
                                                                                                                             
  

Nota de premsa 
Salt acull aquest dijous 6 d’octubre la Jornada 
d'Economia Social i Solidària de les comarques 
gironines 
 

La trobada està organitzada per l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, el Consell Comarcal 
del Gironès i l’Ajuntament de Salt  
 

Hi col·laboren la Diputació de Girona i la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària 
(XMESS) 
 

Adreçada a equips tècnics i polítics dels ens locals se celebrarà a la Factoria Cultural Coma 
Cros i comptarà amb l’assistència de més de 50 persones 
 
Jornada d’Economia Social i Solidària a les comarques gironines: agents, xarxes i 

experiències. Aquest és el nom de la trobada que aquest dijous 6 d’octubre se celebrarà a 

l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Organitzada per l’Ateneu Cooperatiu 

Terres Gironines, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Salt, la iniciativa també 

compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Xarxa de Municipis per 

l’Economia Social i Solidària (XMESS). 

 

Durant la jornada tècnica està previst donar a conèixer experiències innovadores, fruit de la 

col·laboració entre els àmbits públic i privat, i que formen part de l’Economia Social i 

Solidària. Entre altres, s’explicaran casos relacionats amb l’habitatge cooperatiu, les 

comunitats energètiques i la gestió de residus.  

 

El regidor de Foment de l’Ocupació de Salt i conseller de desenvolupament local del Consell 

Comarcal del Gironès, Toni Vidal, explica que “estem molt satisfets d’acollir una jornada 

com la d’aquest dijous perquè, per a nosaltres, impulsar l’Economia Social i Solidària 

i els valors cooperatius com a motor per al creixement econòmic i social s’ha 

convertit en una aposta estratègica”. 

 

La jornada està adreçada a equips tècnics i polítics dels ens locals i vol  esdevenir un punt 

de trobada i intercanvi per a la promoció dels valors cooperatius, de participació, respecte i 

transparència que caracteritzen  l’Economia Social i Solidària. S’espera l’assistència de més 

de 50 persones de 20 entitats públiques diferents. 

 

La trobada que es desenvoluparà de les 09.45 a les 14.30 hores, comptarà amb la 

participació i l’assistència de representants de les diferents administracions i entitats 

organitzadores i col·laboradores. Clourà la jornada el Director General d'Economia Social i 

Solidària, Tercer Sector i Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal. 

 

 


