
 

 

 

 

 

Estratègia L’Economia Social i Solidària a la Barcelona de 2030 

Kit de dinamització del debat i reflexió 

 

Proposta de dinàmica: 

Fitxes grupals 

 
 
 
  



 

 

FITXA 2. L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes (Sant Andreu) 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 4.1. Facilitar la 
capilaritat territorial 
de les polítiques 
públiques d’ESS, 
alineant-les i 
coordinant-les a 
altres estratègies 
existents al territori. 

1 Elaborar materials per enfortir el relat de l’ESS i que sigui compartit per la ciutat.      

2 Organitzar xerrades i exposicions sobre l’ESS.  

3 Fer una mirada transversal de l’ESS en els altres sectors. Per exemple en educació, salut, 
treball... 
 

Fita 4.2. Promoure 
l’articulació de les 
iniciatives d’ESS a 
les comunitats i 
districtes de la ciutat. 

1 Convocar en cada districte la Taula de l’ESS. Ja existeix a Sant Andreu i la valoració es 
positiva. 

     

2 Crear materials de visualització com ara cartells, enganxines...  

3 Facilitar l’accés a infraestructures i locals de trobada per a l’ESS. Garantir uns horaris flexibles 
en els equipaments perquè encaixin amb les necessitats de les entitats. 

Fita 4.3. Promoure 
pols econòmics 
d’ESS locals. 
 

1 Facilitar espais de producció per facilitar la creació d’iniciatives de l’ESS (obradors, cuines...).      

2  

3  

Fita 4.4. Promoure 
l’articulació entre els 
pols econòmics 
d’ESS locals. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

        

 

 
 Propers passos: 1.Governança - Un grup de treball que pensi en aquest tema.  2. Que cada territori ho aterri a la seva realitat.  
 
 



 

 

 

FITXA 2. L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes (Grup Sant Martí) 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 4.1. Facilitar la 
capilaritat territorial 
de les polítiques 
públiques d’ESS, 
alineant-les i 
coordinant-les a 
altres estratègies 
existents al territori. 

1 Promoure polítiques publiques per poder utilitzar els equipaments públics (Per exemple en els 
Centres cívics, casals es podrien fer grups de consum, grups d’habitatge) 

     

2 Fomentar la intercooperació per millorar la qualitat de les dades i oferir-les de forma 
territorialitzades. Facilitar les dades a les xarxes dels territoris.  

3 Activar naus en cessió per a les entitats de l’ESS.  

Fita 4.2. Promoure 
l’articulació de les 
iniciatives d’ESS a 
les comunitats i 
districtes de la ciutat. 

1 Iniciar petits i grans projectes de cooperatives de consum, energia, habitatges per fer arribar 
l’ESS a persones que la desconeixen. 

     

2 Crear un mapeig de territorial de l’ESS. (ja s’ha començat a fer) 

3 Conèixer quines han estat les subvencions donades i a quines entitats per poder identificar els 
projectes i poder treballar més conjuntament.  

Fita 4.3. Promoure 
pols econòmics 
d’ESS locals. 
 

1 Promoure la creació d’un Coopolis a cada districte.        

2 Creació de vivers industrials, per a l’economia del sector primari i secundari. Per exemple un 
taller de fusteria.  

3 Contenir el preu del sol (ordenances municipals, bonificacions...) per a les entitats de l’ESS.  

Fita 4.4. Promoure 
l’articulació entre els 
pols econòmics 
d’ESS locals. 

1 Agrupar les entitats locals que treballen en un mateix sector.  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

        

 

 
 Notes: No es coneixen prou. No estan articulats amb els altres barris.  
 



 

 

 

 FITXA 2. L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes (Horta-Guinardó) 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 4.1. Facilitar la 
capilaritat territorial 
de les polítiques 
públiques d’ESS, 
alineant-les i 
coordinant-les a 
altres estratègies 
existents al territori. 

1       

2  

3  

Fita 4.2. Promoure 
l’articulació de les 
iniciatives d’ESS a 
les comunitats i 
districtes de la ciutat. 

1 Anar a buscar nous moviments socials com son les assembles feministes o els moviments per 
un habitatge digne.  

     

2 Cultivem Juntes. És una exemple de com treballar l’articulació. 

3  

Fita 4.3. Promoure 
pols econòmics 
d’ESS locals. 
 

1       

2  

3  

Fita 4.4. Promoure 
l’articulació entre els 
pols econòmics 
d’ESS locals. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

        

 

 Dificultats i altres : Hi ha dos submóns, Horta i els altres barris. Hi ha molta economia formal però no hi ha ESS més transformadora. Els projectes s’encallen en els patronats, tot 
i haver començat des de baix. És el districte amb més escoles cooperatives. És un districte amb cooperatives de llarg recorregut però amb un problema de relleu generacional.  
 
 
 



 

 

 

FITXA 2. L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes (Nou Barris) 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 4.1. Facilitar la 
capilaritat territorial 
de les polítiques 
públiques d’ESS, 
alineant-les i 
coordinant-les a 
altres estratègies 
existents al territori. 

1 Repensar amb realisme a quins grups s’adrecen les propostes de l’ESS      

2 Sensibilitzar els joves dels instituts a través de la creació de cooperatives o altres iniciatives 
d’ESS.  

3  

Fita 4.2. Promoure 
l’articulació de les 
iniciatives d’ESS a 
les comunitats i 
districtes de la ciutat. 

1 Crear una cooperativa per que faci de mediadora entre empreses de subministrament de llum i 
aigua, i les famílies que no poden pagar els serveis.  

     

2 El sector tèxtil és una oportunitat.  

3  

Fita 4.3. Promoure 
pols econòmics 
d’ESS locals. 
 

1 El sector de l’alimentació és una oportunitat. Hi ha una necessitat d’infraestructures entre els 
obradors.  

     

2 Analitzar les circumstàncies econòmiques per identificar oportunitats.  

3 Programa per amadrinar un projecte consolidat, sense crear dependència i paternalisme.  

Fita 4.4. Promoure 
l’articulació entre els 
pols econòmics 
d’ESS locals. 

1  
Mantenir el REC com a moneda social 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

        



 

 

 

FITXA 2. L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes (Sants-Montjuïc i Ciutat Vella) 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 4.1. Facilitar la 
capilaritat territorial 
de les polítiques 
públiques d’ESS, 
alineant-les i 
coordinant-les a 
altres estratègies 
existents al territori. 

1       

2 Fer una diagnosi o detectar comerços de proximitat afí, associacions i moviments socials del 
territori per tal de detectar necessitats col·lectives, per tal de resoldre-les a partir d l’ESS (nous 
projectes o serveis existents). A més acostar l’economia social i solidària a altres actors, 
utilitzar l’ESS com a eina per donar resposta a les necessitats. 

3  

Fita 4.2. Promoure 
l’articulació de les 
iniciatives d’ESS a 
les comunitats i 
districtes de la ciutat. 

1 Lligar la fita a llocs físics (infraestructures) perquè puguin es produeixen relacions, vincles i 
permeti que esdevinguin coses. 
Propiciar connexions per temàtica o sectors (Ex. Curs al Poble Sec i Sant Antoni) 
A més de la importància de donar a conèixer altres projectes i facilitar que aquest es coneguin, 
ajudar a que trobin sentit, a partir de necessitat compartides i objectius comuns, elaborar 
projectes conjunts. 
 

     

2 Promoure serveis compartits i comercialització de serveis. 

3  

Fita 4.3. Promoure 
pols econòmics 
d’ESS locals. 
 

1 - Utilitzar espais/equipaments municipals existents al territori per fer activitat d’ESS: 

 Aprofitat les infraestructures dels mercats municipals per elaborar projectes en alguna 
parada (des de donar a conèixer l’ESS, a fer punt de recollida de grups de consum, a 
parada de venda compartida de productes i serveis) 

 Aprofitar quioscos i guinguetes (idem que mercats) 

     

2 - Replicar Banc de recursos de ciutat vella a altres territoris (permeten connexions i sense 
duplicar oferta) 

3 Facilitar obradors comuns entre vàries empreses /entitats perquè després cadascuna pugui 
comercialitzar els seus productes (ex: restauració, càterings...) 

4 Generar espais de concentració per temàtica o sectors, com podria ser un Pol energètic 
(exemple existent en el sector de mobilitat seria el BicHub) 

     

5 Propiciar la vinculació de les escoles d’ofici a l’ESS. Elaborar formacions, amb clau d’ESS, on 
l’ESS té mancances o necessitats a cobrir (Ex: mecànics, electricistes...) 

     

Fita 4.4. Promoure 
l’articulació entre els 
pols econòmics 
d’ESS locals. 

1 Treballar accions itinerant. Projectes de barri, com podrien ser fires, mercats, festivals de 
cinema..., fer que vagin canviant la ubicació de l’esdeveniment pels diferents barris del 
districte (per tal de permetre connexions entre barris d’un mateix districte i donar resposta a 
una de les principals dificultats que hem detectat a la sessió). 
En la mateixa línia que l’anterior, promoure accions itinerants a nivell ciutat. 

     

2  

3  

 
 Comentari previ: Els barris es troben molt connectats però entre ells no hi ha connexió (molt poc). 


