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EL PROJECTE
El projecte BREED, Construint la resiliència comunitària i el desenvolupament
sostenible mitjançant l’economia social (Projecte núm 101074094 - SMP-COSME2021-RESILIÈNCiA) és un projecte fundat pel Programa COSME amb la
convocatòria de propostes SMP-COSME-2021-RESILIÈNCIA, des nat a recolzar la
resiliència de l’economia europea en la era post-pandèmica mitjançant la
cooperació ins tucional, la innovació i la transició ecològica i digital.
El projecte considera els contextos urbans de la zona mediterrània i del sur
d’Europa que s’enfronten a reptes socials, econòmics i demogràﬁcs semblants i
pretén fomentar la resiliència dels sistemes d’economia local mitjançant el
desenvolupament de la capacitat de les administracions públiques locals, les
organitzacions socials i la societat civil en el terreny de l’economia social.
L’acció pretén desenvolupar la capacitat dels agents locals de crear models
innovadors de desenvolupament comunitari basats en la cooperació
interins tucional i en l’economia social: mitjançant la cooperació transfronterera,
l’enfocament mul par t, l’intercanvi de bones pràc ques i l’aprenentatge entre
iguals ; el projecte implica a autoritats públiques locals, societats coopera ves,
pymes, associacions sense ànim de lucre, agents d’economia social i comunitats
locals de les zones esmentades en el desenvolupament conjunt d’estratègies i
plans d’acció a llarg termini (Plans d’Acció d’Economia Social) enfocats a la
cooperació públic-privada, la genera vitat y l’economia social, dedicats a la
promoció del benestar comunitari i el desenvolupament sostenible i inclusiu de
las zones d’interès.
El projecte, oﬁcialment publicat el maig de 2022, abastarà les comunitats que
habiten els territoris de les províncies de Trapani (IT), Paredes (PT), València (ES) i
Katerini (EL) al llarg dels propers dos anys i serà portat a terme de manera
paral·lela per la Fundació de la Comunitat d’Agrigento i Trapani, ENSIE (Xarxa
Europea d’Empreses d’Integració Social) , la Mancomunitat de La Ribera Alta y els
municipis d’Alcamo, Paredes Katerini.
OBJECTIUS
El projecte proposa l’impuls conjunt de models de desenvolupament comunitari
innovadors aproﬁtant els punts forts de l’economia social per a que les autoritats
públiques reconsideren els plans socioeconòmics per a una recuperació post
Covid-19 encaminada a un desenvolupament inclusiu, ecològic, digital i
sostenible.
L’estratègia del projecte es basa en tres components auto-reforçats:
- Un enfocament transforma u per a un desenvolupament comunitari
inclusiu que implique processos d’aprenentatge individuals i col·lec us,
potenciant la recuperació impulsada per una major consciència i ac tud
social i mediambiental que reforcen els mecanismes de par cipació
individual i col·lec va comunitària i la responsabilitat social de les
administracions públiques locals, les organitzacions d’economia social i
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de la societat civil per a impulsar una comunitat sostenible i facen front
als enormes reptes sanitaris, socials i econòmics de la seua comunitat. Un
enfocament de par cipació i compromís implicarà els agents públics i
socials i els ciutadans a debatre a àmbit regional/local sobre economia
social, al mateix temps que sumarà forces amb regions i ciutats veïnes
per a una posterior implicació europea i interregional.
Intercanvis transfronterers, entre ciutats i persones i aprenentatge entre
iguals per a crear vincles directes entre els grups de des públics i privats,
les parts interessades, les organitzacions associades y les comunitats
locals per a promoure un desenvolupament conjunt i plantejar noves
solucions a problemes comuns als que actualment s’enfronten les
comunitats.

Aquesta sol·licitud per als aspirants pretén seleccionar 16 beneﬁciaris per a
par cipar en les Missions Socials Transfrontereres previstes en el projecte per a
promoure l’intercanvi entre iguals en el tema de l’economia social.
CONTINGUTS I METODOLOGIA
Està previst man ndre 5 Missions Socials Transfrontereres, 1 per país
par cipant, i cada beneﬁciari pot par cipar en una d’aquestes.
El programa de desenvolupament de capacitats transfronterer i interurbà inclou
missiones socials transfrontereres en tots els països par cipants, animant a
actors de l’economia social (del sector públic i privat) de cada comunitat de des
a:
o treballar junts en reptes comuns,
o compar r pràc ques comunitàries sobre marcs jurídics, polí cs i
reglamentaris, models empresarials socialment innovadors, governança, èxits
i estratègies.
N.5 missions transfrontereres temà ques d’economia social s’organitzaran i
implementaran a Itàlia, Portugal, Grècia, Espanya i Bèlgica per a reunir a las
administracions locals en una interacció produc va i signiﬁca va acompanyades
dels agents regionals i locals de l’economia social (empreses socials, coopera ves,
associacions, pymes, etc.) de totes las regions i comunitats locals par cipants.
Las missions socials transfrontereres inspiraran i contribuiran a l’elaboració de
recomanacions i plans locals d’acció social. Tots els socis par cipants, segons
l’anàlisi del context preliminar realitzat, par ciparan ac vament en l’organització
del programa d’aprenentatge entre iguals i el desenvolupament de capacitats,
que preveu una gran implicació dels interessats en el programa de
desenvolupament de capacitats i la iden ﬁcació de possibles solucions.
A con nuació presentem el llistat de Missiones Socials com a informació clau
sobre cadascuna:
1

Missió Social a Itàlia
Duració de la visita d’estudi: 5 dies (incloent els dies d’arribada i eixida).
Organització amﬁtriona: Municipi d’Alcamo
Organitzacions emissores: tota la resta de socis de l’organització
Par cipants: 5 grups d’interès (4 privats i 1 públic) de cada comunitat local.
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En total 20 grups/par cipants objec u implicats.
Tema: Debat transfronterer sobre problemes i reptes del sector social;
Iden ﬁcació de reptes principals de contextos de referència ; Iden ﬁcació de
les millors pràc ques en els serveis d’agricultura i assistència; Iden ﬁcació o
zones de prioritat de millora del desenvolupament de capacitats.
Enfocament: Agricultura social, emprenedoria juvenil, inclusió social de grups
desafavorits.
Ac vitats: Debat transfronterer; tallers; visita d’estudi; estudi del cas;
desenvolupament de l’anàlisi SWOT per estat membre.
2

Missió Social a Portugal
Duració de la visita d’estudi: 5 dies (incloent els dies d’arribada i eixida).
Organització amﬁtriona: Municipi de Paredes
Organitzacions emissores: tota la resta de socis de l’organització
Par cipants: 5 grups d’interès (4 privats i 1 públic) de cada comunitat local.
En total 20 grups/par cipants objec u implicats.
Tema: Aprenentatge entre iguals i intercanvi de bones pràc ques; anàlisi
compar t de la millor pràc ca del país membre amﬁtrió i debat col·lec u /f2f
entre par cipants per a comparar què es fa a la resta.
Enfocament: Formació con nua, educació i esport com a maneres de
fomentar l’ocupació i la inclusió social.
Ac vitats: aprenentatge entre iguals; debats en equip i cara a cara; tallers;
visita d’estudi; estudi del cas.

3

Missió Social a Grècia
Duració de la visita d’estudi: 5 dies (incloent els dies d’arribada i par da).
Organització amﬁtriona: Municipi de Katerini
Organitzacions emissores: tota la resta de socis de l’organització
Par cipants: 5 grups d’interès (4 privats i 1 públic) de cada comunitat local.
En total 20 grups/par cipants objec u implicats.
Tema: Aprenentatge entre iguals i intercanvi de les millors pràc ques; anàlisi
compar t de la millor pràc ca en el país membre amﬁtrió i debat
col·lec u//f2f entre par cipants per a comparar què es fa a la resta.
Enfocament: Inclusió digital i ecològica com a manera de potenciar
l’ocupació, la igualtat i la integració.
Ac vitats: aprenentatge entre iguals; debats en equip i cara a cara; tallers;
visita d’estudi; estudi del cas.

4

Missió Social a Espanya
Duració de la visita d’estudi: 5 dies (incloent els dies d’arribada i eixida).
Organització amﬁtriona: Mancomunitat de la Ribera Alta
Organitzacions emissores: tota la resta de socis de l’organització
Par cipants: 5 grups d’interès (4 privats i 1 públic) de cada comunitat local.
En total 20 grups/par cipants objec u implicats.
Tema: Aprenentatge entre iguals i millors intercanvis de pràc ques; anàlisi
compar t de la millor pràc ca en el país membre amﬁtrió i debats col·lec us/
f2f entre els par cipants per a comparar què es fa a la resta.
Enfocament: Protecció social, habitatge i salut.
Ac vitats: aprenentatge entre iguals; debats en equip i cara a cara; tallers;
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visita d’estudi; estudi del cas.
5

Missió Social a Bèlgica
Duració de la visita d’estudi: 5 dies (incloent els dies d’arribada i eixida).
Organització amﬁtriona: ENSIE
Organitzacions emissores: tota la resta de socis de l’organització
Par cipants: 5 grups d’interès (4 privats y 1 públic) de cada comunitat local.
En total 20 grups/par cipants objec u implicats.
Tema: Anàlisi i desenvolupament de guies compar des per al
desenvolupament de plans d’acció social comunitaris, proporcionant la base
per al desenvolupament del WP3.
Ac vitats: tallers; sessions de pluja d’idees; anàlisi compar t de processos
actuals; iden ﬁcació de millors pràc ques i eines; desenvolupament de guies.

BENEFICIARIS

Aquesta convocatòria pretén seleccionar 16 beneﬁciaris (4 per Missió Social
Transfronterera organitzada a l’estranger) amb les següents caracterís ques:
- Residència o realització de treball en la zona objec u comarca de la
Ribera Alta de Xúquer.
- Treballador o voluntari en les organitzacions locals de l’economia social
(empreses socials, coopera ves, associacions, PYMES, etc.)
- Interès en l’economia social i en el desenvolupament local.
- Voluntat d’involucrar-se en el desenvolupament local comunitari a llarg
termini.
- Mo vació i compromís de par cipar en tot el projecte (està previst
celebrar actes locals després de la fase transfronterera)
EL PROGRAMA
El programa transfronterer començarà a l’Octubre de 2022 i inclourà
l’organització i implementació de 5 Missions Socials Transfrontereres. Cada
organització amﬁtriona proporcionarà un paquet informa u amb informació
rellevant sobre viatges i ac vitats.
Cada organització d’origen cobrirà els bitllets d’avió i les despeses d’allotjament,
mentre que als beneﬁciaris se’ls pot demanar que es facen càrrec de les seues
despeses diàries.
Després de la fase transfronterera està prevista una fase local on els beneﬁciaris
par ciparan en les ac vitats de desenvolupament de plans locals d’acció social
juntament amb les administracions públiques locals i altres agents locals
rellevants.
Missió Social
1 Missió Social a Itàlia
2 Missió Social a Portugal
3 Missió Social a Grècia
4 Missió Social a Espanya
5 Missió Social a Bèlgica

Període indica u
7 al 11 Novembre 2022
27 Novembre a l’1 Desembre 2022
23 al 27 Gener 2023
13 al 17 Març 2023
18 al 22 Abril 2023
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SELECCIÓ DE BENEFICIARIS
La selecció de par cipants es porta a terme atenent als requisits, perﬁl i
mo vació per par cipar esmentats anteriorment, amb la ﬁnalitat d’assegurar
l’heterogeneïtat del grup de par cipants així com la seua constant par cipació
durant la implementació del programa complet.
El programa està lliure de despeses per als par cipants seleccionats, que ndran
l’oportunitat d’adquirir nous coneixements i habilitats en el camp de l’economia
social.
Per favor, tingueu en compte que cada organització d’origen cobrirà la despesa
dels vols y d’allotjament, mentre que als beneﬁciaris se’ls pot demanar que
assumisquen la seua despesa diària.
Els organitzadors, en qualsevol cas, disposen d’absoluta discreció a l’hora de
valorar l’existència i/o rellevància dels requisits d’admissió o no admissió y
d’avaluar las sol·licituds rebudes conforme als objec us del projecte.
En enviar les seues sol·licituds, els aspirants accepten totes les disposicions
d’aquesta convocatòria pel que respecta a la seva sol·licitud.
COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD
Els agents socials interessats en par cipar hauran d’enviar la seua manifestació
d’interès enviant un correu electrònic a gmarch@manra.org
Les sol·licituds hauran d’enviar-se abans del 30 de setembre de 2022
Se’ls no ﬁcarà als par cipants seleccionats, que hauran de completar la seua
sol·licitud enviant el formulari degudament emplenat i signat juntament amb un
Memoràndum de Conformitat, expressant el seu compromís de par cipar en
l’esmentada(-es) Missió(ns) Social(s)
COL·LABORADORS
1 FONDAZIONE COMUNITARIA DI AGRIGENTO E TRAPANI, Itàlia
2 EUROPEAN NETWORK OF SOCIAL INTEGRATION ENTERPRISES, Bèlgica
3 DIMOS KATERINIS, Grècia
4 MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, Espanya
5 MUNICIPI DE PAREDES, Portugal
6 COMUNE DI ALCAMO, Itàlia
INFORMACIÓ
Per a més informació, contacteu, per favor, amb gmarch@manra.org

