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Neix l’Observatori de l’Economia Social,
una eina per generar coneixement i
estendre aquest model econòmic
L’Observatori té la missió de generar coneixement sobre l’economia
social

El Consell Assessor
representarà la diversitat i el dinamisme del
sector de l’economia
social

L’Observatori de l’Economia Social Segle XXI, constituït aquest any
2018, ha estat promogut per la Fundació Blanquerna i Clade Grup
Empresarial de l’Economia Social. L’Observatori de l’Economia
Social neix amb la missió de generar coneixement sobre l’economia
social i millorar-ne el seu posicionament. Amb aquest propòsit, els
seus treballs de recerca tindran per objectiu aprofundir en la rellevància del model de l’economia social davant dels reptes que planteja l’evolució de l’economia i de la societat.
El projecte té una clara vocació integradora amb tots els agents
socials i econòmics que coincideixin en l’estratègia de transferir
coneixement i aportar nous continguts a través de l’anàlisi i la investigació al conjunt d’empreses cooperatives i de l’economia social que tenen una llarga implantació al conjunt del territori català.
Observatoris com aquest són molt habituals en d’altres països com
França, on l’experiència de CRESS, per exemple, ha resultat clau
per impulsar iniciatives legislatives.
Recerca, divulgació, docència i formació
L’Observatori perseguirà els objectius de fer recerca, divulgació i docència, contribuint a promoure l’economia social en el context dels
nous paradigmes, per projectar i impulsar la transformació social i
econòmica a partir de l’economia social.
Ubicat a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna – URL, l’Observatori comptarà amb un Consell Assessor que
reculli l’expertesa de les principals associacions i entitats que treballen en el marc de l’economia social.
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Un Observatori que analitza com s’incorporen els paradigmes del nostre
temps al model de l’economia social per ampliar els seu posicionament
Missió

Generar coneixement sobre l’economia social per millorar el seu posicionament

Propòsit

Aprofundir en la rellevància de l’economia social davant dels nous reptes que planteja
l’evolució de la societat.

Valors

Vocació de futur. L’estudi del present i del passat com a base per construir el futur.
Col•laboració. Fent xarxa real i connectant amb els actors involucrats des d’una perspectiva inclusiva.
Concepció holística i transdisciplinar de l’economia. Incloent les diverses dimensions humanes i amb atenció als ODS.
Perspectiva local i projecció global (i viceversa).
L’Observatori de l’Economia Social és una iniciativa de la Fundació Blanquerna i
Clade, Grup Empresarial de l’Economia Social
Fundació Blanquerna
Blanquerna-URL és una comunitat universitària i professional singular, sense ànim de lucre i cofundadora de la Universitat Ramon
Llull, dedicada a l’educació superior des de l’arrelament a una
tradició humanista inspirada en la voluntat de formar els grans
professionals que la societat necessita.
Forma part de la Universitat Ramon Llull, la primera universitat privada de Catalunya, juntament amb ESADE, IQS, La Salle, Pere Tarrés, Facultat de Filosofia, Observatori de l’Ebre, Vidal i Barraquer,
Institut Borja de Bioètica, Turisme Sant Ignasi i ESDI. Blanquerna
es va fundar l’any 1948 i actualment imparteix formació universitària en els àmbits de la Psicologia, l’Educació, l’Esport, la Salut,
la Comunicació i les Relacions Internacionals. De la primigènia
escola de Magisteri, fundada en plena dictadura per a contribuir
a la renovació pedagògica del nostre país, n’han sorgit les tres
facultats actuals, totes elles ubicades en zones emblemàtiques de
Barcelona, configurant un nou concepte de campus urbà: la Facultatde Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport; la Facultat
de Ciències de la Salut i la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals.

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 principals es basen en el cooperativisme
i són la participació de les persones a l’empresa, la responsabilitat
social i l’afany de col•laborar, a través de la intercooperació.
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 competitives i eficients, creant riquesa i
ocupació de qualitat.
Actualment, el Grup Clade està compost per 11 empreses 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 i Previsora General.
Nascuda l’any 2004 com a cooperativa de segon grau, té per
missió impulsar un projecte comú d’economia social i el desenvolupament empresarial eficient i sostenible dels socis, aportant
coneixement, eines de gestió i oportunitats de cooperació i multiplicant les pròpies capacitats. Clade va ocupar l’any 2017 més de
6.100 persones i va assolir uns ingressos agregats de 330 milions
d’euros.

Quines són les principals línies d’acció de
l’Observatori?
L’OES21 considera que la millor manera de donar compliment a la seva missió i propòsit és adoptant
una visió a futur que busqui detectar anticipadament tant els reptes als que haurà de fer front l’economia social com, també, formular propostes des de l’economia social per a les grans qüestions a les que
han de fer front les societats actuals.
A més a més, l’OES21 considera que, just en un moment en que hi comença a haver-hi una major densitat de propostes de reflexió des de l’economia social, aquesta pot ser una aportació que sigui rellevant i complementaria amb la d’altres entitats i institucions treballant en el camp de l’economia social.
I per tal d’aconseguir-ho l’OES21 ha definit tres línies de treball principals:
D’entrada, la recerca que, en el
nostre plantejament, és l’àmbit
de treball bàsic en la mesura
que és el que ens ha de permetre generar coneixement
sobre l’economia social. I, per
tal d’aconseguir-ho, l’observatori combina tant l’enfocament
quantitatiu com el qualitatiu.
En darrera instància però, i tal i
com ja hem manifestat, la vocació de l’OES21 és prospectiva;
és a dir, enfocadaa anticipar els
reptes i l’evolució de l’economia
social més que no pas a registrar el seu progrés passat.Tot i
que una anticipació seriosa del
futur implica necessàriament
una anàlisi rigorosa del present i
del passat recent.
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La transferència de coneixement és la segona línia de treball clau de l’OES21. No és tracta
tant del que l’observatori pugui
arribar a aprendre, com de quina manera aquest saber pot ser
empraten l’àmbit de l’economia
social i en la societat en general.
Per tant, l’OES21 establirà canals de comunicació, regulars i
ad hoc, per tal de poder difondre
les seves conclusions. En aquest
punt, com no pot ser altrament,
l’OES21 cercarà la cooperació i
la complicitat d’altres entitats i
institucions, tant de l’àmbit de
l’economia social com d’altres
camps, per tal de maximitzar
l’impacte del seu treball.

En darrer terme tenim la docència, que es concep com una activitat complementaria. L’OES21
considera que actualment hi ha
una oferta docent prou diversa
i rica, però no renuncia a definir
programes formatius, continuats
o puntuals, en solitari o conjuntament amb altres entitats, en
aquells temes que puguin ser
d’interès.
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Consell Rector
Maravillas Rojo
presidenta

Presidenta d’Abacus Cooperativa. La seva trajectòria professional
i personal està estretament vinculada al moviment cooperatiu des
dels anys setanta.
Ha dirigit els programes ‘aracoop’ i ‘@emprensocial’ de la Generalitat deCatalunya. Ha estat directora de l’INEM de la província de
Barcelona, tinent d’alcalde i regidora de l’Ajuntament de Barcelona
i presidenta de Barcelona Activa. Va ser Secretària General d’Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració i Secretària General del
CIDEU (Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà).

Josep Maria Carbonell
secretari

David Cos
vocal

Andreu Ibarz
vocal

Equip Investigador
Jordi Serra del Pino
director acadèmic

És un prospectivista amb una llarga trajectòria, actualment és
investigador professor associat a Blanquerna (URL) i cap de recerca
del Center for Postnormal Policy& Futures Studies. Durant molts
anys també ha exercit com a consultor especialitzat en temes de
prospectiva, estratègia i intel•ligència desenvolupant la seva carrera en diversos països.

Iona Lafont
investigadora

Genís Galceran
investigador
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Consell Assessor
El Consell Assessor de l’Observatori és un òrgan consultiu d’assessorament, recolzament i suport al
Consell Rector per a un millor compliment de les seves funcions
Agrupacions empresarials i xarxes d’economia social
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya *Pendent de confirmació
Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya *Pendent de confirmació
Associació de Societats Laborals i Economia Social de Catalunya
Coordinadora Catalana de Fundacions
Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya
Oui Share
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Universitats
Universitat Ramon Llull
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Vic

Cooperatives de crèdit
Caixa d’Enginyers
Fiare Banca Ètica

7

COMUNICACIÓ

Laura Pinyol
675 785 940
comunicacio@oes21.cat

Observatori =
de l’Economia Social

Promou

Amb el finançament de

