
JORNADA PROCOMUNS: ESS AGENDA 2030 

- Reaccions document: 

o Quins son els sectors estratègics. 

o Lucia: difícil individualitzar cadascun dels reptes, estan molt relacionats. Tots 

podrien ser un únic repte.  

o Alvaro: plantejament economia digital.  Hi ha una part del repte de com generar 

alternatives, però també esta el repte de les organitzacions de l’ess que no estan a 

l’economia digital, com aquestes empreses que no tenen a veure amb el mon digital 

poden actuar per no quedar-se fora.  

o David (FemProcomuns): com reduir (les) dependències. Hi ha dependències respecte 

l’economia capitalista que ha 10 anys vista s’haurien de plantejar com a estratègia 

de reduir-les. En les plataformes hi ha molta dependència a infraestructures 

capitalistes.  

o Albert (Ouishare): 1. tema ecosistema, com generar un sistema que tingui energia 

pròpia interna que no depengui del ajuntament. 2. Hibridacions que no sogui una 

cosa aïllada sinó que pugui afectar a altres àmbits que no es sentiran tant cridats.  

o Mayo: Totes les línies estratègiques van enfocades a que es conegui l’ESS, però les 

estructurals. Per poder desenvolupar el procomú has de també (penalitzar) les 

pràctiques no bones. (L7) 

o Mayo:  Nivell regulatori. 

Taules:  

L1: Augmentar  

- Capacitació de les entitats per presentar licitacions públiques (romper brecha contratos 

menores). No funciona tan bé com es voldria.  

- 1.1. 3. Format de coproducció entre administració publica i àmbit (no externalitzar) Entitats 

impulsores: Bcn Activa, Ajuntament, entitats 2º i 3º grau (XESS, Fede sccl, confederació 

coop, etc.) 

- 1.3. 1. Utilitzar polítiques de contractació pública (clàusules). Entitats impulsores: 

Administracions publiques (no només ajuntament Bcn, també consorci, Generalitat, 

Diputacions) (2020-2024) 

- 1.8. Facilitar pràctiques estudiants a les entitats de l’ESS 

- Crear una eina a internet per visualitzar l’ESS 

L2: Visualitzar l’ESS com una realitat de prestigi a la ciutat 

- Estratègia dades/info que no depengui de que les entitats emplenin nous formularis (2.1, 

2.2., 2.4.) 

- Indicadors de contribucions de la ESS a los objectius del Pam 

- Incorporar el 2.2 al pad (observar de forma periòdica el grau de coneixement i ús de l’ess de 

la ciutadania i del grau de prestigi de la ciutat relacionat amb l’ESS9 

- Kit de comunicació de cas d’èxit de ESS_ RECOLLIR INFORMACIÓ RELLEVANT, com tractar-la, 

com presentar-la, on  presentar-la 2.4.  

- Definir un marc comú on tothom a l’hora de fer el seu retorn a l’administració tingui un marc 

per després regular-ho. Potser un portal obert de dades de l’ess on les entitats que hi 

participin puguin vu 

L3: Crear i consolidar estructures estratègiques de l’ESS 



- 3.1. i 3.4. Analitzar les dinàmiques de participació informal o els límits que es troben a la 

participació perquè hi ha requeriments legals i ajustar aquests. Per ser membre d’una 

cooperativa que no et demanin, DNI, on vius, per no deixar fora a gent que no te papers. 

- Cures: Que les mares que tenen fills i no hi participen per la feina de cures mirar com 

garantir que les persones no pugin quedar excloses.  

- Formacions sobre eines tecnològiques que potenciïn l’ús d’eines alternatives a les 

capitalistes.  

- Que les spin-off dels les universitats puguin ser cooperatives però no es pot.  

- Els indicadors que tenim d’ESS que no son tan mercantils que entrin dins de la universitat.   

- Atraure les  

- Obrir més la visió de l’ESS perquè es reconegui l’emergència de les formes 

prodemocràtiques que no s’identifiquen amb l’ESS. Potenciar el reconeixement de S.L amb 

valors prodemocràtics. 

- Creació d’un portal de feina d’ESS. (la xes o farà si l’ajuntament fica els recursos) i Barcelona 

Activa no podria tenir un? Álvaro no se si es el lloc. 

- Facilitat una oficina per a que els cooperatives puguin participar en projectes europeus 

- Facilitar la intercooperació: famosa (espai unitari de venda online) web mercat social (e-

commerce). Problema falta massa critica. ¿que venderías? Dins de la web de pam a pam. 

Tasa ultima milla.  

- Crear una “Open Value Network” per facilitar que ESS ES PRESENTI EN LICITACIONS 

(ALTERNATIVA A LA ute) 3.3. I 3.4 Facilitar no restriccions per tema descala. 

- Facilitar la contribució d’estudiants a projectes d’ess amb tècniques de comptabilitat de 

ralar? 3.3.  

- 3.5 Crear nodes d’expertise en recerca acció en l’economia col·laborativa. 

- TFG vinculats a l’ess 

L4: Terriorialitzar l’Ess en els barris i districtes. 

-  

- Promoure equipaments públics al servei dels ciutadans ex. Cuinar reparar (cafè de reparació) 

i intercanviar per mancomunar recursos. 

- 4.2. pam a pam. Recurs per facilitar la creació de cadenes de valor  Acció:  incentivar que 

tothom de l’ESS hi sigui entitats. (XES, Setem (Entitats Participants), Voluntariat Xinxetes)  

o Pam a pam i teixidora. Eina de primer pas per conèixer el que hi ha i després 

articular-se. Incentivar que tothom de l’ess i sigui a pam a pam per poder facilitar la 

creació de cadenes de valor. En el cas de teixidora incentivar la pràctica de pendre 

apunts per facilitar el coneixement i articular la comunicació  entre iniciatives. 

Entitats impulsores: FemProcomuns, TAG, FKI.  

Entitats participants: XES, Sobtec, entitat organitzadores d’esdeveniments...  

- 4.2. Mutualitzar compres i distribució entre comerç local (Eines tecnològiques, Cooperatives 

Serveis i/o organitzar ex. E-commerce ERP (Odoo)) 

-  Facilitar que el comerç local s’articuli amb cooperatives de servei o segon grau, construir (si 

o no) plataformes, programes de gestió empresarial conjunts que podria servir per  

- 4.3. TTN.cat 

- 4.4. Guifinet com a  xarxa oberta podria jugar un paper en l’articulació entre pols. Rec en els 

diferents barris amb un model digital. 

- Ajuntament passi d’obstacle a facilitador: obri les seves pròpies infraestructures (Entitats 

EXO) 

- Entitats d’ESS 



- 4.4. Xarxa oberta IOT (things network) 

- Facilitar la connectivitat a gent que no la podria tenir. 

L5: Generar marc de coproducció de polítiques públiques de l’ESS 

- Ampliar el marc conceptual dels comuns urbans als digitals.  

- Lo públic va garantir accés a bens basics (aigua) però no s’ha afegit als bens bàsics digitals. 

Hauria d’haver-hi una covertura mínima i a més a més que fossin de serveis oberts. 

- ¿Que es mínim i necessari? Projectes e.g. commons cloud volem que siguin independents i 

autònoms per definició i autònoms. O lo públic ha de garantir la seva viabilitat a llarg termini 

per a que la gent no tingui por de fer el traspàs i  

- Explorar diferents models de governança i gestió i veure pros i contres 

- Garantir el servei públic us  

- Passar a l’espai digital públic es podria declarar un procomú digital utilitzant la normativa 

actual (). També es podria fer amb altres infraestructures digitals. 

L6: 

-  Desenvolupar programes de formació bootcamps. 

- Augmentar la incorporació de col·lectius vulnerables a les entitats i empreses de l’ess. 

Ajudes materials, recursos, no només formació, facilitar la contractació. 

- Colectivo de diversidad funcional sin retraso intel·lectual. Hay que tener en cuenta los 

criterios de accessibilitat. NO es más caro hacerlo accessible, sino cambiarlo cuando ya lo 

has hecho. 

- Crear un portal conjunt d’ofertes laborals 

- Digitalitzar processos laborals de l’ss 

L7: Contribuir a democratitzar l’economia de la ciutat 

- 7.1.  

o 1. Garantir infraestructures obertes (fibres, software, dades, dispositius..) 

o 2. Assegurar espais públics i equipaments públics i equipaments públics: dissenyar 

per l’ús públic públic: carsharing (perque no tenir un espai dins de la ciutat on es 

pugui comparir cotxe), cuinar, reparar, reutilitzar e intercanviar. 

- 7.2.  

o Visibiltzar les tasques de cures i recompensar-les (buscar formules la moneda social, 

reduir impostos, tema sistèmic més difícil d’actuar) 

o Estudios desde la economía feminista del valor monetario/ peso de la economía del 

cuidado en la Ciudad de Barcelona.  

- 7.3. Pressupostos participatius (més proves pilot) - decidim 

- 7.4. Reivindicació política contra pràctiques neoliberals en l’economia de la ciutat 

- Encaje “ciudadano productor” en ámbitos de participación. NO es un freelance es otro tipo 

de economía cuando haces actividades, hay pocos ámbitos en los que se pueda hablar de 

estas temáticas por necesidad que sino o llegan a fin de mes. La necesidad de una figura que 

se diferencia de la del autónomo. Mirar ej vender  

- Utilitzar estratègies de processament de llenguatge natural y altres per a la identificació de 

necessitats de la ciutadania 7.4 i 7.3.  

- Desenvolupar una espècie de “bono social digital” 

 


