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Presentació

Enguany, celebrem la VIII Jornada Clade centrada en el 
debat de com es poden gestionar els serveis essencials 
de la societat des de l’economia social. Amb el títol 
Els serveis bàsics des de l’economia social, volem 
dotar-nos d’un espai de debat per escoltar i conèixer 
experiències europees de canvis de gestió que ens 
apropen a un canvi de paradigma de com fins ara s’han 
gestionat aquests béns, des de l’administració pública 
o des de la privatització dels serveis.  

La Jornada, doncs, té per objectiu 
posar en valor la prestació dels 
serveis bàsics a la societat des de la 
perspectiva de l’economia social. Al 
llarg de les darreres dècades po-
dríem trobar molts exemples  
d’ineficiències en la gestió dels ser-
veis bàsics des del propi sector pú-
blic, atès que cobrir alguns d’aquests 
serveis requerien d’estructures 
empresarials complexes i potents 
per poder oferir una oferta competi-
tiva.  L’alternativa de concessions a 

PRESENTACIÓ



  /  3 

VIII JORNADA CLADE
ELS SERVEIS BÀSICS DES DE L’ECONOMIA SOCIAL

empreses mercantils també ha mostrat les seves 
dificultats, a causa de la discrepància d’interessos 
entre el sector públic i les organitzacions mercan-
tils que, com a objectiu bàsic, tenen la maximitza-
ció dels seus beneficis. Això ha provocat onades 
d’anada i tornada entre aquests dos models que 
sovint s’han mostrat com alternatius. 

Des de Clade apostem clarament per una via inter-
mèdia; una via que passa per la gestió d’aquests 
serveis bàsics des d’empreses i organitzacions de 
l’economia social.

Les empreses i organitzacions de l’economia social 
s’han mostrat capaces d’oferir serveis de qualitat i 
en condicions d’eficiència i equitat; per bé que des 
de l’economia social no es prima la maximització 
de beneficis. Això fa possible un model en el qual 
l’alineació entre els interessos del sector públic 
i les empreses de l’economia social gestores de 
serveis bàsics esdevé molt més fàcil.

Així, des dels models de l’economia social s’està 
construint una nova realitat i es fan propostes amb 
voluntat d’anar més enllà en la relació entre el pú-
blic i el privat, entre les administracions públiques 
i la iniciativa social.

Per il·lustrar aquesta realitat, Clade vol un debat on 
es puguin conèixer experiències del territori, que 
han donat resposta a problemes reals i específics, 
com Aigua.coop, i casos internacionals d’altres 
països que han servit de model per una transfor-
mació social profunda des del seu camp d’acció, 
com seria el cas d’empreses socials líders com 
l’holandesa Buurtzorg.

Aquesta Jornada vol esdevenir un fòrum de debat 
sobre aquesta via, convençuts que els interessos 
que mouen les empreses de l’economia social 
conjuminen de forma més adient amb els interes-
sos del sector públic. I vol fer-ho des del coneixe-
ment d’experiències .

Clade, grup empresarial de 
l’economia social

Clade és un grup d’empreses d’economia 
social que provenen de diferents sectors 
d’activitat i comparteixen uns valors i 
una manera de fer. Els seus valors princi-
pals es basen en el cooperativisme i són 
la participació de les persones a l’empre-
sa, la responsabilitat social i l’afany de 
col·laborar, a través de la intercoopera-
ció.

La seva manera de fer les compromet 
a gestionar les organitzacions buscant 
l’excel·lència, potenciant la creativitat i la 
innovació, per tal de créixer i ser compe-
titives i eficients, creant riquesa i ocupa-
ció de qualitat.

Actualment, el Grup Clade està compost 
per 10 entitats membres: Abacus 
Cooperativa, Lavola, Suara Cooperativa, 
Grup Som, Comunitat Minera Olesana, 
Escola Sant Gervasi Cooperativa, Corma, 
Orquestra Simfònica del Vallès, Fundació 
Blanquerna, Cooperativa Plana de Vic. 

Nascuda l’any 2004, té per missió impul-
sar un projecte comú d’economia social i 
el desenvolupament empresarial eficient 
i sostenible dels socis, aportant coneixe-
ment, eines de gestió i oportunitats de 
cooperació i multiplicant les pròpies ca-
pacitats. Clade va ocupar l’any 2017 més 
de 5.400 persones i va assolir uns ingres-
sos agregats de 305 milions d’euros.

P RES ENTACIÓ
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Clade debatrà sobre la gestió dels 
serveis bàsics des de l’economia 
social en un trobada amb 
experiències internacionals

Clade, Grup Empresarial d’Economia 
Social, celebrarà el proper dijous 10 
de maig la seva VIII Jornada Clade 
amb el títol Els serveis bàsics des de 
l’economia social. La ponència cen-
tral anirà a càrrec del vicepresident 
de Social Economy Europe (Xarxa 
Europea de les Ciutats i Regions per 
l’Economia Social), Luigi Martignetti, 
i comptarà també amb una taula ro-
dona d’Experiències internacionals 
gestionades per l’economia social 
que, en els seus distints llocs d’ori-
gen, estan contribuint al canvi de 
paradigma de la gestió dels serveis 
bàsics des d’una nova perspectiva. 

Des d’Holanda, coneixerem la 
Fundació Buurtzorg, que amb un 

sistema propi sobre l’atenció domi-
ciliària a persones amb necessitats 
de cura complexes, està important 
el seu model a altres països. Gertje 
van Roessel serà la responsable de 
traslladar aquest model d’assistèn-
cia, del qual el diari The Guardian, fa 
unes setmanes, explicava el seu cas 
d’èxit com a exemple per a empreses 
similars.

Des d’Alemanya, Rainer Hinrichs- 
Rahlwes, especialista en energies 
renovables i com a representant de 
la Federació Alemanya d’Energies 
Renovables, traslladarà a l’auditori 
el model de gestió que ha convertit 
el seu país en líder del sector d’ener-
gies renovables. 

Per últim, es donarà a conèixer l’ex-
periència local d’Aigua.coop, la coo-
perativa que treballa per aconseguir 
un nou model de gestió de l’aigua, 
allunyada de la gestió mercantil, més 
sostenible i més participativa. 

El torn de debat s’obrirà a preguntes 
que puguin cursar els assistents a 
l’acte. 

L’objectiu de la Jornada és compartir 
un espai d’intercanvi de coneixe-
ments i reflexions sobre les possibi-
litats que aporta l’economia social, 
amb empreses constituïdes amb 
aquests principis, en la gestió dels 
serveis bàsics com l’atenció a les 
persones, l’aigua o l’energia. 

El proper 10 de maig se celebrarà la 
VIII Jornada Clade amb el títol Els 
serveis bàsics des de l’economia 
social a l’Auditori de la Facultat 
de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna-URL

L’objectiu de la Jornada és abordar 
un debat profund amb experiències 
internacionals sobre el canvi de pa-
radigma que suposa gestionar béns 
públics des d’una perspectiva de 
l’economia social i solidària

NOTA DE PREMSA

Nota de premsa
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16.00h

Programa
Inici de la jornada
Benvinguda a càrrec de Dr. Josep M. Carbonell, degà de la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna - Universitat Ramon 
Llull, i de David Cos, president de Clade.

Ponència “Social Economy-based partnerships in 
public service management: potential and issues 
at the UE level”
A càrrec de Luigi Martignetti, vicepresident de Social Economy Europe i 
secretari general de REVES - Xarxa Europea de les Ciutats i Regions per 
l’Economia Social

Taula rodona “Experiències internacionals 
gestionades per l’economia social”
Exposició de casos que estan contribuint al canvi de paradigma de la gestió 
dels serveis públics. 
Modera: Carolina Rosich, periodista
• Gertje Van Roessel, coordinadora internacional de la Fundació 

holandesa d’atenció a les persones Buurtzorg
• Rainer Hinrichs-Rahlwes, membre de la junta directiva i portaveu 

en matèries europees i internacionals de la Federació Alemanya 
d’Energies Renovables

• Joan Arévalo i Vila, promotor de la cooperativa catalana Aigua.coop

Cloenda
A càrrec del Sr. Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya

Fi de la jornada

16.20h

17.25h

18.30h

19.45h

P ROGRAMA
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Empreses, institucions i ponents 
convidats

Luigi Martignetti és secretari general de REVES (Xarxa Europea de Ciutats i 
Regions per a l’Economia Social) i vicepresident d’Economia Social Europa, 
l’organització que aplega organitzacions europees i nacionals que pertanyen 
a l’economia social. És membre del grup d’experts de la CE sobre política de 
cohesió.

Al llarg de la seva carrera, ha estat involucrat i segueix encara implicat en di-
verses iniciatives relacionades amb la democràcia, el desenvolupament local 
i la política de cohesió, el desenvolupament empresarial cooperatiu i social, 
l’ocupació i les polítiques socials, el diàleg social i les relacions laborals.

Luigi Martignetti, és un dels co desenvolupadors i provador del TSR, la res-
ponsabilitat social territorial. També és membre fundador del clúster d’eco-
nomia social “Distretto Sociale Evoluto”, amb seu a Messina, Itàlia. 

Luigi Martignetti viu a Gènova i és de nacionalitat italiana. És autor de nom-
broses  publicacions sobre economia social, democràcia i comunicació i ha 
impartit conferències sobre economia social i de la UE en cursos de màster, 
entre d’altres, a la Universitat de Roma, a la Universitat de Messina i a la Uni-
versitat de Brussel·les.

REVES (Réseau Européen des 
Villes & Regions de l’Economie 
Sociale) - Xarxa Europea de les 
Ciutats i Regions per l’Econo-
mia Social
La Xarxa Europea de les Ciutats i 
Regions per l’Economia Social té per 
finalitat relacionar els ajuntaments 
i entitats regionals amb els actors 
econòmics i socials a nivell interna-
cional per a la promoció i el desen-
volupament de l’economia social. 

Entre els seus objectius hi ha els de 
promoure polítiques de desenvo-
lupament local; afavorir l’intercanvi 
d’informació entre els membres i 
crear acords estables entre autoritats 
públiques i actors de l’economia 
social. 

LUIGI MARTIGNETTI
Secretari general de REVES i vicepresident d’Economia 

Social Europe

Social Economy Europe
Social Economy Europe va ser 
creada el novembre de l’any 2000, 
amb el nom de Conferència Perma-
nent Europea de les Cooperatives, 
Mútues, Associacions i Fundacions 
(CEP-CMAF), amb l’objectiu d’establir 
un diàleg permanent de l’Economia 
Social amb les institucions europees.

L’any 2008, el CEP-CMAF va passar 
a denominar-se oficialment Social 
Economy Europe. 

ELS PONENTS
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Gertje van Roessel és infermera, coach i coordinadora internacional a Buurt-
zorg. Després de llicenciar-se en infermeria, el 1983, a la Universitat de Nijme-
gen, va començar la seva carrera com a infermera en un hospital psiquiàtric 
dels Països Baixos. També va completar dos postgraus, el primer en innova-
ció assistencial i el segon en gestió sanitària. 

Va treballar durant anys com a infermera de la comunitat als Països Baixos i 
va tenir diversos rols de gestió a les organitzacions de Home Healthcare. 

A través d’aquestes organitzacions, des de 1985 es va relacionar amb el fun-
dador i conseller delegat de Buurtzorg, Jos de Blok. Va ingressar a Buurtzorg 
des de l’inici d’aquesta organització el 2007. Com a enllaç a Jos de Blok, ac-
tualment participa amb la internacionalització de Buurtzorg. Fa conferències, 
tallers i entrenaments i coordina els projectes internacionals de Buurtzorg.

Buurtzorg
Buurtzorg és una organització pio-
nera de salut, nascuda fa 10 anys, 
que parteix d’un model d’atenció 
holística dirigit per infermeres que va 
revolucionar l’atenció comunitària 
als Països Baixos.

Buurtzorg està formada per una 
xarxa d’infermeres que treballen en 
equips petits i autogestionats per 
proporcionar serveis domiciliaris 
als barris. Quan Buurtzorg va co-
mençar el 2006, el seu enfocament 
era radicalment nou, ja que tenia 
característiques molt diferents de 
l’enfocament majoritari en l’atenció 
sanitària: Buurtzorg tenia com a fina-

litat capacitar tant a infermeres com 
a pacients, crear relacions significa-
tives entre infermeres, pacients i la 
seva xarxa social i recolzar l’autosufi-
ciència de pacients.

Buurtzorg és un exemple d’organit-
zació amb un nou model de negoci, 
seguint una visió del món emergent, 
basada en l’autogestió, la integritat i 
el propòsit evolutiu. L’entitat va intro-
duir l’autogestió com un model orga-
nitzatiu diferent en l’atenció sanitària, 
eliminant totes les capes de gestió. 
Aquest nou model va experimentar 
un ràpid creixement a Holanda, que 
va passar d’un equip de 850 perso-
nes a més de 10.000 actualment. 

GERTJE VAN ROESSEL 
Coordinadora internacional a Buurtzorg

I, avui, continua influint i liderant la 
innovació. La col·laboració és clau 
per al model de cura de Buurtzorg i 
el seu model operatiu; fet que ha ge-
nerat una col·laboració molt positiva 
per a noves formes de treball i noves 
àrees d’atenció, tant a Holanda com 
a nivell internacional.

Amb presència en 24 països, l’entitat 
ha establert un equip per liderar les 
col·laboracions internacionals. Des 
dels Països Baixos o des de diver-
ses parts del món, Buurtzorg dóna 
suport als proveïdors a la transició al 
seu model d’atenció.

ELS  P ONENTS
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Rainer Hinrichs-Rahlwes és un especialista en energies renovables amb 
més de 20 anys d’experiència professional, que ha treballat activament per 
desenvolupar i promocionar polítiques i condicions d’entorn recolzant el 
desenvolupament i l’accés just a les energies renovables a tots els mercats. 
Treballa per aconseguir un sistema energètic completament basat en les 
energies renovables.

És vicepresident de la Federació Europea d’Energies Renovables (EREF), des-
prés d’haver-ne estat el president entre el 2010 i el 2014. És també represen-
tant d’EREF al Steering Committee de REN21 (Global Policy Network for the 
21st Century) i membre de la junta directiva i portaveu en matèries europees 
i internacionals de la Federació Alemanya d’Energies Renovables (BEE).

Com a representant de EREF i BEE i com a expert independent, treballa en 
agències i institucions internacionals com l’Agència Internacional d’Energies 
Renovables (IRENA) o l’Agència Internacional d’Energia (AIE).

Des del 1998 al 2005, va ser director general al Ministeri Federal Alemany del 
Medi Ambient, de la Protecció de la Naturalesa i de la Seguretat Nuclear. 
Era responsable - entre d’altres - del suport a les energies renovables i de la 
protecció del clima.

RAINER HINRICHS-RAHLWES 
Vicepresident de la Federació Europea d’Energies 

Renovables i membre de la junta directiva i portaveu de 
la Federació Alemanya d’Energies Renovables

ELS PONENTS
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Federació Alemanya 
d’Energies Renovables (BEE)
Alemanya és un dels pioners de la 
transició energètica global, que va 
conduir a un creixement sense pre-
cedents d’energia neta i sostenible, 
desencadenada, sobretot, per polí-
tiques de suport ben dissenyades i 
marcs propis, aportant costos de la 
majoria de les tecnologies d’energia 
renovable al baix nivell actual i tec-
nologies molt avançades. Un sistema 
energètic totalment renovable (per a 
electricitat, calefacció i refrigeració i 
transport) és tècnicament i econòmi-
cament viable ja avui en dia. El que 
es va necessitar per fer-ho possible 
i encara és imprescindible avui és la 
voluntat política de facilitar la imple-
mentació de la transició energètica 
global al 100% de les renovables.

Hi ha moltes bones raons per al can-
vi cap a les energies renovables. Re-
ducció de gasos d’efecte hivernacle, 

protecció del medi ambient, creixe-
ment econòmic, creació de llocs de 
treball, participació de la gent...

El secret de l’èxit d’Alemanya (moltes 
vegades copiat i adaptat en països 
i regions de tot el món) es basa 
en una legislació ben dissenyada 
promulgada en el moment adequat 
i recolzada per la gran majoria dels 
ciutadans, en tots els partits polítics 
i regions. Existia una forta motiva-
ció prèvia, com l’oposició general a 
l’energia nuclear (per les preguntes 
sense resoldre i els riscos incontro-
lables, i també per ser inflexible i, 
per tant, incompatible amb el vent i 
l’energia solar). Els primers projectes 
eòlics i solars van començar d’un 
bon inici i la legislació (el 1991 i el 
2000) va ajudar a accelerar aquest 
desenvolupament.

Fins i tot avui, després d’haver 
traslladat grans participacions del 
desplegament de renovables a 
través de subhastes i licitacions, més 
de la meitat de la capacitat d’energia 
renovable instal·lada a Alemanya 
és pròpia dels agricultors, inversors 
privats i comunitats energètiques de 
diverses mides i definicions. Això ha 
contribuït a mantenir un suport molt 
elevat per a les renovables a Alema- 
nya durant les últimes dècades.

Les renovables -especialment en 
el sector elèctric- estan creixent 
a Alemanya (i a Europa) i creixen 
ràpidament. Les condicions marc 
d’Alemanya estan a la cruïlla: la 
desacceleració o l’acceleració de la 
transició? Mantenir l’àmplia varietat 
d’actors en les energies renovables 
o reduir el sector fins als jugadors 
més grans, que poden permetre’s fer 
ofertes en subhastes.

ELS  P ONENTS
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Joan Arévalo i Vila és mestre industrial per l’Escola d’Arts i Oficis d’Olesa de 
Montserrat i enginyer tècnic industrial per l’Escola Industrial de Terrassa. 
Diplomat en Administració i Direcció d’Empreses (EGADE-Business School, 
Mèxic DF), ha estat director tècnic de diverses empreses. Té estudis en 
hidrologia i abastament d’aigua municipal i una llarga experiència en coope-
rativisme i economia social. Des de l’any 1992 és el President de la Comunitat 
Minera Olesana, l’entitat que gestiona l’aigua a Olesa i compta amb 150 anys, 
constituïda en cooperativa sota el seu impuls i promotor de la Cooperativa 
de l’Aigua. Actualment és un dels promotors del projecte Aigua.coop. 

Aigua.coop
Aigua.Coop és la iniciativa de la 
Comunitat Minera Olesana per crear 
un espai de reflexió i informació al 
voltant dels models de gestió de l’ai-
gua, el cooperativisme i l’economia 
social. L’aigua és un element vital 
que s’ha d’administrar i gestionar 
com un bé comú d’interès públic, 
participada democràticament pels 
propis usuaris. 

Amb aquesta premissa, la Comunitat 
Minera Olesana SCCL. ha consti-
tuït aquesta plataforma amb una 
voluntat pública i social per afrontar 
els canvis, exposant les diferències 
substancials, econòmiques i socials 
existents entre els models que cada 
municipi pot adoptar.

La recuperació de la gestió directa 
(municipalització) no sempre té la 
garantia ni la seguretat que el servei 
sigui participat pels propis usuaris i 
compti amb la participació i implica-
ció de la majoria del ciutadana. 

El model que proposen per garantir 
una Gestió Pública participada pels 
propis usuaris seria un Model de Ges-
tió Mixt. Els ajuntaments, en aquests 
casos, són soci col·laborador de la 
Cooperativa constituïda per autoges-
tionar el servei integral de l’aigua al 
municipi. En el model de gestió mixt, 
l’Ajuntament com a soci col·labora-
dor és qui aporta capital. En canvi, la 
Cooperativa té el control i la gestió 

JOAN ARÉVALO I VILA 
President de la Comunitat Minera Olesana i promotor 

d’Aigua.coop

del servei, amb l’aportació de cada 
ciutadà que en vulgui formar part. 

Els cooperativistes poden fer la seva 
aportació a terminis a través del 
rebut de l’aigua o per altres vies. Per 
afrontar els canvis, els emprenedors 
de l‘Economia Social han d’impul-
sar la innovació en el camp de la 
prestació de Serveis Públics essen-
cials com l’abastament d’aigua als 
municipis. 

Aigua.coop és una cooperativa de 
segon grau formada per la Comuni-
tat Minera Olesana, el Grup Clade i 
l’empresa RAX. 

ELS PONENTS
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Contacte

CONTACTE

Grup Clade
www.grupclade.com

grupclade@grupclade.com

C/ Premià, 15, Baixos
Barcelona, 08014

93 332 07 93

@grupclade

Servei de premsa
lpinyol@lidera.cat

675 785 940

Amb el patrocini de: Amb la col·laboració de:

http://www.grupclade.com
grupclade@grupclade.com
https://twitter.com/grupclade
lpinyol@lidera.cat


#JornadaClade


