Línies estratègiques
Objectiu: Fomentar la creació d’entitats i empreses de l’ESS al municipi
Línies:
•

Transversalitzar l’ESS a tots els serveis de suport i assessorament a l’emprenedoria de la
ciutat.

•

Acompanyar les entitats i empreses amb activitat econòmica per la seva conversió en
cooperatives.

•

Suport a la continuïtat empresarial a través de fórmules de l’ESS.

•

Reforçar els programes d’emprenedoria en ESS i creació de cooperatives d’alumnes en els
centres educatius i formatius de la ciutat.

Línies estratègiques
Objectiu: Reforçar la consolidació del teixit de l’ESS a la ciutat
Línies:
•

Millorar el finançament de les entitats i empreses de l’ESS.

•

Augmentar la capacitat d’incidència en les entitats i empreses de l’ESS de Mataró de les
Clàusules Socials.

•

Incorporar els costos de les cures en les contractacions públiques.

•

Agilitzar i unificar els tràmits amb l’administració.

•

Reforçar el paper de la Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus com a actor acadèmic al
servei del foment de l’ESS.

•

Incrementar les relacions comercials en el Mercat Social local.

•

Posicionar les empreses de l’ESS en el cicle econòmic general de la ciutat.

Línies estratègiques
Objectiu: Augmentar l’impacte de l’ESS a Mataró
Línies:
•

Millorar la coordinació amb l’Àmbit d’Innovació Social i Benestar de la Ciutadania i les
entitats socials perquè l’ESS arribi a la població més vulnerable.

•

Treballar en favor de la incorporació dels principals valors de l’ESS en el teixit empresarial
general.

•

Vincular l’ESS a les propostes d’Economia Circular i Economia Verda de la ciutat.

•

Reforçar la comunicació de l’activitat i impactes de les entitats i empreses de l’ESS a la
ciutat.

Properes passes
•

Desplegament i desenvolupament 2022-2023 amb visió a llarg termini.

•

Pla estratègic viu i en constant evolució a partir de la participació dels agents.

•

Inici de la governança: Constitució de la Taula de l’Economia Social i Solidària de
Mataró.

Podeu consultar el pla a: www.mataro.cat/peess
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