
                                     

 

 

 

 Ponent Coopera ha organitzat aquesta jornada amb la visió posada en impulsar 

polítiques públiques de promoció i foment de l'Economia Social i Solidària (ESS) a 

les comarques de Ponent. 

 

Aquest matí ha tingut lloc la jornada per l’administració local del territori “L'Economia Social i 

Solidària: una mirada estratègica des del municipalisme” al Viver d’Empreses de Tàrrega. Ponent 

Coopera ha organitzat aquesta jornada amb la visió posada en impulsar polítiques públiques de 

promoció i foment de l'Economia Social i Solidària (ESS) a les comarques de Ponent.  

 

A la jornada han assistit persones tècniques i responsables polítiques de diversos ajuntaments del 

territori com Lleida, Tàrrega, Bellpuig, Agramunt, Tornabous, Arbeca, entre altres, així com 

representants dels Consells Comarcals de les Garrigues i la Segarra, la Comunitat de Municipis 

del Segrià Sec, i d’entitats com Global Lleida, Associació Alba i Lleure Quàlia, a més dels Serveis 

Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida. Les persones assistents a l’acte han pogut 

gaudir de ponències on s’ha donat una visió estratègica de les Polítiques públiques de l’ESS per 

part de l’Ivan Miró de la XES, l’explicació de la transversalització de l’ESS als Ajuntaments de 

Sabadell, de Santa Margarida i els Monjos, de Manresa i de Navàs, el desenvolupament de 

l’Impuls_Lab de l’ESS de l’Ajuntament d’Amposta o conèixer la cooperativa Cuidem el Lluçanès, 

d’atenció i acompanyament a persones i organitzacions, creada a partir d’un estudi realitzat per 

part del Consorci del Lluçanès, on es detecta que l’atur al seu territori afecta especialment a les 

dones majors de 45 anys, que treballen sota una economia submergida sense cap tipus de cobertura 

legal, principalment en serveis de cura de la gent gran i de neteja als domicilis. 

 

Els ponents han estat d’acord que l’Economia Social i Solidària dona resposta a moltes necessitats 

del territori i s’ha d’impulsar a partir de la concertació pública-cooperativa-comunitària. El 

Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, Joan Santacana, ha 



                                     

destacat que és rellevant que els ajuntaments apostin per aquest tipus d’economia perquè 

repercuteix de manera positiva en la mateixa ciutadania i a més no marxa del territori. 

 

 


