
GRUP IMPULSOR 
TERRASSA COOPERATIVA
Reunió 1
 
4/6/2020 - 17,00 a 18,30h.
  

Servei Emprenedoria i Economia Social
  



Benvinguda 

Breu valoració de l'edició anterior, treballs previs i línies
bàsiques de la nova edició

Plantejament de les propostes rebudes 

Torn obert de preguntes. 

Presentació de l'eina de treball digital del Grup Impulsor
plataforma Participaterrassa 

 

Presentació Regidor
Obertura edició especial 2020

 

 

Estadístiques de participació 
Propostes per eixos
Explicació d’evolució de les propostes 

 

 

 
Ordre del dia



1 
BENVINGUDA 

El teixit econòmic viu i actiu de la ciutat  sou més importants que 
mai per donar respostes a aquesta crisis des del món local, per cobrir 
necessitats de tot tipus: les comunitàries, les econòmiques i les de
consum, entre d'altres.
 
L'enfocament  del Programa La Terrassa Cooperativa 2020 pren
especial rellevància per  donar sortida, reajustar, reactivar i repensar
la pràctica de l'Economia Social a la ciutat, a la situació de crisi
generada per la Covid-19

EDICIÓ ESPECIAL 
TERRASSA COOPERATIVA 2020



 
Vau organitzar, juntament amb els serveis municipals, 42 activitats i 1 festa.

 
Vau ser 91 entitats i serveis col·laborant, entre el programa i la Fira.

 
Van participar 1393 persones al Programa d'activitats.

 
Van gaudir de la Festa de l'ESS unes 1300 persones.

 
Vau ser 55 entitats, en 50 estands a la Fira.

 
Van passar 1296 persones per la Fira de l'ESS. 

2
VALORACIÓ DE L'EDICIÓ ANTERIOR

Terrassa Cooperativa 2019: ESStem construint una Terrassa Cooperativa
va ser una edició de consolidació. 



2
LÍNIES BÀSIQUES DE L'ACTUAL

Terrassa Cooperativa 2020: Una edició especial 

 
Totes les entitas que ens heu respost, heu dit que sí a fer una edició especial. 

Alta participació en oferir i proposar activitats.
 

Heu fet propostes dins els eixos proposats:
Consum I producció Responsable

Economia feminista - cures
Economia Social i Cultura 

àmbit educatiu.(Transversal)
 

Edició amb pes important per les professionals, amb eines i recursos. 



3
PROPOSTES REBUDES i ara què?

 
40 propostes d'activitat per part de 30 entitats i/o empreses de l'ESS.

(1 de juny).
 
 

10 serveis municipals col·laboraran amb activitats i/o n'organitzaran.
(1 de juny).

 
11 propostes eix- itinerari Consum Responsable.

 
14 propostes eix- itinerari Economia Feminista

 
2 propostes eix-itinerari Economia Social i Cultura.

 
11 propostes àmbit educatiu (és transversal)

 
2 propostes per àmbit formatiu professionals ESS i tècniques municipals

 



3
TORN OBERT DE PREGUNTES



4
PRESENTACIÓ DE L'EINA DIGITAL 
PARTICIPATERRASSA
 

 
https://participa.terrassa.cat/



4
CONVOCATÒRIA PROPERA REUNIÓ
 

 
16 de juliol 2020
 



Moltes gràcies per la 
vostra particiació
 


