
...busquem el que no coneixem 

Contact@ i segueix-nos 

Amb el suport: 

www.innovaciosocialvalles.cat 

innovaciosocialvalles@gmail.com 

@XarxaInnosocial 

La Xarxa d’Innovació Social del Vallès és una iniciativa                        
oberta, col·laborativa i transformadora, per donar suport a                       

idees innovadores amb projectes socioeconòmics que             
responguin  a reptes de la societat i fomentin l’economia social 

-Fomentar el treball en xarxa i un entorn col·laboratiu de 

persones, activitats i entitats que creuen en la innovació i  l’eco-

nomia social. 

 

-Identificar reptes i necessitats compartides que tenim com 

a societat per fer emergir propostes que els hi donin resposta.  

 

-Impulsar la generació de noves idees, espais de trobada i 

activitats de suport, des d’una visió innovadora i amb l’experi-

mentació de noves metodologies.  

 

-Donar assessorament especialitzat i cerca de finançament 

als projectes i iniciatives que participen a la xarxa. 

Què volem fer? 

Projectes membres de la xarxa 

Organitzen: 



Difondre i donar suport a noves formes 

l’economia  social a la comarca:   

4 Trobades d’intercanvi de coneixement i 

debat amb el sector. 

Creació d’un espai permanent de 

col·laboració comarcal. 

Un pla d’actuacions prioritàries 

Informe  del sector  i mapa de l’ES. 

Principals esdeveniments 2016 

Febrer Setembre-Octubre 

Octubre-Novembre –Desembre 

1ª Trobada economia Social          

11 febrer 

Social Weekend   30 set. 01/02 oct 

Social Networking:  20-27 oct. / 03 nov.          

Participació Fira Terrassa Cooperativa  12 nov.     

Jornada Innovació Social: Presentació finalistes 

concurs d´idees innovadores  

Impuls de noves activitats, projectes i metodolo-

gies a partir de la col·laboració  entre persones 

desocupades,  empreses, entitats, coope-

ratives, emprenedors i emprenedores. 

Tallers/jornades d’intercanvi de coneixe-

ment i creació de projectes. 

Càpsules formatives en economía social. 

Social Networking 

Convocatòria 3er Concurs d´idees 

Espais  de generació i cocreació d’idees 

per  a ciutadans i entitats:  

Social Weekend Vallès (2a edició ) 

Tallers de reptes socials 

3a edició del concurs d’idees: presenta 

una idea i rep un premi econòmic i de ser-

veis. 

 

Idees innovadores per a reptes socials Foment de l´economia social Sumant capacitats i coneixements 

Acompanyament i suport a projectes d’innovació i economia social 

Si tens una idea o un projecte d’innovació so-

cial en curs, no dubtis a posar-te en contacte amb 

nosaltres.   

Si ets un agent de l’economia social partici-

pa a les trobades per fer créixer la teva activitat 

i el conjunt del sector. 

Si estàs a l´atur i tens una idea o vols que la teva 

entitat participi en la creació de projectes, 

aquest és el teu espai. 

Juny 

Fira d´Economia Social -Sabadell  

10-11 juny 


