
Matí
9.30 – 10 h
Acreditacions i benvinguda als assistents

10 – 10.30 h
Acte de benvinguda a càrrec de David Bote, alcalde  
de Mataró

Presentació del projecte Social NEET a càrrec de  
Sergi Morales, 2n. tinent d’alcalde i regidor d’Economia 
Social de l’Ajuntament de Mataró 

10.30 – 11 h
Perquè l’economia social i solidària contribueix al futur 
de la nova activitat econòmica a les ciutats? 

Ponència sobre economia social i solidària a càrrec de  
Maravillas Rojo, presidenta de la Cooperativa Abacus  
Xavier Rubio, cap del Departament d’Economia Social  
de l’Ajuntament de Barcelona. 

11 – 11.30 h
Esmorzar productes Km 0 

11.30 – 13 h
Com l’economia social i solidària pot transformar la  
ciutat: la meva experiència.

Taula rodona, moderada per Ismael Hernández, coordina-
dor de la Càtedra d’Economia Social del Tecnocampus-UPF.

Participants de la taula rodona: 

Salvador Serrat, grup local del Maresme i La Selva de SOM Energia 
Arnau Vilardell, representant de SOM Mobilitat 
Roger Cruañas, director esportiu i Fundador de B-swim
Miguel Guillén, director de la Fundació Unió de Cooperadors
Berta Mundó, coordinadora de Coop Maresme 
Laia Serra, responsable de l’Àrea de Música i Comunitat i de  
Formació a Musicoop  
Pere Lloret, gerent d’Agricola Vilassar SCCL 
Llibert Clupés, cap de serveis comercials del Centre  
de Formació i Prevenció

Al finalitzar les intervencions, s’obrirà un torn de  
preguntes i debat amb el públic assistent.

13 – 13.30 h
Finalització de l’acte a càrrec de Sergi Morales.  
Presentació del vídeo promocional del projecte.

Tarda (sessió per a joves) 
18 h
Acreditacions i benvinguda als assistents

18.30 h
Presentació del projecte Social NEET  
a càrrec del regidor, Sergi Morales, 2n. tinent 
d’alcalde i regidor d’Economia Social de l’Ajun-
tament de Mataró. 

18.45 h
Emprendre des de l’economia social, què 
haig de saber? 

Ponència a càrrec de Javier Velasco, consultor 
en emprenedoria i innovació social. 

Visualització del vídeo de presentació del 
Social NEET i inici de la taula rodona on es 
presentaran experiències de joves mataronins:

Laia Pérez, estudiant d’integració social  
Carla González, universitària i emprenedora  
Ben-Rahim Daba, jove emprenedor 
David Aguilar, fotoperiodista i instagramer

Actuació grup musical 

Cloenda de l’acte a càrrec de Sergi Morales

Programa
Divendres 31 de gener de 2020 
Edifici Cafè de Mar (c. de Santa Rita, 1 • Mataró)

De les organitzacions de la societat civil a l’emprenedoria social
Combatre la desocupació juvenil i abordar les necessitats dels joves

www.mataro.cat/socialneet
Més informació:

en concert


