

La Jornada forma part de la Ponent FEST, que seguirà demà dissabte 8 a les
instal·lacions del Turó de la Seu Vella amb més de quaranta expositors, xerrades,
tallers, taules rodones i activitats per a tots els públics durant tot el dia.

La Seu Vella ha acollit aquest matí una Jornada Tècnica de treball empresarial emmarcada dins de
la primera edició de la Fira d’Economia Social i Transformadora de Ponent, la Ponent FEST. La
jornada ha comptat amb més d’una quarantena d’assistents, entre els quals hi havia representants
d’entitats de l’economia social i solidària de Ponent, personal dels serveis de contractació dels ens
locals i personal tècnic municipal que té incidència o interès en la contractació i compra pública
responsable i en l’economia social i solidària.
La jornada tècnica s’ha dut a terme a la Sala de la Casa de la Volta de la Seu Vella, i ha començat
a les 9:30h amb la ponència d’obertura a càrrec de Guillem Llorens, President de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya; i de Carme Gimenez, Vicepresidenta segona de la Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya, on han pogut reflexionar sobre el cooperativisme i la
situació actual de l’economia social i solidària a Catalunya. En aquest sentit, Llorens ha afirmat
que «a Catalunya treballen unes 50.000 persones al món del cooperativisme i el 77% dels
contractes són indefinits, són unes dades molt remarcables que hem de tenir molt en compte quan
parlem de cooperativisme».
Tot seguit, s’ha donat pas a la Taula Rodona: La rendibilitat de les empreses cooperatives socials,
el valor afegit de l’economia social i solidària, i la contractació responsable i Mercat Social, amb
Ester Vidal, Directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de
l’Ajuntament de Barcelona; Maite Trepat, Directora de l’Associació Alba; i Montse Balcells,
Gerent de la cooperativa John-Fil. L’Ester Vidal ha explicat les polítiques i les accions que s’estan
duent a terme des de l’Ajuntament de Barcelona per treballar i enfortir l’Economia Social i
Solidària, on s’està apostant per la contractació pública de serveis d’entitats de l’economia social.

Acte seguit, s’ha dut a terme una sessió de networking entre totes les persones assistents, repartides
segons entitats o administracions o ens públics, on s’ha generat un espai de trobada face to face,
d’aquesta manera han pogut conèixer de primera mà la rendibilitat de les empreses cooperatives
socials i el valor afegit de l’Economia Social i Solidària i crear contactes i sinergies entre tots els
assistents.
A la tarda, s’ha realitzat una sessió d’intercooperació entre algunes entitats que demà, dissabte 8
de juny, seran expositores a la fira Ponent FEST. Les persones representants dels diferents
projectes han presentat què fan, a que es dediquen i que els diferencia de la resta per tal de poder
conèixer-se.
La Jornada forma part de la Ponent FEST, que seguirà demà dissabte 8 a les instal·lacions del Turó
de la Seu Vella amb més de quaranta expositors, xerrades, tallers, taules rodones i activitats per a
tots els públics durant tot el dia.
La fira, organitzada per l’Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera i coorganitzada per la Diputació de
Lleida, l’Ajuntament de Lleida i el Consorci del Turó de la Seu Vella, amb la col·laboració de la
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) i la Coordinadora d’ONGD de Lleida, espera
que amb aquesta primera edició es pugui donar un impuls a l’economia social i solidària a la ciutat
de Lleida i al territori de Ponent en general, donant a conèixer totes aquestes iniciatives i
promocionant les seves bones pràctiques, i pugui esdevenir com el referent dins l’Economia Social
i Solidària.

