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Presenten a Manresa la nova
cooperativa de serveis a
l'hostaleria responsable de la
XAREC
La nova entitat pretén agrupar empreses i entitats de restauració i turisme
reponsable d'arreu de Catalunya | La trobada d'empreses de l'hostaleria
sostenible de la Catalunya Central formava part de la Setmana de l'Economia
Social i Solidària de Manresa

Ignasi Niubó, de la cooperativa La Sargantana, explicant el nou projecte de la XAREC a la trobada de dimarts
a Manresa | Sara Blázquez

Una quinzena de representants d'empreses i entitats de restauració i turisme van participar aquest
dimarts a la tarda a la trobada de projectes d'hostaleria responsable que es va fer al Palau Firal
de Manresa en el marc de la Setmana de l'Economia Social i Solidària. Convocaven la trobada els
organitzadors de la Setmana, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i l'Ajuntament de
Manresa, conjuntament amb la XAREC, que hi va presentar la nova cooperativa de serveis al
sector de l'hostaleria responsable. Una cooperativa que té per objectiu construir el nou projecte
conjuntament amb les iniciatives que estan treballant en els àmbits de la restauració i del turisme a
partir dels principis de l'economia social i solidària i d'aquí que s'estigui presentant pels diferents
territoris de Catalunya; ara era el torn de la Catalunya Central.
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A la trobada hi van participar iniciatives de les comarques del Bages, Osona, el Berguedà, el
Solsonès i l'Anoia, des bars o restaurants a albergs o hotels. Des de la XAREC se'ls va exposar
el nou projecte, que pretén treballar en xarxa i alhora dotar de serveis comuns als establiments
de restauració i turisme responsable del país, amb l'objectiu de diferenciar i donar visibilitat a una
oferta sostenible i compromesa amb el territori, amb les persones i amb un treball digne, en un
sector cada vegada més precaritzat i depredador del territori que l'acull. Els participants a la
trobada, en aquest sentit, van treballar a partir d'aquells criteris que els singularitzen respecte la
resta d'oferta a partir dels principis de l'economia social i solidària, tot i que no en tots els casos
essent cooperativa.
La trobada formava part de la Setmana de l'Economia Social i Solidària de Manresa, que des de
dilluns ofereix un seguit d'actes que posen en valor aquest tipus d'economia, així com el comerç
just. La Setmana culminarà amb la Mostra d'Economia Social i Solidària que durant tot el dissabte
farcirà d'actes per a tota la família l'entorn de la fàbrica dels Panyos a tocar del riu Cardener. La
XAREC, per la seva part, té convocada per dilluns vinent una nova trobada al Bages mateix
destinada en aquest cas específicament a establiments turístics de tot el país. La trobada, de
format obert i amb l'objectiu de construir el projecte entre totes les iniciatives presents, es farà a
Els Caus de Mura, una de les iniciatives que estan impulsant el nou projecte.
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