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Primera Setmana de l'Economia
Social i Solidària al Moianès
Serà del 25 al 27 de juny amb actes a Moià i Castellterçol | S'hi presentaran
experiències d'èxit en habitatge, energia, cures i finances ètiques
El Moianès celebra entre el 25 i el 27 de juny el que serà la seva primera Setmana de l'Economia
Social i Solidària del Moianès. Ho fa amb l'organització de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya
Central i diverses entitats i administracions del territori. Seran tres dies seguits d'activitats, amb
les que es es pretén donar a conèixer i generar debat sobre diferents àmbits de l'economia social
i solidària, amb el desig que serveixi d'impuls perquè es generin noves iniciatives al Moianès.
Específicament, es reflexionarà sobre un dels sectors emergents de l'economia social i solidària: les
cooperatives d'habitatge en cessió d'ús (el dimarts 25, a Moià) i també hi haurà una taula rodona
sobre consum responsable i sectors estratègics: energies renovables, finances ètiques i cures (el
dijous 27, també a Moià).
L'acte sobre cooperatives d'habitatges comptarà amb la participació d'una de les experiències
pioneres en aquest camp a Catalunya i que es troba al Moianès, Cal Cases, de Santa Maria d'Oló
i que serà representada en l'acte per Àlex Caralps. Compartiran taula amb ell Verònica Ramilo de la
cooperativa Perviure de Barcelona i Albert Terrones, del projecte «Yes, We Rent/Lloguem» de
l'oficina local de l'habitatge de l'Ajuntament de Mataró. La xerrada es farà a les 7 del vespre a Can
Carner, a Moià.
A la taula d'energies renovables, finances ètiques i cures hi participaran Noè Mas, de Som
Energia; Anna Moreno, de la Casa de Naixements Migjorn de Sant Vicenç de Castellet, i Josep
Maria Soler, de SocialPr0jecta, de Calders, i consultor en captació de fons, banca ètica i
responsabilitat social corporativa. L'acte és a les 7 del vespre també a Can Carner, a Moià.
A més a més, el dimecres 26 a Castellterçol es convoca un espai de trobada entre entitats de
l'economia social i solidària, per fer un mapeig de les necessitats que hi ha al territori que serveixi
per traçar actuacions de promoció de l'ESS de cara a un futur. L'espai és obert a totes aquelles
entitats, ja siguin formals o informals, que d'alguna manera o altra estan treballant per una
economia alternativa al Moianès, entenent economia de la manera més àmplia possible. La
convocatòria és a les 7 del vespre a Cal Recader. Per organitzar-ho, anirà molt bé que es facin les
inscripcions a través d'aquest enllaç.

https://www.elsetembre.cat/noticia/721/primera-setmana-economia-social-solidaria-al-moianes
Pagina 1 de 2

https://www.elsetembre.cat/noticia/721/primera-setmana-economia-social-solidaria-al-moianes
Pagina 2 de 2

