Nota de premsa
Terrassa, 17 de setembre de 2014

El proper divendres es presenta la Xarxa d’Innovació
Social del Vallès a l’Orbital 40
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Terrassa i el COPEVO impulsaran
projectes amb finalitats socials

El proper divendres 19 de setembre, a les 11 del matí, tindrà lloc a Orbital 40, al Parc
Audiovisual de Catalunya, la primera sessió informativa sobre la Xarxa d’Innovació
Social del Vallès, que té per objectiu establir un marc de cooperació entre els agents
del territori interessats a fer emergir i donar suport a les idees i iniciatives que
incorporin com a factors clau la innovació, la participació i la creativitat, alhora que
permetin la concreció d’aquells projectes socioeconòmics que cobreixin necessitats
de la societat.
La Xarxa d’Innovació Social del Vallès es constitueix com una nova aposta per
abordar els principals reptes socieconòmics actuals, impulsada pel Consorci per
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO) i l’Ajuntament
de Terrassa. La seva finalitat és la de materialitzar el desenvolupament de projectes
que donin resposta a necessitats socials.
En aquesta sessió està prevista la participació d’experts com en Xavier Marcet,
consultor en l’àmbit de la innovació, i Ricard Valls, amb una llarga trajectòria en
l’àmbit de l’emprenedoria i la innovació social, per tal que aportin una visió general i
comparteixin amb els participants experiències i elements de reflexió i debat sobre
dues temàtiques que preocupen especialment a la ciutadania: promoure l’ocupació
des de nous models relacionals, socials i econòmics i donar resposta a les
necessitats de finançament de persones i empreses des d’alternatives als sistemes
clàssics.
Aquestes primeres necessitats són fruit d’un treball de reflexió iniciat l’any 2013, que
va tenir com a acció principal la celebració d’un seminari de treball amb
professionals tècnics del territori amb l’objectiu de portar a terme una reflexió general
i conjunta per identificar els principals reptes que preocupen als ciutadans i les
ciutadanes.
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En els darrers temps, associacions, administracions públiques, entitats privades i
emprenedors de la nostra comarca estan treballant per a portar a terme accions
d’innovació social, emprenedoria social i cooperativa, comerç solidari, habitatge, o
projectes cooperatius, entre d’altres.
En aquest sentit, la Xarxa d’Innovació Social del Vallès vol ser també un punt de
trobada entre tots els professionals, persones i empreses que vulguin apostar per la
generació i consolidació de nous models, iniciatives i metodologies participatives que
permetin afrontar col·lectivament els impactes de la crisi socioeconòmica que vivim.
Per a més informació podeu consultar el web: www.innovaciosocialvalles.cat.
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