Relatoria TROBADA INTERCOOPERACIÓ; 5 de Juny 2015
Hola a Tothom!
Comencem aquest document compartint les vostres sensacions/emocions després de la trovada.
Gràcies a tots i totes per fer-la possible!
Energia i noves idees
Potencialitat i repte
Satisfacció per conèixer nous col·lectius afins
amb els que poder compartir i aprendre
Participar és Viure!
Satisfacció i alegria en veure
el bon ambient de treball i predisposició
a impulsar iniciatives de transformació social
Moltes ganes de construir en comú.
Bastant bon rotllo que s’hauria de mantenir
És un lloc fantàstic per descobrir i
enfortir relacions amb altres col·lectius i organitzacions
que perseguim uns mateixos criteris i manera d’entendre l’economia
El que hem fet és possible en un entorn d’economia social i solidària...
molt feliç de formar-ne part!
La Xes té un gran potencial per fomentar la intercooperació.
Es detecta il·lusió i bona disposició a col·laborar;
Un col·lectiu de gent i organitzacions molt potent,
amb gran idees i bona sintonia per buscar col·laboracions
Sorpresa pel grau de interès en fer projectes en comú
De mica en mica però anem avançant...
o també: Anem lents perquè anem lluny
Ambient d’expectació i de interès pel que podem fer
juntes; bon ambient de suport mutu i escola activa
Estem teixint part de l’economia del futur
Sensacions positives. Idees de nous projectes
Amb ganes de posar a la pràctica el que hi vam parlar!
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Aquí teniu un breu resum de la trobada a la que vam participar finalment 66 persones de 49 entitats de
la XES!
La jornada va transcorre
seguint la agenda prevista,
amb el Taulell d'ofertes i
demandes per donar-nos la
benvinguda i veure el gran
ventall de gent, propostes,
sectors...

Sistematització Dinàmica 1: Pol·linització creuada
Vam fer aquesta dinàmica per a conèixer moltes organitzacions en poc temps, i també per donar-nos a
conèixer entre nosaltres.
Vam organitzar 7 taules, a
les quals hi havia entre 7 i
10 persones totes de
diferents entitats i de
diferents sectors; de
manera que tenia una
component intersectorial.
Cada una de les taules havia
d'escollir un projecte actual
o futur d'una de les
organitzacions i fer l'exercici
de veure com cada una de
les entitats de la taula podia
contribuir al projecte
(encara no fos un exercici
fictici o imaginari).
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La idea com dèiem era que cada organització donés a conèixer els seus punts forts a través de l'exercici.
Aquestes són les representacions gràfiques de cada un dels 7 grups que es van fer:
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Sistematització Dinàmica 2: treball sectorial
Es van crear 8 grups de treball, per 8 sectors. Aquí tenim la relatoria dels grups que l’han fet arribar.

Monedes socials i xarxes d'intercanvi










Es va expressar interès de que la XES coordini les monedes socials per a que hi hagi una integració i van preguntar
quin interès tenia la XES de coordinar-les i de incloure moneda social en les transaccions que es fa a la XES. També
es va reflexionar: hi ha necessitat a la XES de tenir moneda social?
Es va donar informació de les xarxes: Eco-xarxa del Bages uns 1.500 €/mensuals la de Tarragona uns €2.500
/mensuals. Es va donar informació també sobre software open source desenvolupat per ells mateixos: Integral CES
2.0. La ecoxarxadelbages porta 6 anys amb 2500 membres. La CIC té una comissió de monedes social que té com
objectiu promocionar les monedes socials i fer protocols de diferents monedes socials o protocols d’adaptabilitat
per a xarxes.
Es va explicar la historia del Ecosol. El projecte va estar actiu a prop de 2 anys. Va tenir finançament de
http://www.socialtrade.org/ on es va treballar amb 2 softwares: Cyclos 3 y Cyclos 4. El Ecosol es va tancar
principalment perquè el software Cyclos 4 no va ser funcional i pràctic per a les entitats, si quan es proposava un
canvi de millora, s’havia de pagar als programadors i no havia diners per a fer-lo. Ara hi ha un cansament a la XES
sobre el tema de monedes socials. El Ecosol bitllet s’ha convertir en un paper simbòlic que es fa servir a la Fira. Es
va a explicar que la remuneració a la XES és molt limitada, per la qual cosa, el treball de coordinació ha de partir de
les mateixes monedes socials. Des de la XES hi ha interès en participar en aquesta coordinació i dinamització.
Es va decidir fer una reunió sectorial el proper 10 de juliol a les 16h a C/Bailen per a començar a veure possibilitat
de coordinació i promoció de la moneda social. Aquest grup analitzarà els diferents models que hi ha per a confluir
objectius i veure la possibilitat de fer servir moneda social digital a la FESC, veure possibilitat d’integrar alguna
moneda social a Pam a Pam, a les entitats de la XES i als seus participants.
Un web que s’ha recomanat és: http://ecoxarxes.cat/ i el text: http://ecoxarxes.cat/wp-

content/uploads/2013/12/ekonomikon.pdf

Arquitectura, enginyeria i serveis ambientals




Després de la Presentació dels participants i dels nostres projectes, fem algunes reflexions rellevants referents a les
presentacions:
o 'aplicació i l'ús de l'energia, com fem que la instal·lació i el consum de l'energia renovable vagi vinculat
amb un nou us d'aquesta i amb l'educació ambiental?
o Uni.Co enfocat a generar externalitats positives, cobra pel que estalvia.
o L'ESS no produeix? on son els productors, Macus com a opció de producció dins de l'ESS. Opcions de
producció -> Open Sourse (impressores 3D, Artesans...)
o Si Andromines pot proporcionar matèries primeres a partir dels materials en desús, lacol pot emprar.les
en les construccions per afavorir que aquestes siguin produïdes dins dels paràmetres de l'ESS.
o Aplicació LendMe per gestionar les eines de MACUS.
o Possibilitats o no de generar des de la XES un alguna mena de criteri o distintiu per tal de facilitar eines per
posicionar proveïdors a nivell d'obres i materials en l’àmbit de l'economia social
Ens centrem en parlar de les dificultats que tenim per tancar el cercle quan es passa del projecte a construir-lo,
manca d'industrials i professionals dins de l'ESS i sobretot manca de materials. Possibilitat de la creació d'una
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possible certificació pel que fa als materials? tot i que en alguns casos (com en l'energètic) no serà possible/adient,
degut a la manca d'opcions de proveïdors.
Vam quedar de tornar a quedar! Només va mancar posar data!

Xarxes socials i tecnologies de la informació





Es presenta la proposta oberta de "Som Tecnologia" i sorgeixen els següents dubtes/valoracions
o Es tracta només d'un document de treball sobre el que basar-nos, res tancat
o Tant en el marc d'intercooperació com en la marca paraigua caldria afrontar com es valora la satisfacció
dels clients
o En el cas d'arribar a l'estatus de "marca paraigua" caldria afrontar
 Com s'acota l'àmbit/carta de serveis d'aquesta marca
 Com es gestiona la mínima infraestructura necessària per al seu manteniment
 El nom presta certa confusió ja que no parla pròpiament de comunicació
Veient que l'”estatus” de marca paraigua te majors complicacions es decideix treballar de moment en el marc
d'intercooperació i veure més endavant si avancem cap a aquesta marca paraigua.
S'estableixen un seguit de passos per avançar cap a aquest marc d'intercooperació
o Fer una recerca de les cooperatives/entitats afins i de l'àmbit TIC que puguin estar interessades en
participar del marc
 Els criteris mínims són els de la XES i el Pam a Pam
 Caldria fer una carta de presentació per informar-los?
o Elaborar un directori de cooperatives/entitats participants que incorpori el seu catàleg de serveis
o Trobar-nos i començar a definir l'eina de gestió d'aquest directori i els mecanismes més justos i solidaris
de compartició de projectes

Periodisme


Situació actual: Es comenta contactes previs des de diferents llocs (trobades intercooperació XES, Sindicat de
periodistes de Catalunya) per promoure intercooperació entre publicacions de la ESS catalana.
 Actualment, la XES fa 2 publicacions anuals gratuïtes (Infoxes):
o Una al juny per fer difusió general de l'ESS (la d'aquest any està gairebé enllestida)
o Una per la FESC, informativa sobre la fira
 Hi participa la comissió de comunicació de la XES, que també realitza:
o actualització de web de la XES
o Newsletter mensual
o xarxes socials de XES
Comissió de comunicació té persona remunerada (Marta Pulgar, Pam a Pam). La maquetació d'Infoxes les fa La Directa i
coordinació la fa L'Apòstrof.
 Què proposem
o Realitzar, de forma paral·lela a infoxes actuals, una publicació anual conjunta de tots els mitjans
periodístics independents i de l'ESS de Catalunya, en coordinació amb la XES (mitjançant la comissió de
comunicació).
o Convidem els següents mitjans (caldria contactar-hi i incloure'ls en el procés): Cooperacció, La Marea, La
Directa, Elcrític, Opcions, Alternativas Económicas, Diagonal, Nexes, Puntcoop, Cafèambllet, Altres mitjans
o cooperatives?
o El tema central seria l'ESS. S'intentaria que tingués relació amb els continguts de cada FESC
o Es formaria un consell de redacció amb persones dels diferents mitjans. Aquest consell de redacció seria
sobirà pels continguts.
o La idea seria treure el primer número de cara a la propera FESC (darrer cap de setmana d'octubre).
o Si va bé la cosa, aquesta redacció es podria fer càrrec en el futur dels Infoxes també.
o La distribució es faria a la FESC i amb els canals propis de distribució de cara mitjà.
 Alguns aspectes a decidir:
o preu (gratuïta -reconeixement i difusió de mitjans- o no)
o format (número de pàgines, tipus de paper...)
o tirada
Ens convidem a reunió propera (lloc i data a decidir) per tirar-ho endavant, convidant-hi la resta de mitjans i la comissió
de comunicació de la XES
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Finances Ètiques





Hi ha interès per seguir explorant per a la creació de la sectorial de finances étiques, sempre que esdevingui una
eina que aporti valor i que respongui a uns objectius clars, algunes de les idees que es comenten com a possibles
objectius o raons de ser de la sectorial són:
o la sectorial com a mecanisme facilitador per a generar respostes globals específiques per a un sector,
o per a consolidar el concepte de finances ètiques,
o la sectorial com a interlocutora amb l'administració pública,
o per a facilitar la capil·laritat i l'articulació de les finances ètiques a través de les xarxes locals, pam a pam,
...
També es planteja la qüestió prèvia de definició del paper de FETS en la sectorial.
S'acorda una nova reunió per a seguir avançant en aquestes idees.

Avaluació de la Trobada
Des de la comissió d'Intercooperació hem fet una enquesta d'avaluació, heu contesat 24 persones de les
66 assistents, un 38%.
La dinàmica que vam fer en primer lloc (pol·linització creuada), tothom troba que ha sigut útil per
conèixer molta diversitat de projectes, , encara que no tant per generar possibilitats d’intercooperació,
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A la dinàmica per les trobades sectorials el 87% pensa que ha sigut útil per generar possibilitats
d’intercooperació i son més els que pensen que pot tenir recorregut aquesta col·laboració sectorial que
va començar: un 61% es troba molt optimista, en front d’un 13% que no tant.

7,6

Valoració global de la dinàmica

7,2

El grau d'amenitat de la dinàmica
Perspectiva de recorregut respecte col·laboració
sectorial

7,5

7,3

Utilitat per possibilitats d'intercooperació reals

7,2

Utilitat per conèixer organitzacions del teu sector

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

El taulell seria el que té una valoració
més baixa, amb un 6 de mitjana...
haurem de procurar millorar aquesta
metodologia per a la propera
vegada.

Temps destinat
Una mica massa llarg
Òptim
Una mica massa curt

17%

Ens costa d’implicar-nos en la
preparació, i ens agradaria rebre
informació sobre MS de la XES
mitjançant butlletins al 90% de
nosaltres.

74%

S’ha valorat, en general, que un matí és un
temps òptim.

Periodicitat
1 trobada

2 trobades

9%

3 trobades

A la majoria, ens sembla bé de trobar-nos un
cop l’any, encara que molt a prop dels que
proposen 2 trobades.

17%

44%

Algunes opinions han expressat que hi ha
coses a millorar, com ajustar temps,
dinàmiques o objectius.

39%

Ens ha faltat una mica de temps
per aprofundir aspectes en l’àmbit
sectorial i el mercat social, per
coneixeu-nos més o debatre,
aterrar més a la realitat amb
projectes i bones pràctiques.
Tot i això, en general, el grau de
satisfacció és força alt: un 7,8 de
mitjana i les expectatives per la
majoria s’han complert en gran
mesura.

Grau de Satisfacció
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Expectatives
22%

9%

69%

S'han superat
S'han complert en gran mesura
No s'han complert en gran mesura
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