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 (5) Observatori ESS i Feminista: observació, anàlisi, mapeig i 
avaluació de l’ESS a la ciutat 

 

Línia a la què 
contribuiria 

L2: Visualitzar l’ESS com una realitat de prestigi a la ciutat 
L7: Desenvolupar palanques que impulsin l’Estratègia 
L8: Transversalitzar els reptes de l’economia digital, l’economia feminista, les 
migracions i la transició energètica i ecològica 

Fites que 
ajudaria a assolir 

Fita 2.1. Mesurar de forma sistemàtica, harmonitzada i permanent la dimensió, 
característiques, retorn social i pràctiques de l’ESS a la ciutat. 
Fita 2.2. Articular vincles de l’ESS amb tots els nivells educatius-formatius, formals i no 
formals, així com amb centres de recerca i universitats. 

Motivació Disposar d’informació, sistemàtica, sobre la realitat de l’ESS a la ciutat, (de forma 
coordinada amb altres iniciatives de nivell territorial més ampli: àrea metropolitana, 
província, Catalunya, Estat), que contribueixi a aprofundir en certes temàtiques, 
territoris o sectors, que permeti avaluar l’evolució durant els propers 10 anys, que 
treballi per homologar dades, entre famílies de l’ESS i amb altres territoris nacionals i 
internacionals i que permeti informar les accions o orientacions de l’Estratègia i les 
polítiques públiques així com visibilitzar i homologar l’ESS 

Accions 
potencials de 
treball 

Observatori d’ESS i Feminista a la ciutat, amb un equip de persones i un web, que, 
després d’un procés de definició conjunta entre l’Ajuntament i les entitats 
representatives de l’ESS pugui recollir algunes d’aquestes funcionalitats: 

 Reculli les dades de l’ESS de forma mancomunada i aprofiti les diferents eines 
existents, facilitant eines per a les entitats representatives de l’ESS de 
visualització del valor, retorn i impacte econòmic i social de l’ESS a la ciutat. 

 Ofereixi un portal obert de dades de l’ESS, utilitzables per qualsevol persona o 
entitat. 

 Vetlli per la transversalitat de les economies feministes en el desenvolupament 
de l’Estratègia en els propers 10 anys, format per entitats d’ESS feministes, 
entitats del moviment feminista, centres de coneixement (grups de recerca 
universitaris), etc. 

 Aprofiti les dades i enquestes que ja es realitzen per extreure dades i 
informacions relacionades amb l’ESS. 

 Doni a conèixer i difongui les eines existents a l’ESS (Pam a Pam, Balanç 
Social, Panoràmic, Valor Social, etc.). 

 Promogui estudis sobre l’ESS (de la mateixa forma que es generen estudis 
sobre turisme, mercat laboral, benestar, etc.). 

 Reconegui les iniciatives comunitàries (no formalitzades) de la ciutat, basades 
en intercanvis no monetaris, xarxes informals d’intercanvi, etc. i posi en valor 
les aportacions d’aquests models a l’hora de construir els indicadors de 
mesura. 

 Incorpori les aportacions del voluntariat en la realitat de l’ESS de la ciutat. 
 Identifiqui de forma sistematitzada les formes prodemocràtiques en el sector 

mercantil. 
 Impulsi recerca aplicada des de la perspectiva de les migracions. 
 Elabori enquestes i estudis per tal de recollir la situació de col·lectius diversos i 

així poder crear polítiques d’ESS més focalitzades. 
 Elabori estudis del valor monetari (pes) de l’economia de les cures a 

Barcelona. 
 Generi indicadors de les contribucions de l’ESS al PAM i als ODS 2030. 
 Avaluï l’impacte social i mediambiental de l’ESS, posant en valor la seva 

contribució a la comunitat i el territori, i calculi la seva petjada ecològica. 
 Elabori memòries socials anuals de l'ESS de Barcelona. 
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 Ofereixi dades territorialitzades i les faciliti a les xarxes d’ESS dels barris i 
districtes. 

 Observi 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’ESS. 

 Mostri l’ESS com a una eina essencial per a combatre l’emergència climàtica, 
posant l'accent en la responsabilitat social i ambiental de l'economia que 
practica. 

 Faci campanyes de difusió. 
 Aporti dades socioeconòmiques de la ESS per incorporar en estudis i 

publicacions de l’economia a la ciutat i altres publicacions sectorials i/o 
territorials orientades a visibilitzar i analitzar la realitat socioeconòmica de la 
ciutat. 

Projectes -
propostes de 
treball amb les 
què aquest 
projecte de ciutat 
pot estar vinculat 
o recollir 

 Portal de dades d’ESS en obert 

 Desplegament i ampliació del Directori d’ESS 

 Desenvolupament d’un Mapa de Mapes d’ESS 

 Mapa d’ajuts públics a l’ESS 

 Borsa de treball de l’ESS 

 Campanya municipal anual de foment del consum conscient i/o de l’ESS 

Recollint les 
propostes de... 

CONFCOOP, CONF (FPT), E-COL, ECOM, FEM-FCTC, MIGR, MUTUA, SECT 
(CONSUM, EDU, TÈXTIL), TERR (ST MARTÍ) 

 
 


