COMUNICAT de PREMSA
La rèplica d’iniciatives d’economia solidària
al territori euromediterrani centra una
jornada co-organitzada per la cooperativa
iesMed i la CONFAVC
En aquest marc l’organització veïnal signa un conveni
amb Voisin Malin, l’experiència francesa que ha inspirat
el projecte A-porta, desplegat a Ciutat Meridiana
Barcelona 27 d’abril del 2017.- Amb l’horitzó de vertebrar un banc
d’experiències reeixides d’economia social i solidària desplegades al
Mediterrani i posteriorment replicar-les a altres territoris amb
semblants necessitats, avui s’ha presentat al Palau Macaya RepliCat; una
iniciativa co-organitzada per la cooperativa europea iesMed i la
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).
La jornada ha aglutinat persones rellevants de la innovació social en
l’economia social i solidària; com Manon Lambert, sotsdirectora de la
CRESS-PACA i impulsora de l’Observatori de l’Economia social i solidària de la
regió Provença-Alps-Costa Blava (PACA);
Emmanuel Kasperski,
especialista en replicació d’innovació social i creador de la cooperativa Replic
(Montpellier), i Guillaume Thureau, fundador de la Factoria 5. Des de la seva
experiència han explicat bones pràctiques i com seguint la naturalesa de
l’economia social i solidària, es poden «pol·linitzar» altres territoris,
responent a necessitats humanes i socials semblants, i que obren oportunitats
de beneficis socials i mercantils. Anteriorment el president d’iesMed,
Rodérick Egal, i el director de RepliCat, Jordi Panal, han presentat tant
la cooperativa, present actualment a 4 països de la Mediterrània- Espanya,
França, Algèria i Tunísia- com els eixos de RepliCat, una iniciativa que forma
part del projecte Singulars seleccionat per la Generalitat com a accelerador de la
innovació social a Catalunya.

Un moment rellevant ha estat quan Anne Charpy, la fundadora de
VoisinMalin; ha recordat com durant la seva estada professional a Xile, en
una campanya de sensibilització de microcrèdits a barriades populars, va
inspirar-se per a fundar després a França la seva pròpia experiència, basada en
organitzar missions d’assessorament veïnal porta a porta a barris populars – les
banlieues- sobre serveis, realitzades pels mateixos veïns i veïnes prèviament
formats.
Posteriorment el president de la Confederació d’Associacions Veïnals
de Catalunya (CONFAVC), Jordi Giró, ha estat l’encarregat d’explicar com
l’organització veïnal, amb l’acompanyament d’iesMed, va conèixer
l’experiència francesa desplegada a 12 ciutats des de fa 7 anys, i com «va ser un
amor a primera vista», en pensar que realment es podria desplegar als barris
catalans. A partir d’aleshores la CONFAVC ha desplegat el projecte A-porta –
inspirat amb VoisinMalin- amb una prova pilot a Ciutat Meridiana, que ha
tingut molt bona acollida tant des el punt de vista de l’empoderament veïnal,
com de l’assessorament personalitzat sobre eficiència i pobresa energètica.
Aquest projecte a Barcelona ha comptat amb el recolzament de l’Ajuntament
local i de la companyia d’aigües Agbar.
De fet el plat fort de la jornada ha estat la signatura del conveni entre
aquestes tres entitats amb l’horitzó que la CONFAVC pugui desplegar
A-porta altres barris de Catalunya.
També ha estat especialment emotiu quan els mateixos veïns i veïnes de Ciutat
Meridiana de l’equip d’A-porta han explicat experiències viscudes
durant els cinc mesos i mig del projecte, de solidaritat veïnal, d’empoderament
col·lectiu i de beneficis pràctics entorn l’eficiència energètica.
Cal destacar que l’acte ha arrencat amb la subdirectora general d’Economia
Social, el Tercer Sector i Cooperatives de la Generalitat, Roser Hernández, qui
ha recordat que RepliCat forma part dels Projectes Singulars, un projecte
seleccionat pel Departament perquè responia a una nova línia estratègica que
vol fer convergir les necessitats del territori amb la innovació social
en l’economia social i solidària.
Aquí teniu el material fotogràfic de la jornada: http://bit.ly/2p7AU6j
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