
9.15 a 9.30 h   
Benvinguda i presentació

Sr. Pere Garriga, Alcalde del municipi d’Arbúcies i 
Vicepresident del Consell Comarcal de la Selva.
Sr. Salvador Balliu, President del Consell Comarcal de la 
Selva.

Obertura i introducció als parlaments: 
Sra. Raquel Fernández, Responsable del Cercle la Selva 
de l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines.

9.30 a 11 h  
El valor de la política pública local i 
supramunicipal en el foment de l’ESS.

A càrrec de:  Sra. Onditz Portabella, experta en compra 
pública (Opcions Cooperativa).
• Què és l’ESS, pràctiques i valors des de la política 

pública local.
• Contractació pública responsable: licitació i compra 

pública.  

11 a 11.30 h
Pausa cafè

11.30 h a 12.30 h
Experiències i bones pràctiques en ESS des 
de l’Administració

•  L’ESS com eina transversal a les administracions 
publiques. Cooperatives d’impuls municipal. 
Sr. Jaume Salmerón, Regidor d’Atenció i serveis a 

les persones, Cooperació, Educació i Ensenyament, 
Habitatge.

• Les empreses d’economia social i la reinserció social 
de les persones en situació de vulnerabilitat: Idària, 
empresa d’inserció laboral i de serveis ambientals. 
Sr. Albert Rosa, Gerent de la Cooperativa Idària, de 
la Fundació El7 d’Astres i de l’empresa d’inserció Eina 
Activa (Grup Plataforma Educativa, iniciatives socials 
per millorar la qualitat de vida de les persones més 
vulnerables).

•  La xarxa de Municipis per l’Economia Social i 
Solidària (XMESS).  
Sr. Xavier Rubio, Cap de Departament d’Economia 
Social de l’Ajuntament de Barcelona i membre de la 
Comissió Tècnica de la XMESS.

12.30 a 13.15 h
I el teu municipi, què necessita? 

A partir d’una dinàmica participativa es valoraran 
possibles accions que podrien implementar les entitats 
locals en l’àmbit de l’ESS.
Dinamitza: Sra. Onditz Portabella, Opcions Cooperativa.

13.15 a 13.30 h 
Resum final i Cloenda 

Sra. Raquel Fernández, Responsable del Cercle la Selva 
de l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines.
Sr. Pep Ribera Talleda, Tècnic d’economia social 
i desenvolupament de projectes a l’Ajuntament 
d’Arbúcies.

Enllaç Inscripcions:
https://forms.gle/LMJfwkGijUSEPY3P8

El valor de la política pública local i supramunicipal en 
el foment de l’economia social i solidària (ESS)
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