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AMB EMPENTA

Quatre empreses al Viver del Cafè de Mar
Quatre entitats de l'economia social i solidària ja treballen a la seu de la Fundació
Unió de Cooperadors de Mataró
Empreses: Redacció

El Viver d’empreses de Cafè de
Mar, ja funciona a ple rendiment
a la seu de la Fundació Unió de

Cooperadors de Mataró, on va estar situada una de les cooperatives
més antigues de Catalunya, la cooperativa de pescadors de consum
“La Marítima” (1867).

El Viver d’empreses d’economia social i solidària és una iniciativa de la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró que es
defineix com un espai dedicat a
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donar servei i acollida a aquelles
iniciatives empresarials de base
col·laborativa: cooperatives, societats laborals, associacions i fundacions. Els projectes s’hi podran
instal·lar per un període màxim
de 3 anys i gaudiran d’un acompanyament i tutela per part de
l’equip tècnic del Viver.

Els 4 projectes del Viver
B-Swim, Clack
Audiovisual, Facto
Assessors i Plataforma
Blanc i Negre, els
projectes residents
La regidora Dolors Guillén va
presentar el viver amb membres de
les quatre entitats que hi treballen
a ple rendiment: Ricardo Yébenes
(B-Swim SCCL), Joan Salicrú (Clack
Audiovisual SCCL), Joan Martínez
(Facto Assessors SCCL) i Marcel
Vilarós (Plataforma Blanc i Negre),
que van explicar els seus projectes.

Empenta 1 i 2 1742.indd 3

1. B-Swim SCCL és una cooperativa de treball associat que neix
amb l’objectiu de promoure l’activitat aquàtica i la pràctica de la
natació entre aquelles persones amb algun tipus de necessitat especial i/o discapacitat funcional.
2. Clack Audiovisual SCCL és una cooperativa que té com a prioritat
la producció de documentals de televisió en el camp de les ciències
socials, també mitjançant productes històrics i polítics, adreçats
fonamentalment a l’audiència de Catalunya.
3. Facto Assessors SCCL és una assessoria d’entitats de l’economia social, que ofereix els serveis d’assessoria laboral, financera,
comptable, fiscal i legal.
4. Plataforma Blanc i Negre és una companyia teatral de caràcter
divulgatiu, especialment dedicada a la temàtica històrica i cultural.
Progressivament, però, l’àrea teatral s’ha anat complementant amb
exposicions, conferències, llibres i petites produccions audiovisuals.
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El congrés referent en gestió de residus

El Consorci de Residus del Maresme suma esforços amb els organismes del Vallès
Oriental i Vallès Occidental per organitzar el Recuwatt la trobada al Tecnocampus
Congressos: Redacció

Mataró es prepara per acollir una nova edició del Congrés
Recuwatt de gestió de residus.

Empenta 3 i 4 1742.indd 2

El Tecnocampus serà l’epicentre
d’aquesta trobada que se celebrarà els pròxims 26, 27 i 28 d'octubre i que reunirà centenars d’experts, així com administracions

públiques, que debatran com s’han
de gestionar els residus al territori.
El congrés d’enguany s’ha plantejat amb novetats, ja que el contingut de tot el cicle s’ha pensat
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de forma molt més transversal,
amb una organització més coral
que compta amb els Consorcis
de Residus del Maresme, el Vallès
Oriental i el Vallès Occidental,
a més de la Fundació Fòrum
Ambiental i l’Agència de Residus
de Catalunya.

El Recuwatt és una
trobada d'impacte i abast
internacional

Així, els Consorcis del Maresme,
i els dos vallesos s’uneixen en un
exemple de col·laboració i implicació del món local en l’organització d’un esdeveniment de
referència com és el Recuwatt.
Aquests Consorcis donen servei
a un conjunt de territori amb una
població propera als dos milions
d’habitants, a través de les seves
infraestructures i serveis.

Millor coneixement de la
gestió de residus municipals
També participen en l’organització la Fundació Fòrum Ambiental i
l’Agència de Residus de Catalunya, a més de la col·laboració d’una
seixantena d’entitats públiques i privades. Amb aquesta fórmula
integradora, segons l’organització, “s’obté un nivell de coneixement
i experiència en la gestió de residus municipals que garanteix els millors resultats en l’organització d’un esdeveniment d’aquesta mena”.
Així mateix, “es garanteix el futur del congrés com a esdeveniment
central a Catalunya de referència a escala nacional i internacional”.
El dia previ al Congrés, el 26 d’octubre a la tarda, se celebrarà una
jornada especialment destinada a les administracions locals i als
gestors de serveis públics, per tal de debatre sobre els aspectes clau
i reptes en la gestió que afecten el món local, com són la prevenció, la recollida de matèria orgànica o les recollides porta a porta,
entre altres.
En el Congrés pròpiament dit, es tractaran aspectes com la gestió
sostenible dels recursos, la visió dels residus en el marc de la nova
economia circular, els nous sistemes d’informació aplicats als residus, el rol de la valorització energètica, tractaments alternatius,
la comunicació i percepció del ciutadà, la visió del món ecologista
i el paper de la indústria i de les iniciatives socials.
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