
 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE MESURA DE CAPITAL 

SOCIAL 

 

 

PROJECTE SOCIALNEET 

De les organitzacions de la societat civil a l’emprenedoria social 

Lluita contra l’atur i l’abordatge de joves 

les necessitats de NEET’s 

 

 

Informe elaborat per ENSÓ SCCL 

Febrer 2020 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

 

 

ÍNDEX. 

 

1. Introducció: l'ESS a Catalunya i a Mataró Pàg.  3 

2. Metodologia emprada   Pàg.18 

2.1  Anàlisi quantitativa Pàg.19 

2.2  Anàlisi qualitatiu Pàg.44 

3. Identificació dels rols per la implementació de 

SOCIALNEET 

Pàg.58 

4. Conclusions finals  Pàg.66 

5. Annex documental  Pàg.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3 

 

 

1.INTRODUCCIÓ. 

 

L'objectiu d'aquest document ha estat oferir una foto del capital social disponible a 

la ciutat de Mataró per la posada en marxa del projecte SOCIALNEET. Capital social 

és un concepte multidimensional que es refereix als recursos que els individus, els 

grups socials i les organitzacions poden generar i adquirir a través de les seves 

relacions formals i informals i la creació de xarxes amb diversos actors que 

interactuen dins de les societats i les comunitats. Per tant es tracta d'un concepte 

que implica participació, autogestió, cooperació i governança. Implica donar resposta 

a les necessitats de les persones, i ens ofereix l'oportunitat de generar canvis socials, 

transformació, en el camí de desenvolupament local, la igualtat d'oportunitats i la 

generació d'ocupació de qualitat. Per tant, el capital social és un concepte íntimament 

lligat a l'Economia Social i Solidària (ESS). 

L'Economia social i Solidària es caracteritza per l'objectiu de servir l'interès dels seus 

membres i la col·lectivitat, d'organitzar-se democràticament i de distribuir els seus 

beneficis d'acord amb criteris que posen per davant les persones i el factor treball 

abans que el capital. Parlem d'un moviment social que s'organitza. Parlem d'un 

sistema econòmic que genera llocs de treball de qualitat, i que busca transformar el 

seu entorn, a partir de la gestió democràtica i l'horitzontalitat. 

En el marc en el qual ens trobem, el projecte SOCIALNEET, l'objectiu és generar 

ocupació estable i de qualitat en el col·lectiu de joves, molt afectat per l'atur i la manca  
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d'oportunitats laborals. Per tant, el projecte implica la posada en marxa de nous 

projectes en el marc de l'ESS, o bé la creació de noves oportunitats en les empreses 

d'ESS del territori. Així doncs, els principals beneficiaris del projecte són els joves, 

però de manera transversal, també ho seran les empreses d'ESS del territori. 

En el marc legal, a Espanya existeix una llei de l'Economia Social i Solidària que 

emmarca què es considera Economia Social, i regula que existeixen 4 fórmules 

jurídiques, que són les Societats Laborals, les associacions, les fundacions, i les 

cooperatives. Aquesta llei defineix l'economia social com "el conjunt d'activitats 

econòmiques i empresarials que en l'àmbit privat [...] persegueixen bé l'interès 

col·lectiu dels seus integrants, bé l'interès general econòmic o social, o ambdós" i 

actuen sota els principis de primacia de les persones per sobre del capital,gestió 

autònoma i transparent, democràtica i participativa. (adjuntem l'enllaç a la llei actual 

d'ESS espanyola: https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-

5708.pdf).  

A Catalunya, en els últims anys, l'Economia Social i Solidària ha guanyat visibilitat. 

El sector ha generat estructures pròpies representatives amb l'objectiu 

d'intercooperar entre elles i poder interlocutar amb les administracions. Per la seva 

part l'administració pública també ha fet passos endavant per millorar i dedicar més 

recursos a l'ESS, tant pel que fa a la seva creació com a la seva consolidació. 

A Catalunya en el dia d'avui, l'ESS està molt present, i la ciutat de Mataró en molts 

moments ha estat compartint i liderant juntament amb altres municipis aquest 

moment de canvi. És per aquest motiu que creiem necessari oferir en aquesta 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
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introducció una breu explicació del moment actual de Catalunya amb relació a l'ESS, 

i poder situar de manera més holística el que està passant a la ciutat de Mataró. Com  

podrem comprovar a la ciutat estan passant moltes coses al voltant de l'ESS, i 

existeixen múltiples actors i recursos disponibles actualment. El capital social de la 

ciutat és ampli, i trobarem moltes entitats i xarxes que estan treballant per enfortir 

el moviment. La mateixa ciutat de Mataró, planteja en els seus objectius del Pla de 

Mandat 2019-2023 continuar treballant en aquesta línia, i enfortir els actuals 

projectes d'economia social de la ciutat. (Prioritat 30: Promocionar i consolidar 

l'economia social i solidària a la ciutat).  

Aquest informe ha estat elaborat per oferir un mapa inicial de partida pel projecte 

SOCIALNEET. Els objectius del nostre encàrrec han estat els de realitzar una 

diagnosi del capital social de la ciutat de Mataró per poder implementar el projecte. 

Recordem que "capital social" és un concepte multidimensional i es refereix als 

recursos que els individus, els grups socials i les organitzacions poden generar i 

adquirir a través de les seves relacions formals i informals i la creació de xarxes amb 

diversos actors que interactuen dins de les societats i les comunitats." Per tant, el 

que volem és identificar aquests individus, grups, entitats i organitzacions de la ciutat 

de Mataró que significarien un punt de partida per poder posar en marxa el projecte 

SOCIALNEET. Més enllà de la seva identificació, volem conèixer el nivell de cooperació 

existent entre les organitzacions de la societat civil (OSC) en l'àmbit local, i 

l'administració pública, i proporcionar espais (focus grup) per poder generar sinergies 

i co-construir propostes conjuntes. 

L'Economia Social i Solidària a Catalunya el debat sobre què és l'ESS es troba encara 

en procés de definició i consens. El debat es troba latent, sobretot en referència al 

que es considera el QUÈ i el COM. Per exemple, una empresa capitalista tradicional  
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es podria articular entorn els principis de l'ESS o una cooperativa podria no 

expressar-se sota criteris de participació i democràcia. Així doncs, a què li diem 

Economia Social i Solidària? 

La definició que actualment utilitzem per explicar què és l'economia social i solidària 

és la següent: "l'àmbit format per un conjunt d'iniciatives socioeconòmiques els 

membres de les quals, de manera associativa, cooperativa, col·lectiva o individual, 

creen, organitzen i desenvolupen democràticament, i sense que necessàriament tinguin 

ànim de lucre, processos de producció, d'intercanvi, de gestió, distribució d'excedent, 

moneda, de consum i de finançament de béns i serveis per satisfer necessitats. 

Promovent relacions de cooperació i autogestió, defensant els béns comuns naturals i 

culturals i transformació igualitària de l'economia i la societat; amb la finalitat del bon 

viure i la sostenibilitat i la reproducció de la vida del conjunt de la població" (Miró i 

Acedo 2018). 

Quan es parla i es teoritza al voltant de la capacitat transformadora de l'Economia 

Social i el seu impacte, hem de tenir en compte també l'entorn social en el qual ens 

trobem, i les profundes transformacions que viu la societat. Per tant, l'ESS en si 

mateixa, no garanteix el desenvolupament local en funció del nombre d'entitats que 

existeixen al territori, sinó que és molt important plantejar-se quina relació tenen les 

entitats amb el territori i els altres actors que impacten, com és el cas de les 

administracions locals, les escoles, etc. En aquest sentit, citem al politòleg Joan 

Subirats, que plantejava el següent: "Cal plantejar-se encara el rol de les entitats, les 

seves relacions amb el territori i valorar el seu compromís mitjançant eines 

consensuades i actualitzades, evitant la seva "romantització" (Subirats, 2015). Si  
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pretenem transformar, necessitem una estratègia de territori, creada conjuntament i 

que tingui en compte totes les veus. 

El gran repte és parlar, imaginar, construir la manera com els elements que formen 

part del sistema es coordinen sota estratègies conjuntes. Com fem funcionar tots 

aquests elements a la recerca del bé comú? La reflexió està oberta i en procés. 

 

Ecosistema de l'ESS als territoris. 

Actualment existeixen a Catalunya plataformes i entitats amb personalitat jurídica 

que es troben operant i representant l'Economia Social i Solidària. El cooperativisme 

està present a Catalunya des del seus inicis, i ha estat sempre un moviment amb un 

gran impacte social molt present en la nostra societat. Des de fa uns anys, el Govern 

de la Generalitat de Catalunya, impulsa iniciatives i projectes de suport a 

l'emprenedoria social: programes, línies de finançament específiques, espais de 

treball, visibilització, etc... Per tant, l'administració pública impulsa i dóna suport a 

aquest tipus d'iniciatives, i destina recursos que cada any han anat en augment. 

D'altra banda, el mateix teixit, seguint les bases presents en el seu ADN, 

s'autorganitza i genera estructures pròpies, independents de l'administració pública. 

En aquest sentit existeixen les Federacions, Confederacions, i les entitats associatives 

que aglutinen i representen l'ESS, i que generen estructures per donar resposta a les 

seves pròpies necessitats. 

En tercer lloc, trobem els exemples de col·laboracions público-privades, el gran repte. 

En aquest cas estarien algunes Fundacions en les quals participen entitats privades 

i administracions locals, i el projecte que impulsa la mateixa generalitat de Catalunya  
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en els últims tres anys: el programa d'ateneus cooperatius, que es tracta d'un 

finançament públic que s'atorga a projectes d'ESS del territori, amb uns marcs 

d'actuació concrets però que donen peu a poder donar respostes concretes i aterrades 

a les necessitats de cada territori. 

En l'àmbit general us posem alguns exemples per poder concretar el que estem 

explicant: 

Actors públics. 

 Generalitat de Catalunya:  

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/ 

Dins del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, trobem un àmbit 

d’actuació concret sobre l’Economia Social. 

 XMESS: https://xmess.cat/ 

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social de Catalunya, creada l’any 2017. 

És una associació formada pels municipis que volen fomentar l’economia social 

i solidaria als seus territoris. Per tant, es tracta d’una entitat pionera a 

Catalunya, perquè la composen directament els ens locals, i a l’assemblea 

disposen de vot els representant polítics dels municipis.  

Actors privats. 

 Federacions de Cooperatives de treball.  

 Confederació de Cooperatives. 

 Taula d’entitats del tercer sector. 

 La XES Catalunya. 

 Associació Economia Social Catalunya (AESCAT). 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/
https://xmess.cat/
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Actors públic-privats. 

 Xarxa d’Ateneus cooperatius 

 Exemples d’algunes Fundacions participades per entitats privades i per 

administracions per fomentar la ESS. En el cas de Mataró, per exemple, tenim 

la Fundació Unió de Cooperadors. 

 

La ciutat de Mataró. 

La ciutat de Mataró és la capital de la comarca del Maresme. El Maresme és una 

comarca formada per 30 municipis repartits al llarg de 400 km², i una població de 

442.824 habitants (2018). 

Pel que fa a l'economia, aporta 8.873,8 milions d'euros al PIB de Catalunya (un 3,8%). 

I els seus sectors tenen el pes següent - en funció del valor afegit brut: 

 Serveis: 69,9% (comerç) 

 Indústria: 14,7% (indústria manufacturera i tèxtil) 

 Construcció: 13,3% (construcció i immobiliàries) 

 Agricultura: 2,0% (flor i planta ornamental, i horta) 

El 81% són microempreses (menys de 10 persones treballadores i menys de 2 milions 

d'euros de negoci) i el 16% petites empreses. La població ocupada suposa el 47,8% 

de la població activa (una quarta part són en règim d'autònoms), i l'atur arriba al 

10% (el mateix percentatge que la mitjana de Catalunya, un 57% del qual són dones). 
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Si aterrem aquestes dades a la ciutat de Mataró, tenim que a 1 de gener de 2019, a 

Mataró hi havia empadronats un total de 128.291 habitants. Pel que fa a l'estructura 

d'edat, a 1 de gener de 2019, la població menor de quinze anys suma un total de 

20.995 habitants i representa el 16,4% de la població total. Per la seva banda, la 

població de 65 i més anys és de 22.385 habitants i dóna compte del 17,4% de la 

població total. 

En consonància amb tot això, l'índex d'envelliment de la ciutat (relació entre la 

població de 65 i més anys i la de menors de quinze anys) se situa en l'1,07. En aquest 

context del progressiu envelliment de la població, a 1 de gener de 2019, la mitjana 

d'edat de Mataró és de 41,87 anys, 0,19 més respecte de l'any passat i 2,39 anys més 

respecte d'ara fa cinc anys. Per sexes, la mitjana d'edat dels homes és de 40,48 anys 

i la de les dones de 43,25 anys, 2,77 anys superior a la dels homes. Respecte d'ara 

fa cinc anys, la mitjana d'edat dels homes i de les dones s'ha incrementat en 2,50 i 

2,27 anys, respectivament. 

El nombre de total d'empreses en alta a la Seguretat Social a Mataró al tercer 

trimestre de 2019 és de 3.728. Igual que ha passat amb la xifra de treballadors, el 

nombre d'empreses ha assolit el seu valor més alt al primer trimestre de 2019, quan 

es va arribar a les 3.807 empreses. En els dos trimestres posteriors s'ha produït una 

reculada en el nombre d'empreses a Mataró. Aquest descens del nombre d'empreses 

també es veu reflectit amb la variació interanual que ha passat de registrar un 

augment d'un +2,1% en el primer trimestre de 2019, a un increment de només un 

+0,4% al tercer trimestre de 2019. 
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Pel que fa a les dades relatives a les taxes d’atur de la ciutat, l'any 2020 s'inicia amb 

8.453 desocupats registrats a Mataró al gener. Caldria remuntar-se a 2008 per trobar 

a Mataró un mes de gener amb una xifra de desocupats registrats més baixa que la 

de gener de 2020. En quant a la taxa d'atur registral a Mataró, aquesta és del 13,5%, 

i està situada 3 punts percentuals per sobre de la de la província de Barcelona i 2,7 

punts per sobre de la de Catalunya. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(*gràfic extret de l’Observatori del Mercat de Treball de l’Ajuntament de Mataró) 

 

Fent la comparació amb els municipis de més de 50.000 habitants de la província de 

Barcelona, la taxa d'atur registral de Mataró és la segona més alta, només superada 

per Manresa. En l'evolució interanual de la taxa d'atur registral, Mataró presenta un 

descens superior al de la mitjana de la província de Barcelona, amb una reculada en 

la taxa d'atur registral d'un -4,4%, i és el segon municipi (dels de més de 50.000 

habitants) amb un descens més important en la taxa d'atur. 

Les dones és el col·lectiu més afectat per l’atur a la ciutat. L'any 2020 s'inicia amb 

4.674 dones desocupades registrades (el 55,3% de l'atur de Mataró), mentre que  
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d'homes a l'atur n'hi havia 3.779 (el 44,7% de l'atur de Mataró). La taxa d'atur 

registral femenina a Mataró queda situada en el 15,9%, mentre que la masculina està 

4,7 punts percentuals per sota, en l'11,3%.Al mes de gener la davallada interanual 

de l'atur registrat de les dones ha estat millor que la dels homes: un -5,9% en les 

dones, per un -1,3% en els homes.  

Prèviament a presentar les dades relatives a les taxes d’atur per grups d’edat, 

considerem important explicar que existeixen dues tipologies de dades al respecte: 

les dades d’atur registrat i de les dades d’atur estimat. 

 L’atur registrat és la dada que es correspon amb les demandes d’ocupació 

pendents de cobrir l’últim dia del mes (anterior) a les oficines del Servei 

d’Ocupació a Catalunya. (Oficines de Treball de la Generalitat). 

 L’atur estimat, s’obté per mitjà de l’Enquesta de Població Activa (EPA). 

L’EPA és una operació estadística que elabora l’Institut Nacional 

d’Estadística i està adreçada a la població que resideix en llars de tot l’Estat. 

La finalitat de l’EPA és esbrinar les característiques de la població en relació 

al mercat de treball.  

Així, tenim dues dades que ens permeten obtenir una aproximació del volum de 

desocupats, l’atur estimat i l’atur registrat. Ambdues dades aporten informacions 

diferents i útils per a l’anàlisi del mercat de treball.  

La distinció entre les dues mesures de l'atur són importants alhora de contextualitzar 

l’atur entre el col·lectiu en el quan impactarà el projecte SOCIALNEET, perquè la  
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població jove de 16 a 24 anys no acostuma a ser massa propensa a registrar-se a les 

Oficines de Treball de la Generalitat; només en el cas que hagin de fer algun tipus 

d'acció, per exemple formativa, o tinguin dret a algun tipus de prestació -quelcom 

que no acostuma a ser el cas pel poc temps que porten cotitzat i la seva irregularitat.  

Hem contrastat aquest fet amb el Servei d’Estratègia i Governança del propi 

Ajuntament de Mataró. Les dades que podem oferir per tant són les següents:  

 Atur registrat: Per grups d’edat, dels 8453 desocupats de la ciutat, 124 són 

joves de menys de 20 anys, 357 són joves entre 20 i 24 anys i 515 joves 

entre 25 i 29 anys. El que signifiquen 996 joves d’entre 20 i 29 anys ( suposo 

un 11’78% del total d’aturats de la ciutat.) El col·lectiu que més pateix la 

situació d’atur és el de persones entre 45 i 64 anys, i principalment està 

centrat en les dones.  

 

 

 

 

 

 

(*gràfic extret de l’Observatori del Mercat de Treball de l’Ajuntament de Mataró) 
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 Atur estimat: A partir de la taxa del grup de 16-24 anys de Catalunya de 

l'EPA del 4rt trimestre de 2019 estimarien per Mataró un nombre d'aturats 

de 3.362 i una taxa del 30.97% per aquest grup d'edat i sexe. (dades 

facilitades pel Servei d’Estratègia i Governança de l’Ajuntament de Mataró)  

 

 

Mataró, ciutat amb tradició cooperativa. 

Cal dir que Mataró ha estat sempre una ciutat pionera en el cooperativisme a 

Catalunya. Abans de la Guerra Civil existien a la ciutat de Mataró un ecosistema de 

projectes cooperatius de gran importància a la ciutat, amb un gran volum de 

patrimoni i que tenia un paper molt important en la vida social i educativa de la 

ciutat. Cal destacar el paper de la Unió de Cooperadors de Mataró, que aglutinava i 

representava la major part de les cooperatives a Mataró. La Guerra Civil va comportar 

que les cooperatives fossin prohibides i el seu patrimoni expropiat. Una vegada 

finalitzada la guerra, el moviment cooperatiu de la ciutat, liderat per la Unió de 

Cooperadors de Mataró, va lluitar per la recuperació del patrimoni cooperatiu de la 

ciutat. Aquest procés va finalitzar amb un acord entre l'Ajuntament de Mataró i la 

Unió de Cooperadors de Mataró per la creació d'una Fundació que aglutinés el 

patrimoni cooperatiu de la ciutat, i que es dediqués a la promoció i defensa de 

l'Economia Social i Solidària. Creada en el 2005, la Fundació Unió de Cooperadors té 

la seva seu a l'Edifici Cafè de Mar, espai de representació de l'ESS a la ciutat i on es  

roba ubicat un Viver d'empreses cooperatives i L'Ateneu Cooperatiu del Maresme, 

dispositiu d'acompanyament a la creació i consolidació de projectes d'Economia  
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Social. És per aquest motiu, que el projecte SOCIALNEET, s'ubicarà en aquest edifici 

de la ciutat. 

L'Ajuntament de Mataró, mogut per la seva inquietud d'integrar en els seus 

programes de ciutat els valors de l'ESS, i fer possible la recuperació del patrimoni, es 

dota de diverses subvencions de la Generalitat per la contractació de tècnics 

especialitzats i la posada en marxa d'un equipament específic per treballar l'ESS a la 

ciutat. Amb aquesta voluntat, l'Ajuntament de Mataró ha treballat intensament des  

de l'any 2014 per la implementació del pla de desenvolupament de l'ESS a la ciutat. 

En aquest sentit, l’obertura de l'edifici Cafè de Mar i la posada en marxa de programes 

específics per la creació i acompanyament a projectes d'ESS de la ciutat ha estat un 

element clau per arrelar el projecte al territori. A partir d'aquí, l'Ajuntament s'ha 

sumat i fins i tot ha ajudat a crear algunes de les xarxes i entitats que hem nomenat 

anteriorment. L'Ajuntament forma part del programa Municipi Cooperatiu de la 

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, va participar dels inicis i la 

creació de la XMESS, i va liderar l'Ateneu Cooperatiu de la comarca en el seu primer 

any de vida. També ha participat activament en facilitar la creació d'una xarxa d'ESS 

a la ciutat. 

Actualment, l'Ajuntament de Mataró ha posat en marxa diversos programes i 

projectes al voltant de l'ESS. Un d'ells és el SOCIALNEET, i també el YES WE RENT, 

projecte que pretén la creació d'una cooperativa de llogaters. A través d'aquest 

projecte es posarien a disposició dels propietaris de pisos buits de la ciutat la 

possibilitat de cedir-los a aquesta cooperativa perquè puguin ser rehabilitats i posats 

en el mercat de lloguer assequible. 
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Fins aquí, la part que correspon a la feina que ja està realitzant el mateix Ajuntament 

de Mataró, però el capital de social de la ciutat, com hem dit, és ampli. Trobem un 

teixit d'entitats d'ESS molt ampli i variat. Posem a disposició en els annexos d'aquest 

document, una diagnosi de les entitats d'ESS de la comarca del Maresme, realitzada 

l'any 2019, en el que es poden observar de manera estadística els nombres d'entitats 

social de la comarca, i específicament de Mataró. 

Precisament aquesta diagnosi del teixit de l'ESS existent a la comarca del Maresme, 

i que ens ofereix dades concretes de Mataró, ha estat elaborada per l'Ateneu 

Cooperatiu del Maresme. L'Ateneu Cooperatiu el Maresme forma part d'un programa  

públic de la Generalitat de Catalunya, que ha creat una subvenció amb l'objectiu de 

generar dispositius territorials per enfortir l'Economia Social i Solidària als territoris. 

Aquest programa ha permès la creació de la XAC (Xarxa d'Ateneus Cooperatius). 

Actualment existeixen a Catalunya 14 ateneus cooperatius, entre ells, el del 

Maresme, ubicat a Mataró. L'Ateneu és una peça clau pel desenvolupament del 

projecte SOCIALNEET, i es troba ubicat també dins de l'edifici Cafè de Mar. 

Tot aquest moviment al voltant de l'economia social i el cooperativisme, el veiem 

també dins les escoles de la ciutat. Un total de 6 escoles de la ciutat participen del 

programa específic de cultura emprenedora enfocada al cooperativisme, com seria el 

projecte Cueme (impulsat per la Diputació de Barcelona) en el cas d'escoles de 

primària. Alguns instituts també formen part de projectes europeus que fomenten els 

valors i principis de l'ESS, com seria el cas del projecte "Claim To future", al qual 

l'Ajuntament de Mataró va donar suport per la seva implementació a la ciutat:  

https://www.lavanguardia.com/economia/innovacion/20190210/46347923040/s

ujetador-reducir-casos-violencia-genero.html) 

https://www.lavanguardia.com/economia/innovacion/20190210/46347923040/sujetador-reducir-casos-violencia-genero.html
https://www.lavanguardia.com/economia/innovacion/20190210/46347923040/sujetador-reducir-casos-violencia-genero.html
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I pel que fa a la Universitat, existeix una Càtedra d'economia social i solidària, única 

a Catalunya, que ofereix programes de Postgrau en gestió d'empreses d'economia 

social. I des de fa uns mesos, també trobem al Tecnocampus una altra Càtedra en 

Economia Circular. 

Tota aquesta introducció és necessària per entendre que l'ecosistema d'ESS de la 

ciutat de Mataró ve de lluny i és molt ampli, impactant amb les esferes privades, 

públiques, públic-privades, etc. 

Aquesta primera foto de l'actual ecosistema de la ciutat, ens va donar la clau per 

poder generar el procés del COM volíem aterrar aquestes dades i de quina manera 

més enllà d'identificar els elements, podíem assignar un rol concret i perfilar quin 

impacte poden tenir en el projecte SOCIALNEET. 
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2. LA METODOLOGIA.  

A continuació expliquem les 2 metodologies emprades per la mesura del capital social 

de la ciutat de Mataró:  

 Anàlisi quantitatiu: En aquesta part hem realitzat dues accions concretes: la 

revisió de la documentació existent i l'elaboració d'una enquesta. 

 Anàlisi qualitatiu: L'objectiu ha estat poder generar espais de participació i 

sinèrgia entre els agents que integren el capital social de la ciutat. Per fer-ho, 

hem utilitzat la metodologia de la quàdruple hèlix que explicarem a continuació.  

En aquesta fase, hem volgut posar de manifest que cada un dels elements podia 

aportar al projecte, de manera que la suma de totes les aportacions ens permetia 

crear un ecosistema favorable pels objectius d'aquest. Més enllà del projecte 

SOCIALNEET, aquestes sessions han permès identificar reptes de futurs i 

propostes de millora pels futurs projectes que puguin sorgir en el marc de 

l'economia social. 
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2.1 Anàlisi Quantitativa.  

Per la realització de l’anàlisi quantitativa hem realitzat les següents accions:  

- Revisió de documentació prèvia.  

- Elaboració d’una enquesta que s’ha fet arribar a les entitats de l’Economia 

Social i Solidària.  

 

Revisió de documentació prèvia.  

Hem realitzat una recopilació dels diferents informes o projectes que existeixen i que 

tindrien un impacte directe sobre el projecte, en tant que sumen informacions per 

mesurar el capital social: 

- Diagnosi del Ateneu Cooperatiu del Maresme 2019 (realitzat per l’Ateneu 

Cooperatiu del Maresme) 

- Document “Pla de Buits 2017”. (realitzat per ......)  

- Article del Cap Gros “Què hi fem aquí?” (identifica locals o edificis buits) 

- Informació sobre el projecte “Yes We Rent”.  

- Informació sobre el camp de Innovació celebrat al Tecnocampus el 

24/01/2020.  

(Afegim aquesta documentació en els annexes d’aquest document, com a 

elements a tenir en compte).  
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Enquesta. 

A partir del  qüestionari que ens va facilitar el leader del projecte, hem creat un 

GoogleForms, que hem fet arribar a les entitats.  

Els registres posen sobre la taula l’existència de 528 entitats de l’economia social i 

solidària a la comarca del Maresme:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*gràfic extret de la Diagnosi de la ESS del Maresme, de l’any 2019) 
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Mataró concentra el 35% d’entitats de l’economia social de la comarca:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*gràfic extret de la Diagnosi de la ESS del Maresme, de l’any 2019) 

 

D’altra banda, existeixen un total de 839 entitats inscrites al Registre d’Entitats de 

l’Ajuntament de Mataró. En molts casos, les dades obtingudes per la Diagnosi 

realitzada per l’Ateneu Cooperatiu coincideixen, i part de les entitats registrades, 

formen part també de les 528 entitats de la ESS que es troben inscrites oficialment 

en algun registre. D’altra banda, podem trobar que els registres no sempre tenen les 

dades actualitzades, i cal per tant fer un exercici previ de confirmar que les entitats 

que hi apareixen, segueixen existint i es troben en funcionament normalitzat. És per 

aquest motiu que principalment hem utilitzat aquests dos canals per poder fer arribar  
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l’enquesta (que són els més actualitzats): el registre d’entitats de Mataró i la diagnosi 

de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme de l’any 2019.  

Per tant, hem fet arribar l’enquesta de la següent manera:  

- A través del butlletí de l’Agència de Suport al Associacionisme de Mataró.   

- Directament per correu electrònic a les entitats de l’ESS que apareixen a la 

Diagnosi de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme del 2019.  

Per tant, a mode de resum:  

ACCIONS RESULTATS OBTINGUTS 

ENTITATS QUE HAN 

REBUT L’ENQUESTA 

900 

ENTITATS QUE HAN 

CONTESTAT 

L’ENQUESTA  

50 

METODOLOGIA 

D’ENVIAMENT 

Correu electrònic 

Butlletí adreçat a les 

entitats inscrites al Registre 

d’Entitats de l’Ajuntament 

de Mataró 

Trucades telefòniques 

 

PERFIL DELS 

ENQUESTATS 

Entitats de l’Economia 

Social i Solidària: 

Cooperatives, Fundacions, 

Associacions, Federacions, i 

altres formes de l’ESS. 
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L’enquesta estava dividida en tres grans blocs i té un total de 32 ítems:  

1. Informació sobre el membre de l'Organització de la Societat Civil (OSC): Nom de 

l’entitat i dades de la persona que contesta l’enquesta.  

2. Perfil de l'Organització de la Societat Civil (OSC): Dades relatives a la forma 

jurídica, persones vinculades a l’entitat (treballadores, sòcies voluntàries) i les 

dades relatives a les seves jornades. Àmbit i sector en el qual operen, nivell 

d’ingressos i col·lectius als que atenen.  

3. Informació sobre el nivell de cooperació amb d’altres projectes d’Economia 

Social i Solidària. Dades relatives al nivell de relació i comunicació amb altres 

entitats.  
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Els resultats obtinguts han estat els que exposem a continuació:  

A. Informació sobre el membre de l'Organització de la Societat Civil (OSC) 

omplir el qüestionari: 

 

1. El 59’1% de les enquestes les han contestat dones, i la major part de les 

respostes són de persones nascudes entre el 1971 i el 1980, per tant tenen entre 

els 40 i els 50 anys.  (entre aquesta franja es troba més del 50% de les 

respostes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En un 36’4% dels casos les enquestes han estat contestades per la persona que 

ocupa la direcció, seguit amb un 29’5% de la persona que ocupa la presidència, 

i en un 27’3% les respostes les ha facilitat una persona sòcia. La resta de 

percentatges es troben repartits entre persones treballadores, voluntàries, que 

ocupen diferents càrrecs dins de l’entitat.  

4,55

9,09

50,00

22,73

13,64

1950-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000

EDAT
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B. Perfil de l'Organització de la Societat Civil (OSC) 

 

3. El 52’3 % de les enquestes han estat contestades per cooperatives, seguides 

per un 22’7% de respostes que provenen d’associacions i un 13’6% que 

provenen de fundacions. La resta en major mesura, han estat Federacions i 

altres tipologies d’entitats.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Un 50%, d’aquestes entitats operen a nivell local, un 38’6% ho fan a nivell 

regional, i un 27’3% a nivell nacional. Per tant, la majoria d’entitats que han 

contestat l’enquesta es troben desenvolupant activitat econòmica no només a 

Mataró, sinó al territori català, i en especial a la província de Barcelona.  

 

5. Pel que fa als llocs de treball que generen els resultats han estat els següents:  

 Treballadors fixes: En el 66’67% dels casos, les entitats que han contestat 

l’enquesta compten amb una estructura fix entre 1-5 persones, seguit 

d’un 9’52% que disposa d’entre 10 i 50 persones treballant de manera fix. 

La resta de percentatges està molt repartit, i es situen per sota del 10% del 

total de les respostes.  
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 Treballadores fixes a temps parcial: els resultats mostren que en un 

68’29% dels casos, les entitats disposen entre 1-5 treballadores fixes a 

temps parcial, seguit d’un 14’63% de casos en que tenen entre 10-50 

persones fixes treballant a temps parcial. La resta de situacions està molt 

repartida, totes per sota del 10%.  
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 Contractes temporals: en un 77’5% dels casos, aquestes entitats compten 

amb un total entre 1-5 persones contractades de manera temporal. El 

segueixen, amb un 5% les categories que corresponen a entre 6-10, entre 

10-50, entre 51-100 i entre 101 i 500 treballadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En un 65’9%, les entitats que han contestat tenen persones voluntàries 

vinculades. Cal tenir en compte que algunes de les entitats que han 

contestat l’enquesta són Fundacions o altres entitats que poden no tenir 

persones sòcies o voluntàries, i aquest és el motiu pel qual en un 34’1% 

de les respostes, apareix que no es disposa de persones sòcies i/o 

voluntàries.* 
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7 i 8. Participació de les persones sòcies o voluntàries en el dia a dia de 

l’entitat.  

A les entitats que han respost que tenen persones voluntàries, els hem 

preguntat si aquesta participació era diària o bé es tractava d’una 

participació puntual. Pel que fa a les entitats que disposen de persones 

voluntàries que participen diàriament, en un 64’29% es tracta de grups 

d’entre 1-5 persones, seguida de un 21’34% de casos que es tracta de 

grups d’entre 11 i 50 persones. Finament els percentatges més baixets es 

troben en els grups d’entre 51 i més de 100 persones, amb un 7’14% de 

les respostes respectivament.  

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les entitats que disposen de persones voluntàries que 

participen puntualment, trobem que més del 80% de les respostes 

corresponen a grups de voluntàries d’entre 1 i 50 persones (amb un 

42’86% d’entre 1-10, i un 42’86% d’entre 11 i 50 persones). Dues entitats  

 

64,29

21,43
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Participació diària de les voluntàries
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es troben en els grups d’entre 51 i més de 100 persones, i suposen un 

7’14% cada un respectivament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, entre les entitats que disposen de persones voluntàries, la major 

part d’elles participen de manera puntual.  

9. Ingressos anuals: el 47’7% de les entitats que han respost aquesta 

pregunta, facturen més de 50.000 euros anuals, seguit del  29’5% que 

perceben menys de 10.000 euros anuals. La resta genera uns ingressos 

que es troben entre els 10.000 i els 50.000 euros anuals, i representen un 

25% de les respostes.  
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10. Pel que fa als àmbits d’activitat econòmica, entre les entitats que han 

contestat, es troben els següents sectors i/o activitats econòmiques:   

 Educació   

 Formació i Assessoria /  

 Consultoria i Suport o 

assessorament legal 

 Salut (física i mental)  

 Allotjament 

 Protecció ambiental 

 Cultura 

 Consciència, 

sensibilització i 

informació,  

 Protecció dels infants 

 Comerç al detall 

 Arquitectura 

 Agricultura 

 Fabricació de mobiliari 

i complements 

 Bici missatgeria i 

Ciclologístic 

 Mobilitat sostenible 

 Consum responsable i 

ecològic 

 Serveis de màrqueting i 

comunicació  

 Esports de motor 



 
 

31 

 

 Serveis de suport a les 

persones en risc 

d’exclusió social  

 Serveis d'atenció i 

suport a gent gran 

 

 Serveis de comunicació 

audiovisual 

 Hostaleria i restauració 

 Allotjament.  

 

El sectors i activitats amb més representació han estat els següents:  

 Educació i formació: 15’9% 

 Cultura: 11’4%  

 Assessoria i consultoria: 9’1%  

 Consciència, sensibilització i informació: 6’8%  

 Serveis de suport a les persones en situació de pobresa o amb risc 

d’exclusió social: 6’8%   

 Protecció ambiental: 4’5% 

La resta de percentatges són molt petits donat que trobem que algunes 

activitats econòmiques es concreten en una sola entitat, com seria el cas 

de la “bici missatgeria”.  

11. Pel que fa als principals destinataris/beneficiari/client dels serveis 

d’aquestes entitats, un 27’91% es dedica principalment a les empreses, 

seguit d’un 20’93% que es dedica a col·lectius amb situació de 

vulnerabilitat (persones amb malalties, persones immigrades o refugiades, 

persones grans, etc.) i un 20’93% que es dedica al públic en general. El 

6’98% ofereix serveis a l’administració pública (no hi ha entitats que hagin 

respost que es dediquen exclusivament a oferir serveis a l’administració,  
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sinó que ens alguns casos, tot i no ser el seu tipus de client principal, 

també el tenen en compte).  

 

 

 

12. Què creuen que els pot ajudar a millorar per la prestació dels seus serveis. 

Les respostes han estat, en ordre de més a menys acord entre les entitats 

que han contestat:  

 Accés a finançament europeu (Fons Socials Europeus)  

 Accés a fons estatals   

 Cooperació i coordinació d'activitats amb altres projectes o entitats 

d’Economia Social i Solidària  

 Promoció i sensibilització  

 Desenvolupament de capacitats i cursos de capacitació del personal 

dels projectes d’Economia Social i Solidària.  
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L’ítem que no ha generat unanimitat ha estat l’últim: Desenvolupament de 

capacitats i cursos de capacitació del personal dels projectes d’Economia 

Social i Solidària.  La major part de les entitats estan d’ acord en que podria 

ajudar-les a  millorar, però ha estat la resposta que menys cohesió ha 

generat, donat que la majoria han contestat que estaven d’acord, però pocs 

han estat els que estan en absolut acord, i al mateix temps és la resposta 

que més percentatge de “desacord” ha generat. 

 

C. Informació sobre el nivell de cooperació amb d’altres projectes d’Economia 

Social i Solidària. 

 

13. El 81’8% de les entitats han respost que SI, que han participat alguna 

vegada en alguna acció col·lectiva amb altres projectes d’Economia Social 

i Solidària (ESS). 

 

14. A les que han contestat que si, els hem demanat que ens indiquessin de 

quin tipus d’activitat es tractava, i en un 40% l’activitat ha estat 

l’organització d’esdeveniments i exposicions, seguida amb un 20% de 

la participació en campanyes de sensibilització. La tercera activitat (amb 

un 8’6% de les respostes) és la de producció i promoció de productes 

agrícoles.  La resta de respostes responen a accions que interpel·len a les 

entitats participants de manera individual i no responen a una tendència 

col·lectiva.  
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15.  El 51’3% considera que aquestes accions han estat molt beneficioses, 

seguit del 30’8% que considera que han estat altament beneficioses.  

 

16. Pel que fa la freqüència de col·laboració entre elles, els resultats mostren 

que el 36’8% col·labora de tant en tant, mentre que el 26’3% diu que 

col·labora més d’una vegada al mes però menys de 4, seguit en un 15’8% 

de les entitats que col·laboren menys d’un cop al mes. Si fem les sumes 

dels percentatges, trobem que el 47’3% de les entitats que han contestat, 

col·laboren entre diàriament i una vegada al mes.  
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17.  Pel que fa als camps d’activitat en el qual es donen principalment 

aquestes interaccions, trobem:  

 Organització d’esdeveniments: 41% 

 Educació: 30’8%:  

 Cultura i la recreació: 28’2%  

 Serveis socials:15’4%:  

 Intercanvi de informació:12’8%  

 Protecció del medi ambient: 12’8%. 

 

18. Com perceben i valoren la seva interacció amb altres projectes d’ESS? En 

un 50% opinen que ha estat molt bona, seguida d’un 28’9% que la 

considera bona. Volem destacar que cap de les entitats ha contestat que 

consideri dolenta aquesta interacció.  

 

19. Quines són les característiques que més valoren durant aquestes 

interaccions (cooperació/relació): Les principals i més destacades han 

estat:  

 

 Valors compartits: 23’7% 

 Confiança: 21’1% 

 Reciprocitat (suport mutu i comprensió: 18’4% 

 Compromís compartit: 10’5% 

 Cooperació: 10’5%  



 
 

36 

 

 

20.  Principalment, els recursos que les entitats normalment intercanvien són 

informació i “know how” (amb un 56’4%), seguit d’equip humà (amb un 

25’6%), béns (amb un 10’3%) i finalment amb un 7’7% intercanvien altres 

recursos. No tenim cap resposta de intercanvi financer entre les entitats 

que han contestat.  

 

 

 

 

 

 

 

21. Per tal de comunicar-se, utilitzen principalment tres Canals:  

o Internet (e-mails, trucades, skype, etc) : 38’5% 

o Contacte personal: 28’2% 

o Reunions cara a cara: 15’4% 
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22. Grau de satisfacció d’aquestes comunicacions: en un 53’8% es valora com 

a efectiva en un nivell normal, i un 38’5% ho valora com a molt efectiu. Per 

tant la percepció a nivell general és positiva, i es considera que la 

comunicació entre elles és eficient.  

 

23 i 24. Col·laboració amb l’administració pública: un 73’7% col·labora amb 

l’administració pública:  

 Més d’una vegada al mes però menys de 4: 34’6% 

 De tant en tant: 23’1% 

 Diàriament: 19’2% 

 Almenys un cop a la setmana:  15’4% 

 Menys d’un cop per mes: 11’5% 

 

Si fem els sumatoris, observem que el 69’2% de les entitats col·labora amb 

administracions públiques com a mínim 1 vegada al mes.  
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25  i 26.  El 91’7% col·labora amb el sector privat, i pel que fa als 

percentatges, en un 32’4% aquesta col·laboració es dóna més d’una vegada 

per mes però menys de 4, seguida d’un 26’5% que ho fa diàriament, i un 

20’6% que ho fa almenys un cop per setmana. El percentatge global 

d’entitats que col·laboren com a mínim una vegada al mes amb 

organitzacions del sector privat s’eleva al 79’5%.  

 

 

 

 

 

 

27. Grau de participació de les entitats en Xarxes de l’Economia Social i 

Solidària: En un 72’5% dels casos, les entitats participen d’aquestes 

xarxes, i majoritàriament la participen d’entre 1 i 2 xarxes. (representa el 

77% de les respostes). Per tant, la tendència més important és a participar 

en 1-2 xarxes. 
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28. La Xarxa de la que més es participa és la pròpia XES (Xarxa d’Economia 

Social i Solidària de Catalunya), seguida de la Federació de Cooperatives 

de Treball de Catalunya (En aquest sentit, cal recordar que la major part 

d’enquestes han estat contestades per cooperatives de treball). Hem trobat 

que cada entitat participa en xarxes molt vinculades a la pròpia activitat 

econòmica, i al mateix temps moltes d’elles coincideixen i col·laboren a 

partir de la XES.  

29. Davant les múltiples respostes de la pregunta 28, la pregunta 29 ens 

mostra les principals temàtiques de les xarxes en les que participen les 

entitats que han contestat l’enquesta:  

 

 Consciència, sensibilització i informació: 37’9%  

 Altres: 20’7%  

 Educació: 10’3%  

 Agricultura: 10’3%  

 Medi Ambient: 6’9%  

 Consulta i experiència: 6’9%  

 Cultura i recreació: 3’4%  

 Serveis socials: 3’4%  
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30. En el 93’3% dels casos, són de la mateixa zona geogràfica que el seu àmbit 

d’actuació.  

31. El 51’4% intercoopera amb projectes d’altres àrees geogràfiques, mentre 

que l’altre 48’6% no ho fa.  

32. En un 100% de les respostes les entitats valoren que estarien disposades 

a cooperar amb altres entitats en un futur.  

33. L’última pregunta del qüestionari anava relacionada amb una percepció 

més de caire reflexiu sobre la cooperació entre entitats. Hem ordenat les 

preguntes que els fèiem en base a les que han aconseguit més % de 

respostes en la opció: “absolutament d’acord”, i per tant han generat més 

consens:  

 Les activitats de les entitats de l’ESS han de ser més visibles en les 

seves comunitats.   

 Les entitats de la ESS necessiten cooperar més entre si.  

 Les entitats de la ESS han incrementat la seva cooperació i activitat 

durant la crisis financera.  

 El marc legal institucional de les OSC per a la seva organització i 

funcionament és l’apropiat.  

 Les entitats de l’ESS tenen accés adequat a la informació sobre 

oportunitats de finançament.  
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Resum de les dades obtingudes. 

A mode de resum, volem exposar alguns elements que considerem importants com a 

resultats que extraiem d’aquestes dades quantitatives:  

1. La major part de les enquesta han estat contestades per cooperatives, que són 

les que s’han mostrat més favorables a col·laborar.  

2. Ens hem trobat amb moltes dificultats per aconseguir que entitats de la ciutat, 

de caire més de tipus organitzatiu i més vinculades directament a la ciutadania 

en general,  ens contestessin l’enquesta. Tort i que hem impactat en 900 

entitats, aconseguir les respostes necessàries per la elaboració d’aquest informe 

ha estat difícil.  
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3. La major part de respostes, per tant, provenen de cooperatives amb activitat 

econòmica, que en la major part dels casos són petites empreses amb una 

estructura per sota de les 10 treballadores. En aquesta tipologia d’activitat 

normalment no trobem persones voluntàries. Aquesta figura es troba 

principalment en associacions, no tant en el cooperativisme de treball.  

4. Hi ha diverses entitats que han contestat l’enquesta que són grups de consum: 

aquests tenen una massa social formada per “socis” consumidors (no treballen 

a la cooperativa). Tenen condició de persones sòcies (no voluntàries), i això ha 

pogut ocasionar alguna confusió creiem, a jutjar per les respostes. 

5. Principalment, les entitats que han contestat l’enquesta operen a la ciutat de 

Mataró, tot i que un tant per cent important també ho fa a nivell de província i 

en general al territori català.  

6. En la petita mostra que ha contestat les enquestes, trobem representats 

diversos sectors d’activitat. Observem que el teixit de ESS  de la ciutat és ric i 

realitza múltiples activitats econòmiques, i de manera més concreta, veiem que 

els sectors d’activitat que el projecte SOCIALNEET identifica com a principals 

sectors d’activitat per desenvolupar els projectes dels joves, tenen representació 

a la ciutat i ja existeixen projectes que hi treballen.  

7. L’accés al finançament és una  de les principals necessitats destacades per les 

entitats, com a font potencial de millora dels seus projectes.  

8.  La ciutat disposa d’un teixit enxarxat que està acostumat a col·laborar sobre 

tot pel que fa a organitzar esdeveniments per fomentar la ESS al territori. En 

els últims anys a la ciutat es porta celebrant una Fira de la Economia Social i  
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Solidària, organitzada pel propi teixit en col·laboració amb l’administració i la 

resta d’agents, com ara la Càtedra d’economia social de la Universitat.  

9. Existeix una tendència positiva a compartir coneixement i recursos entre les 

entitat de l’ESS de la ciutat.  

10. La gran majoria de les entitat de la mostra es troba ja col·laborant amb 

l’administració pública de manera natural, fet que pot afavorir al 

desenvolupament del projecte SOCIALNEET.  

11. El teixit valora que les activitats de les entitats de l’ESS han de ser més visibles 

en les seves comunitats, i que es necessita més cooperació entre elles.  
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 2.2 ANÀLISI QUALITATIVA. 

2.2.1 Introducció al concepte de la quàdruple hèlix.  

Per tal de mesurar el capital social de la ciutat i poder al mateix temps, definir els 

diferents focus grup per treballar la part més qualitativa, vam utilitzar la metodologia 

de la quàdruple hèlix.  

Què és el model d’innovació de la quàdruple hèlix? 

El model de la quàdruple hèlix funciona com un cromosoma, on cada extrem del 

cromosoma representa una hèlix. L'ADN de la societat actual contempla aquesta 

quàdruple hèlix per plasmar l'estructura complexa de la societat d'una manera clara 

en la qual cadascuna de les partícules (persones) de la societat es pot veure 

representada en un o diversos dels grups (hèlixs) d'aquest esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

(*imatge extret de la web: http://www.coboilab.cat/ca/blog/2019/el-concepte-de-la-quadruple-helix/) 



 
 

45 

 

 

Els elements que formen part de la quàdruple hèlix són els següents:  

C = Ciutadania 

E = Empresa 

CC = Centres de Coneixement 

AP = Administració Pública 

Aquest esquema de la quàdruple hèlix és el que permet que totes les partícules 

tinguin la seva raó de ser i cadascuna d'elles al seu torn permeti a les persones veure 

representades en el conjunt de l'ADN de la societat i promoguin interessos comuns 

interactuant entre si. Interactuar és un exercici natural, en continu canvi, que 

generalment part dels interessos propis de cadascuna de les parts, aquest exercici 

creix i es desenvolupa amb la visió comuna de la societat des de cadascuna de les 

perspectives de la quàdruple hèlix, entenent que cadascuna de les quatre és part de 

l'ecosistema social. L'exercici d'interactuar es consolida normalment en aliances i 

serveix per desenvolupar conjuntament modalitats de cooperació, compartir riscos i 

fortaleses, millorar l'eficiència de gestió social reflectida en costos i que aquesta pot 

aconseguir i mantenir-se en el temps. 

L'exercici d'investigació, gestió, avaluació i mesurament de l'impacte social contempla 

la quàdruple hèlix com una de les claus per a la distribució de responsabilitats amb 

i per a la societat. 
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Per tant, de manera inicial ens hem marcat l'objectiu de mesurar el capital social del 

territori a partir de la identificació dels elements que conformen aquesta hèlix en el 

nostre territori. Amb aquestes premisses, vam organitzar la metodologia per la 

mesura del capital social de la ciutat de Mataró: 

o ESPAI PÚBLIC: Ajuntament de Mataró (administració local)  

o ESPAI CONEIXEMENT: escoles i universitats.  

o TEIXIT D'ESS: Empreses d'ESS del territori.  

o ESPAI CIUTADANIA: persones i projectes/moviment social.  

Els focus grups. 

Seguint la metodologia explicada, en aquesta fase incorporem les sessions grupals 

(focus grup) i les entrevistes. 

Hem volgut prioritzar els espais directes de participació i per tant, hem augmentat la 

dedicació en aquesta part del projecte. Finalment hem realitzat 4 sessions de focus 

grup, donat que part de les entrevistes que calia portar a terme telefònicament les 

hem incorporat a aquestes sessions, convidant a les entitats que preteníem 

entrevistar i així fomentant els espais de participació.  

En números globals els impactes d'aquesta fase han estat: 

ACCIONS Nº ACCIONS Nº PARTICIPANTS 

FOCUS GRUP 4 26 

ENTREVISTES 6 7 

(*Elaboració pròpia) 
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Per tant en aquesta fase han participat un total de 33 persones. L'objectiu ha estat, 

més enllà de poder enumerar el capital social i els elements que el componen, generar 

espais on poder compartir i que els participants puguin detectar de quina manera 

poden col·laborar en el projecte, i també al mateix temps com el projecte 

SOCIALNEET els pot ser valuós pel seu dia a dia. Així doncs, els focus grup s'han 

portat a terme per dibuixar de quina manera tots els agents presents en aquest 

capital social poden interrelacionar entre ells. 

Hem prioritzat que aquesta fase qualitativa es pogués treballar des de la interrelació 

directa dels participants. En els casos en què no ha estat possible que alguna de les 

persones convidades assistís, hem generat espais d'entrevistes presencials per poder 

sumar les seves aportacions. Això ha estat així en els següents casos: 

 Unió de Cooperadors de Mataró.  

 Responsable del Servei Alumni Universitat Tecnocampus 

 Membres de la Plataforma per l’Habitatge de Mataró.  

 Responsable del projecte d’habitatge cooperatiu “Yes We Rent” Àrea de la 

Ciutadania - Servei Habitatge de l’Ajuntament de Mataró.  

 Fundació Servei Solidari, responsables del Projecte Claim to future, que 

impacta en tres centres escolars de Mataró.  

Gràcies a aquests grups de treball i a les entrevistes, hem pogut observar dinàmiques 

existents entre els diferents elements que conformen el sistema i que ens han permès 

detectar algunes oportunitats i d'altres dificultats que incorporem a la part de 

conclusions d'aquest document. 
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Per preparar els focus grup vàrem generar una dinàmica de treball que hem replicat 

i que consistia a posar en comú el següent exercici: 

 

 

(*Elaboració pròpia) 

A continuació, plasmem una devolutiva del què ha passat en cada grup.  

a. ESPAI ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.  

Qui ha participat.  

 Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica de Mataró (departaments d’ocupació, 

formació, intermediació amb empreses i promoció econòmica) 

 Servei d’Estratègia i Governança 

 Servei de Desenvolupament Sostenible 

 Servei d’Urbanisme, Planejament Urbanístic 

 Servei d’Urbanisme, Espai Agrari i Voluntariat Ambiental, Agrícola i forestal 

 Àrea de la Ciutadania - Servei Habitatge 

 Àrea d’Ensenyament 

 Àrea Drets Socials i de les Persones 

 Participació Ciutadana 

 Servei d'igualtat i diversitat ciutadana, suport d'entitats i associacionisme 

juvenil 

Qui sóc Missió (què 
faig) 

Què puc 
aportar 

Rol 

    

    

    

    

Sinèrgies detectades 

 



 
 

49 

 

 

Grans conclusions destacables. 

 Hem detectat que dins de l’Ajuntament, hi ha moltes àrees a part de la pròpia del 

servei d’ocupació, que poden aportar al projecte SOCIALNEET. Alguns tècnics 

estan en contacte amb possibles usuaris del projecte, mentre que en altres àrees 

o serveis estan en contacte amb necessitats de la ciutadania, o bé capten 

oportunitats d’activitats que podrien desenvolupar-se per generar ocupació. 

D’aquesta manera, la suma de tots aquest elements impacten en el projecte 

SOCIALNEET.  

 Existeixen altres elements, més enllà de les pròpies àrees de treball de 

l’Ajuntament que aporten valor al projecte. Parlem per exemple dels Consells 

Territorials, el Consell de la Formació Professional, o algunes taules com ara 

la de Promoció Social de la ciutat. A través d’aquests espais, es pot captar també 

usuaris i necessitats que poden vehicular-se a través del projecte SOCIALNEET. 

Es tracta d’espais en el que es relacionen múltiples actors que pertanyen a 

diferents parts de la hèlix, amb una sèrie d’objectius compartits, com seria el cas 

del Consell de la Formació Professional, en el que poden participar-hi escoles, la 

pròpia administració, i fins i tot empreses. Per tant ja són exemples d’espais en els 

quals es poden detectar nínxols d’usuaris i també necessitats concretes que poden 

donar-se en el marc de l’economia social.  

 Les persones que han participat a les sessions han valorat molt positivament 

l’experiència, donat que no disposen d’espais on poder compartir la informació dels 

diferents programes i accions que es porten a terme dins del propi ajuntament. 

Així doncs, el poder compartir què es fa en el dia a dia, a part de poder mesurar  
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què és el que poden aportar al projecte SOCIALNEET, han generat sinèrgies i 

accions que a partir d’ara es poden portar a terme en altres àmbits.  

 S’han identificat oportunitats de captar usuaris des de les diferents àrees i serveis:  

 Agència de Serveis a les Entitats 

 Servei d'igualtat i diversitat ciutadana, suport d'entitats i associacionisme 

juvenil.  

 Servei d’Ocupació de Mataró.  

 Servei d’Urbanisme, Espai Agrari i Voluntariat Ambiental, Agrícola i forestal 

 Servei de desenvolupament sostenible. Àrea de qualitat urbana 

 Àrea Drets Socials i de les Persones 

 Noves oportunitats de negoci detectades des de l’administració local, que poden 

ser investigades en el desenvolupament dels plans d’empresa del projecte:  

 Detecció d'oportunitats concretes d'activitats de transformació del producte 

agrícola i forestal, de millora de la gestió forestal, prevenció d'incendis i 

economia circular amb el residu plàstic de l'activitat agrària. Activitats 

relacionades amb l’espai agrícola, el relleu generacional de pagesos, custòdia 

de territori, gestió de residus que prevenen dels boscos, etc. L’ajuntament té 

detectats tant usuaris, com espais, com nous nínxols de mercat.  

 Economia circular: a través del pla local per la sostenibilitat. Projectes 

relacionats amb nous models de producció i consum que utilitzen menys 

recursos. Projectes en centres educatius per generar circuits de residus 

orgànics entre les escoles i els pagesos de la ciutat. No entendre els residus 

com a brossa sinó com a recurs. Hi ha molts nous nínxols de negoci en aquest 

sentit, relacionats amb re-dissenyar, re-distribuir, reparar etc... Mataró és 
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referent per la redacció del seu pla de Impuls de l’Economia Circular, ja que 

ningú havia escrit un pla d’aquestes característiques amb aquesta visió 

sistèmica. També impacta en el sector tèxtil i en el sector de la distribució 

alimentària.  

 Detecció d’espais disponibles per projecte dins de la ciutat: existeix un informe 

elaborat pel servei d’urbanisme de la ciutat. En aquest document, que 

adjuntem en els annexes d’aquest informe, es pot llegir l’estudi ja realitzat pel 

propi ajuntament en el qual es fa una llista de solars i espais disponibles, al 

mateix temps que es posa sobre la taula la possibilitat de que la ciutadania 

pugui fer ús d’aquests espais per generar projectes de millora per la ciutat. En 

el document, no només es posa de manifest el com l’ajuntament podria arribar 

a treure a concurs aquests espais, sinó que també s’exposen casos a nivell de 

Catalunya i fins i tot europeus, d’altres municipis que han triat aquesta opció 

de posar a disposició de la ciutadania els espais de titularitat pública.  

 A part d’aquest document en el que disposem d’una base de dades de solars 

buits, també adjuntem en aquest informe un article d’una revista local de la 

ciutat de Mataró, en la que es fa un llistat d’edificis que en aquest moment es 

troben sense ús, en molts casos edificis emblemàtics de la ciutat. Entre els dos 

documents, disposem del llistat d’espais i d’edificis buits, que formarien part 

també del capital social de la ciutat.  

 En els focus grup ha participat un tècnic de Urbanisme, Planejament 

Urbanístic, que pot aportar al projecte SOCIALNEET informació sobre sòl o 

espais on desenvolupar programes i projectes. 
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b. ESPAI CONEIXEMENT: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. 

Qui ha participat. 

 Càtedra Economia Social de la Universitat Tecnocampus 

 Responsable del Servei d'Innovació Pedagògica, Escola Superior Politècnica de 

Mataró 

 Responsable Formació Permanent, Escola Superior Politècnica de Mataró. 

 Responsable del Servei d'Emprenedoria de la Fundació Tecnocampus 

 Càtedra Economia Circular de la Universitat Tecnocampus.  

Grans conclusions destacables. 

 En aquest espai es van reunir membres de diferents especialitats que operen al 

voltant de la Universitat Tecnocampus, tant pel que fa a la part d'estudis com a 

la part de servei d'emprenedoria. 

 Dins d'aquest espai vinculat a la Universitat hem trobat diferents perfils que 

impacten en el projecte: per una banda trobem elements que podrien captar 

usuaris, d'altres que ofereixen un marc per captar idees a partir de necessitats 

concretes i també expertesa i experiència en acompanyament a la creació de 

projectes. 

 Cal tenir en compte que la Universitat, d'ençà que va aconseguir la càtedra, està 

implementant en els seus plans d'estudis, assignatures d'Economia Social, 

i que la seva Càtedra és l'única a Catalunya. Per tant molts dels estudiants de 

la Universitat són propers als conceptes d'Economia Social. 
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 Podem observar que per part de les càtedres, principalment trobem una font de 

coneixement, i al mateix temps una oportunitat per generar idees i solucionar 

reptes del sector. Es tracta d'espais de confluència, bàsicament. 

 La Universitat serà un "partner" important del projecte en tant que pugui fer 

difusió del projecte SOCIALNEET. Així i tot cal tenir en compte que els seus 

estudiants encara estan finalitzant els seus estudis.  

 La idea de la necessitat de "relacionar" els elements pren força aquí també. Si 

dins de la mateixa universitat trobem actors que poden captar usuaris, i altres 

que poden captar directament necessitats territorials o bé empresarials, caldrà 

generar un element de coordinació que pugui posar en contacte totes les parts. 

 

c. ESPAI TEIXIT ESS. 

Qui ha participat. 

 MakeItEducation SCCL 

 Facto Assessors SCCL 

 B-SWIM SCCL 

 Fundació Unió de Cooperadors de Mataró 

 Ateneu Cooperatiu del Maresme 

 Associació Plataforma Blanc i Negre. 

 Àrea de Promoció Econòmica de la ciutat 
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Grans conclusions destacables. 

 Vam convidar a diverses entitats de l'ESS a tall de representació del teixit. A la 

sessió es va convidar al regidor de Promoció Econòmica de la ciutat, i al cap del 

servei de Promoció Econòmica. L'objectiu era generar un espai en què 

l'administració pública pogués escoltar de primera mà les necessitats del teixit. 

 En aquest focus grup hem variat la dinàmica de treball. Principalment ens hem 

centrat en què necessiten les entitats d'ESS i què poden aportar al projecte 

SOCIALNEET. 

 Pel que fa al què necessiten, les empreses senten que els manca 

representativitat i una estratègia compartida amb l'administració local. 

Necessiten visibilitat i acompanyament. Senten que fa falta treballar per crear 

un relat comú al voltant de l'ESS, i que falta treball en xarxa i en clau local. 

 Pel que fa al què poden aportar, senten que aporten expertesa, mercat social, 

relacions i una part que té a veure amb les cures i el valor de la feina. Són la 

baula que uneix les necessitats amb les solucions, i que poden tenir el paper 

d'enllaçar i connectar els projectes que neixin del SOCIALNEET per tal 

d'incorporar-los al mercat social de la ciutat. 

 Cal tenir en compte que el projecte SOCIALNEET busca la creació de nou 

projectes d'emprenedoria social o bé la consolidació dels projectes ja existents 

a partir de la incorporació dels joves als quals d'adreça el projecte. Per tant el 

teixit d'ESS és el "vehicle" imprescindible per poder portar a terme el projecte, i 

les mateixes empreses d'ESS de la ciutat, es converteixen en usuàries de 

SOCIALNEET. 
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d. RESULTATS DE LES ENTREVISTES REALITZADES. 

Qui ha participat. 

 Unió de Cooperadors de Mataró  

 Servei Alumni Universitat Tecnocampus 

 Plataforma per l’Habitatge de Mataró.  

 Fundació Unió de Cooperadors de Mataró  

 Responsable del projecte d’habitatge cooperatiu “Yes We Rent” Àrea de la 

Ciutadania - Servei Habitatge de l’Ajuntament de Mataró.  

 Fundació Servei Solidari (Projecte Claim to future). 

 

Grans conclusions destacables.  

A continuació exposem les grans conclusions que hem extret de les diferents 

entrevistes realitzades:  

 Existeixen a Mataró un gruix molt important d’organitzacions de la societat civil. 

El propi Ajuntament ha creat una Agència de Suport al Associacionisme per tal 

d’oferir serveis a aquestes entitats de la ciutat, dividides en les següents 

categories:  

 Comunitari  

 Cooperació Internacional  

 Cultura  

 Econòmic  

 Educatiu  

 Esportiu  

 Polític-Sindical  

 Religiós  

 Social  

 Veïnal  

 Voluntariat 

 

http://portal.entitats.mataro.cat/entity-type/comunitari/
http://portal.entitats.mataro.cat/entity-type/cooperacio-internacional/
http://portal.entitats.mataro.cat/entity-type/cultura/
http://portal.entitats.mataro.cat/entity-type/economic/
http://portal.entitats.mataro.cat/entity-type/educatiu/
http://portal.entitats.mataro.cat/entity-type/esportiu/
http://portal.entitats.mataro.cat/entity-type/politic-sindical/
http://portal.entitats.mataro.cat/entity-type/religios/
http://portal.entitats.mataro.cat/entity-type/social/
http://portal.entitats.mataro.cat/entity-type/veinal/
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Les que aglutinen més nombre d’entitats són la cultura, educació i esport, i 

comunitari.  

 El moviment relacionat amb el lleure infantil està molt present a la ciutat que 

compta amb nombroses entitats de llarga trajectòria. Com ens han comentat 

directament des de l’àrea de Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana que atenen 

a aquestes entitats relacionades amb el lleure juvenil, no disposen d' una 

motivació professionalitzadora, i per tant, no entenen que puguin ser 

susceptibles de participar o poder aportar al projecte SOCIALNEET.  

 Existeix una necessitat compartida al voltant de l’habitatge a la ciutat de 

Mataró, on existeix una manca d’habitatges a preus assequibles, i al mateix 

temps una gran oferta d’habitatges buits. Davant d’aquesta problemàtica, el 

propi ajuntament ja ha posat en marxa el projecte “Yes We Rent”, per poder 

donar sortida a aquests habitatges que es troben buits.  

 Així com fa un parell d’anys, la Xarxa d’Economia Social i Solidària de Mataró 

es trobava en plena efervescència, actualment l’entitat es troba en un moment 

de poca participació i s’estan generant moviments interns que caldrà veure cap 

a on conflueixen.  

 Els estudiants universitaris que finalitzen els seus estudis, no mostren especial 

interès en continuar vinculats a la Universitat, i el contacte amb aquestes 

persones es fa difícil tot i els esforços per continuar en contacte per part de la 

pròpia universitat, i el de generar comunitat al respecte.  
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 Cal tenir en compte projecte com el “Claim To Future”, que des de fa tres anys 

es porta a terme a la ciutat i que impacta en estudiants de secundària i cicles. 

Aquets tipus de projectes tenen ,la voluntat de generar un cavi de mentalitat en 

els alumnes. Comprendre la importància de generar idees al voltant de reptes 

socials i poder esdevenir agents transformadors. A partir de l’experiència i 

participació d’aquestes escoles,  

conjuntament amb la Universitat, s’obre una porta a la possibilitat de captar 

usuaris pel SOCIALNEET de cara a un futur.  
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3. IDENTIFICACIÓ DELS ROLS PER LA IMPLEMENTACIÓ DE SOCIALNEET.  

 

Com hem comentat en el punt anterior, la mesura del capital social ha de poder 

també donar resposta a la pregunta de com es relaciona aquest capital, i captar més 

enllà de les dades numèriques. Per iniciar el nostre encàrrec ens trobàvem amb la 

situació següent:  

 Existeixen múltiples actors que formen part de l'ecosistema que es podria 

incloure com a capital social. Molts d'ells impacten en diferents esferes de la 

societat, i per tant hem de poder incloure les escoles, universitats, les diferents 

àrees de l'ajuntament, etc. 

 Existeix un nombre important d'entitats a la ciutat que operen per donar 

resposta a les necessitats dels mateixos associats, i que no generen ni volen 

generar en el futur llocs de treball. 

 D'altra banda tenim un teixit d'empreses d'ESS ampli en els que es troben 

representats diversos sectors d'activitat econòmica. 

 Ja existeixen estudis i diagnosis fetes per oferir una fotografia de l'estat actual 

i el nombre d'entitat de l'ESS que operen en el territori, i no només a Mataró, i 

haurem d'incloure també les de la mateixa comarca del Maresme. Mataró, com 

a capital de comarca, aglutina el nombre més gran d'empreses, però cal tenir 

en compte la resta. 

Ens trobem davant del repte d'implementar un servei a la ciutat, que té com a objectiu 

generar llocs de feina en un col·lectiu molt concret.  
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Hem pogut identificar els elements que composen cada una de les hèlix, i hem 

treballat amb cada un a partir dels focus grup. A mode de resum, els actors que hem 

identificat que impacten de manera més directa en el projecte SOCIALNEET han 

estat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ 

 

Ocupació i Promoció Econòmica 

(departaments d’ocupació, formació, 

intermediació amb empreses i promoció 

econòmica) 

Estratègia i Governança 

Desenvolupament Sostenible 

Urbanisme, Planejament Urbanístic 

Urbanisme, Espai Agrari i Voluntariat 

Ambiental, Agrícola i forestal 

Ciutadania - Servei Habitatge 

Ensenyament 

Drets Socials i de les Persones 

Participació Ciutadana 

Igualtat i diversitat ciutadana, suport 

d'entitats i associacionisme juvenil. 
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CONEIXEMENT (ESCOLA) 

Universitat Tecnocampus 

Escoles que participen al Projecte: 

“CLAIM TO FUTURE”:  

 Institut Thos i Codina  

 Escola Pia 

 Escola GEM.  

Fundació Servei Solidari  

6 Escoles que participen en el 

projecte CUEME (Primària)  

Institut Municipal Miquel Biada 

 

TEIXIT ESS 

Empreses de l’ESS de Mataró  

Fundació Unió de Cooperadors de 

Mataró  

Ateneu Cooperatiu del Maresme 

 

CIUTADANIA 

XES Mataró  

Entitats que formen part del Registre 

d’entitats de l’Ajuntament de Mataró 

 

Més enllà de la identificació d’aquests actors, ens vam fer la següent pregunta per 

poder aportar una proposta de valor a aquest informe: Què es necessita per poder 

implementar el projecte SOCIALNEET a la ciutat?   

La resposta que ens vam donar va ser la següent: 
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          (*Elaboració pròpia) 

 

L’objectiu que hem volgut aconseguir mitjançant aquest informe ha estat oferir dades 

que responguin no només a què tenim en el territori, sinó també què aporta cada 

element, identificant rols concrets que ens permetin la implementació del projecte.  

Com hem exposat anteriorment, l'objectiu de les sessions presencials, més enllà 

d'oferir-nos una perspectiva numèrica o una fotografia estàtica, ha buscat la 

possibilitat de relació entre els elements. Hem cregut necessari treballar perquè les 

persones vegin que tot i que formen part de la mateixa "hèlix" això no vol dir que 

estiguin realitzant el mateix rol. Volem dir que més enllà de l’hèlix" a la qual 

pertanyen, la seva missió o participació en el projecte pot estar sota un rol diferent 

del dels seus companys de feina. Considerem que aquest fet facilita que les persones 

s'ubiquin en el projecte des de què poden aportar, i poden sentir-se interpel·lades a  

 

CAPTAR 
OPORTUNITATS DE 

NEGOCI/IDEES

CAPTAR 
NECESSITATS REALS 

DEL TERRITORI 

CAPTAR 
CONEIXEMENT I 

EXPERTESA 

CAPTAR USUARIS 
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relacionar-se amb altres actors que poden tenir el seu mateix rol, generant així 

sinergies i connexions amb altres persones/serveis/actors que d'una altra manera 

no treballarien plegats. Més enllà d'on treballo, em relaciono amb la resta d'acord 

amb qui sóc i el què puc aportar. 

Ens trobem en una ciutat amb un ecosistema viu i que es troba realitzant molta tasca 

al voltant de l’ESS. Donada aquesta situació, el que plantegem és la identificació de 

qui fa cada cosa en el projecte SOCIALNEET, i per tant, hem intentat que cada un 

dels participants puguin decidir quin rol volen prendre (El concepte "rol" està vinculat 

a la funció o paper que compleix algú o alguna cosa). 

Per tant, hem realitzat un exercici conscient amb cada una de les hèlix perquè cada 

un dels elements que en forma part pogués ubicar-se en els 4 rols necessaris per la 

posada en marxa i el funcionament del SOCIALNEET. Els rols identificats són els 

següents:  

ROL 1 Capto usuaris: El projecte preveu atendre a 150 usuaris amb un perfil 

molt determinat. Com farem aquesta captació de usuaris? Quines 

entitats/persones/serveis de la ciutat estan en contacte amb aquest col·lectiu o 

poden arribar-hi?  

ROL 2 Capto necessitats: l’ESS dóna resposta a reptes i necessitats 

col·lectives. És necessari disposar d’antenes que captin necessitats reals del 

nostre territori.  

ROL 3 Capto oportunitats de negoci: quines entitats/persones/serveis poden 

estar al corrent dels nous nínxols de mercat?   
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ROL 4 Transformo i connecto: acompanyar, formar, mentoritzar. Enllaç, 

connector, altaveu, coneixement, expertesa, activitat social, mercat social, etc... 

Als joves que participen del  

programa se’ls haurà de formar i de orientar en la realitat; com posar en marxa 

un projecte en el marc de la ESS?  

Per tant, hem fet girar cada una de les hèlix i les hem unit en base al rol que es 

necessita pel projecte col·lectiu de ciutat. Les hem interrelacionat i les hem posat a 

treballar plegades. A continuació, en base als resultats hem creat una graella 

identificant aquells serveis/àrees/entitats que han s’han identificat en alguns dels 

rols:  

 

 

 



 

64 

 

 

TAULA DE ROLS:  

ROL 1: CAPTO 

USUARIS 

ROL 2: CAPTO 

OPORTUNITATS 

ROL 3: CAPTO 

NECESSITATS 

ROL 4: APORTO 

EXPERIÈNCIA I 

REALITAT SOCIAL 

 Servei d’Ocupació de 

l’Ajuntament de Mataró  

 Tècnics de participació a 

l'Agència de Serveis a les 

Entitats.  

 Consells Territorials de la 

ciutat 

 Servei d'igualtat i diversitat 

ciutadana, suport d'entitats i 

associacionisme juvenil 

 Àrea Drets Socials i de les 

Persones 

 Servei d’Ocupació, secció de 

formació contínua. 

 Servei d’ Ocupació, secció 

Orientació 

 Servei de desenvolupament 

sostenible. Àrea de qualitat 

urbana. 

 Urbanisme, Espai Agrari i 

Voluntariat Ambiental, 

Agrícola i forestal 

 Càtedra d’ESS  

 Càtedra d’Economia Circular  

 Ateneu Cooperatiu del 

Maresme 

 Servei d’estratègia i 

Governança 

 Àrea Drets Socials i de les 

Persones 

 Servei d’Ocupació, Secció de 

Intermediació. Serveis a les 

empreses. 

 Servei de desenvolupament 

sostenible. Àrea de qualitat 

urbana. 

 Servei d’habitatge. 

 Urbanisme, Espai Agrari i 

Voluntariat Ambiental, 

Agrícola i forestal 

 Xarxes i entitats vinculades 

al moviment associatiu.  

 Ateneu Cooperatiu del 

Maresme  

 Empreses de ESS de la ciutat  

 Entitats associatives del 

territori. 

 XES Mataró  
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 Servei d’Ocupació, secció 

d’Intermediació d’empreses 

 Servei d’Urbanisme, Espai 

Agrari i Voluntariat 

Ambiental, Agrícola i forestal. 

 Àrea d’Ensenyament a partir 

dels 16 anys (ensenyaments 

post obligatoris)  

 Consell de la Formació 

Professional 

 Servei Alumni Universitat 

Tecnocampus.  

 Servei d’emprenedoria del 

Tecnocampus.   

 Ateneu Cooperatiu del 

Maresme  

 Càtedra d’Economia Social 

de la Universitat 

Tecnocampus. 

 

 Agència de Desenvolupament 

del Associacionisme.  

 Càtedra de ESS  

 Càtedra de Economia 

Circular  

 Servei d’emprenedoria del 

TCM  

 Projecte Claim to future 

 Camps de Innovació del TCM  
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4. CONCLUSIONS FINALS.  

Si considerem al SOCIALNEET com un projecte de ciutat, ens fem la següent 

pregunta: Estan tots els agents del territori degudament coordinats? 

Treballen sota una mateixa estratègia? Per poder donar resposta a projectes de 

ciutat cal tenir en compte, com dèiem a la introducció, no només el nombre 

d’agents que existeixen sinó també la relació entre ells, les seves necessitats 

concretes, les seves fortaleses.  

Sovint les mancances relacionades amb la coordinació i l’estratègia global que 

podem observar en els territoris es concreta en exemples com els següents:  

 Cada un dels agents de la societat, té objectius i necessitats concretes, i 

moltes vegades no coincideixen.  

 Si no es comuniquen de manera continuada, ni tenen espais de trobada 

conjunts, sovint acaben repetint-se tasques o projectes, o destinant molts 

esforços a projectes que no parteixen d’una necessitat real i compartida 

per tots els agents. També podem trobar que al final diferents projectes 

acabin impactant en el mateix tipus de usuaris. Estem duplicant esforços.  

 Els ritmes de l’administració, les entitats, la ciutadania i les escoles, no 

coincideixen. Les polítiques de curt termini són pocs aprovades pel teixit 

de l’economia social, que reclama polítiques i programes que pensin en el 

llarg termini. 
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Aquest és un dels grans reptes que trobem davant de la implementació de 

projectes territorials. Aquest informe posa de manifest un ecosistema en el que 

trobem representades les quatre hèlix, i hem identificat al mateix temps cada 

un d’aquests elements quin paper poder jugar en el projecte SOCIALNEET.  

Una vegada identificades les quatre hèlix, i detectat quin rol té cada un dels 

elements que les confirmen, el gran repte és el de coordinar tots aquests rols, 

establint un sistema que nodreixi a totes les parts. Els agents que capten 

usuaris han de poder estar relacionats, i trobar un nexe comú que pugui al 

mateix temps connectar-los amb les idees i les oportunitats que vagin sorgint. 

La ciutadania permetria detectar les necessitats a partir de les quals construir 

projectes nous que necessitaran de les entitats de l’ESS del territori per poder 

entrar a formar part del propi capital social, i generar sinèrgies i aportar al 

mercat social.  

Mataró compta amb una administració local compromesa amb l’economia social 

del territori, amb escoles i una universitat que participen de programes 

d’emprenedoria que treballen els valors propis de l’Economia Social i posen la 

Innovació Social al servei de les necessitats de la ciutadania, prèviament 

contrastades amb el propi Ajuntament a partir del seu servei d’Estratègia i 

governança. Es troben identificats alguns espais que podrien estar disponibles 

per instal·lar-hi projectes.  La ciutat participa de xarxes territorials i nacionals. 

Tota aquesta situació és totalment favorable per la implementació del projecte 

a la ciutat, en tant que disposem dels elements necessaris per oferir el servei.  
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Considerem que els grans reptes a fer front seran els següents:  

- Ser capaços de contactar amb els usuaris. 

- Ser capaços de coordinar tots els elements que operen al ecosistema i 

poder establir mecanisme de coordinació que facin possible que tots els 

elements sumin pels objectius de projecte.  

A mode de resum final, ens agradaria integrar un DAFO que resumeixi tots 

aquests elements que estem explicant:  

DEBILITATS OPORTUNITATS 

 

 Captar els usuaris en la situació i 

franja d’edat que demana el 

projecte.  

 Molts dels possibles usuaris es 

troben treballant per poder pagar 

els estudis universitaris.  

 Possibilitat de no generar un 

mecanisme de coordinació que 

pugui facilitar el moviment i la 

interacció entre els rols detectats. 

Cal una figura que dinamitzi i 

pugui observar el sistema de 

manera més holística.   

 Les empreses d’ESS del territori 

són majoritàriament petites 

empreses, amb poca capacitat 

econòmica per invertir en nous 

projectes.  

 

 

 

 Tenim detectades les antenes i els 

rols que poden facilitar-nos la 

posada en marxa del projecte.  

 Ja existeix en el territori múltiples 

actors de treballen la ESS. No és un 

concepte nou a la ciutat.  

 La pròpia universitat de Mataró a 

través de la seva Càtedra d’ESS juga 

un paper molt important: ens ofereix 

contacte directe amb possibles 

usuaris i també contacte amb 

empreses i centres de coneixement.  

 El teixit de ESS ja està acostumat a 

intercooperar, i també a col·laborar 

amb l’administració local.  

 Que el teixit opera en els 5 sectors 

d’activitat que el projecte 

SOCIALNEET vol centrar-se; 

Agricultura, Energies alternatives 

renovables, Cultura i turisme, TIC i 
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Software lliure, Sanitat. En aquest 

sentit, tindrem per tant empreses 

especialitzades en tots aquests 

sectors a la nostra ciutat, i que ens 

permetran oferir oportunitats de 

implementació de noves idees, o 

podran aportar formació i mentoria 

als nous projectes que neixin del 

SOCIALNEET. 

 Les sinèrgies que es puguin crear 

amb els projectes “Yes We Rent” i la 

resta de projectes de ciutat, que 

poden esdevenir en si mateixos una 

oportunitat per generar llocs de 

treball en el marc de SOCIALNEET. 

La premissa seria: aprofitem el que 

ja s’està fent i sumem esforços.  

 La pròpia història de la ciutat.  

AMENACES FORTALESES 

 

 El projecte marca una sèrie de 

sectors econòmics que caldrà 

veure si poden generar 

oportunitats reals d’ocupació en el 

territori.  

 L’accés al finançament per posar 

en marxa noves idees de negoci 

que puguin sorgir en el projecte.  

 

 

 Projecte que lliga amb l’estratègia de 

la ciutat de Mataró.  

 Existeixen recursos més enllà de 

Mataró que es podem convertir en 

fortaleses pel projecte a nivell de 

xarxa, recursos, finançament, etc... 

Mataró està molt ben connectat amb 

aquests elements que operen.  

 

 

(*Elaboració pròpia) 
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5. ANNEX DOCUMENTAL.  

Adjuntem a l’informe els següents documents:  

- Diagnosi del Ateneu Cooperatiu del Maresme 2019 

- Document “Pla de Buits 2017”.  

- Article del Cap Gros “Què hi fem aquí?” (identifica locals o edificis buits) 

- Informació sobre el projecte “Yes We Rent”.  

- Informació sobre el camp de Innovació celebrat al Tecnocampus el 

24/01/2020.  

 

 

 


