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

Kit de dinamització del debat i 
reflexió 

 

Proposta de 
dinàmica: 

Fitxes grupals 
 

 

 

Dos comentaris generals: 

1. Parlem d’alimentació i no només d’agroecologia: considerem que la 
mirada és més àmplia i incorpora producció de proximitat, de qualitat... 

2. Hem de tenir en compte els impactes que poden tenir les coses que 
posem a l’estratègia més enllà de la ciutat de Barcelona. Per exemple: si 
demanem que  tota l’energia sigui de procedència renovable, això vol dir 
que haurem de posar molts molins de vent,,,, i on els posarem???
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FITXA 2. L1: Augmentar el pes de l’ESS en l’economia de la ciutat, la seva solidesa, articulació i extensió, especialment en els sectors estratègics 

 

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 1.1. Incidir en el 
model productiu de 
la ciutat mitjançant 
l’impuls i el treball de 
l’ESS en els sectors 
estratègics. 
(aquesta no es veu 
com una fita, sinó 
com la pròpia Linea) 

1  
Blindar sectors clau per a l’ESS a través de nous mecanismes de concertació i relació 
administració – ESS. 

Ajuntament de Barcelona AESCAT 
Conf Cooperatives 

   

2 Facilitar el relleu generacional d’iniciatives econòmiques mitjançant formules cooperatives.  
Per exemple: fons d’inversió de l’ESS (fons públics + fons de l’economia social) per assegurar 
les primeres inversions i després establir una gestió cooperativa del negoci. 

3  
Definir estratègies de recuperació de patrimonis privats per posar-los a disposició d’iniciatives 
comunitàries i de l’ESS. 
 

Fita 1.2. Augmentar 
l’ocupació de qualitat 
de l’ESS en els 
sectors estratègics. 
El redactat es podria 
modificar ja que 
indueix a pensar que 
el mercat laboral de 
l’economia social és 
de baixa qualitat.  

1  
Augmentar la viabilitat econòmica de les entitats de l’ESS. 

Ajuntament de Barcelona AESCAT 
Confederació 

 

   

2  
Renovació de l’estratègia de l’Ocupació de Barcelona, amb la participació de l’ESS. 
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Fita 1.3. Generar 
cadenes productives 
incorporant l’ESS en 
els diferents nivells 
de la cadena i els 
valors de l’ESS en la 
relació entre la 
cadena. 

1 Prioritzar la compra a entitats de l’ESS a través de la compra pública  
 

Ajuntament de Barcelona AESCAT    

2 Potenciar la presentació conjunta de productes i serveis entre les entitats de l’ESS 
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Fita 1.4. Fer créixer 
el mercat social, 
prioritàriament, entre 
les entitats i 
persones de l’ESS, i 
en segon terme en 
grups socials aliens 
a l’ESS. 

1  
Crear les estructures i plataformes per posar en contacte productors i consumidors.  
 

Ajuntament de Barcelona AESCAT    

2  
Incrementar la via de la concertació amb les entitats de l’ESS en els sectors clau. 
 

3 Incorporar a les campanyes municipals els productes i serveis oferts des de l’ESS i planificar 
aquestes campanyes conjuntament amb l’ESS. 
 

Fita 1.5. Incrementar 
el consum conscient 
en els sectors 
estratègics. 

1 Estudiar vies d’incentius fiscals a les entitats de l’ESS en aquells àmbits on l’Ajuntament tingui 
responsabilitats: taxes municipals... per incrementar el consum conscient.  
Per exemple, a Equador s‘ha eliminat l’IVA a les transaccions de l’economia social.  

Ajuntament de Barcelona AESCAT 
Cooperatives de consum 

   

2 Creació d’un distintiu per visibilitzar l’origen dels productes o serveis oferts des de l’ESS.  
Per exemple com el Paradista Verd dels mercats. Una opció seria un possible distintiu que 
sortís de la llei de l’ESS de Catalunya (en procés). 

3 Dedicar recursos per a la promoció de productes i serveis oferts des de l’ESS. 

4 Fomentar la col·lectivització del consum mitjançant grups de compra, cooperatives de consum, 
etc. 

   

Fita 1.6. Ampliar 
l’articulació de l’ESS 

1 Promoure la creació de sectorials dins de les federacions, específicament en relació als 
sectors estratègics. 

Ajuntament de Barcelona AESCAT 
Cooperatives habitatge 
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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 

per sectors 
d’activitat. 

2 Definir polítiques d’accés a l’habitatge diverses que tinguin en compte les iniciatives existents. 
Sobretot en l’àmbit de l’habitatge públic. 

3  

Fita 1.7. 
Desenvolupar 
oportunitats  
d’activitat en sectors 
estratègics amb 
poca presència de 
l’ESS. 

1 Identificar grans volums de compra de productes o serveis que es podrien oferir des de 
l’economia social i que actualment no els estem cobrint. Per exemple en el sector turístic, 
menjadors de les escoles bressol...) 

AESCAT     

2  
 
 

3 
 

 
 
 

Fita 1.8. Polinitzar 
altres actors 
econòmics 
convencionals amb 
instruments i 
pràctiques de l’ESS. 

1 
 

 
 
 

     

2 
 

 
 
 

3 
 

 
 
 

Fita 1.9. Penetrar en 
estructures (fires, 
entitats...) de 
l’economia 
convencional amb 
l’ESS. 

1 
 

Assegurar la presència de l’ESS en els espais de governança dels diferents òrgans, empreses 
i estructures municipals existents: al mateix nivell que les organitzacions patronals i sindicals. 
 

Ajuntament de Barcelona AESCAT    

2 
 

 
 

3 
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FITXA 2. L2: Visualitzar l’ESS com una realitat de prestigi a la ciutat 

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 2.1. Mesurar de 
forma sistemàtica, 
harmonitzada i 
permanent la 
dimensió, 
característiques, 
retorn social I 
pràctiques de l’ESS 
a la ciutat. 

1 Potenciar l’Observatori de l’ESS: Una plataforma que reculli les dades de l’ESS de forma 
mancomunada i aprofiti les diferents eines existents. 
 

AESCAT     

2 Promoure estudis sobre l’ESS de la mateixa forma que es generen estudis sobre Turisme, 
Mercat laboral, benestar...  
 

3  

Fita 2.2. 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’ESS. 

1 Incorporar la mirada de l’ESS als diferents estudis i enquestes que realitza l’Ajuntament 
(sectorials i de ciutat), crear indicadors que ajudin a calcular l’aportació de l’ESS en els 
diferents àmbits. 

Ajuntament de Barcelona     

2  
 

3  

Fita 2.3. Facilitar 
eines 
d’aprofundiment de 
les entitats i 
empreses de l’ESS 
en els seus trets 
identitaris. 

1 Ressaltar els valors cooperativistes i les cooperatives com a forma principal dins l’ESS. 
 

     

2  
 

3  
 

Fita 2.4. Facilitar 
eines 
mancomunades per 
les entitats 
representatives de 
l’ESS, de 
visualització del 
valor, retorn i 
impacte econòmic i 
social de l’ESS a la 
ciutat. 

1 Identificar dades i informacions de l’Ajuntament que sigui d’interès per a l’ESS. 
 

Ajuntament de Barcelona     

2 Crear un observatori municipal de l’ESS que aprofiti les dades i enquestes que ja es realitzen 
per extreure dades i informacions relacionades amb l’ESS. 
 
 

3  

Fita 2.5. Aconseguir 
espais propis en 
mitjans de 
comunicació per 
explicar i visibilitzar 
l’ESS. 

1 Facilitar la presència de l’ESS als espais municipals: BTV, TMB...  AESCAT Ajuntament de Barcelona    

2 Acords amb mitjans de comunicació per incorporar continguts relacionats amb l’ESS. 

3  

Fita 2.6. Explorar les 
possibilitats de les 
monedes socials, 
locals i 
complemetàries. 

1 Crear una targeta moneder (amb Fiare) per poder realitzar compres de serveis i productes de 
l’ESS. Estudiar la possibilitat de vincular-ho amb projectes socials i de suport als col·lectius 
amb majors necessitats. 

Ajuntament de Barcelona     

2 Estudiar la possibilitat de que una part del salari del personal municipal (certs increments o 
bonificacions per objectius) que sigui retribuït amb moneda social i només es pugui utilitzar en 
el mercat social. 

3 
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FITXA 2. L3: Crear i consolidar estructures estratègiques de l’ESS 

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 3.1. Enfortir les 
bases socials de les 
entitats 
representatives de 
l’ESS. 

1  
 

     

2  
 

3  
 

Fita 3.2. Consolidar 
eines i estructures 
existents destinades 
a posar en valor i 
enfortir l’ESS. 

1  
 

     

2  
 

3  
 

Fita 3.3. Articular 
vincles de l’ESS 
amb tots els nivells 
educatius-formatius, 
especialment cicles 
formatius, així com 
amb centres de 
recerca i 
universitats. 

1  
 

     

2  
 

3  
 
 

Fita 3.4. Articular les 
oportunitats de 
treball dins l’ESS. 

1  
 

     

2  
 

3  
 

Fita 3.5. Facilitar la 
intercooperació 
entre actors de 
l’ESS. 

1  
 

     

2  
 

3  
 

Fita 3.6. Impulsar 
espais físics de 
comercialització, 
difusió i 
sensibilització de 
l’ESS. 

1  
 

     

2  
 

3 
 

 
 

Fita 3.7. Crear 
l’observatori de 
l’ESS de la ciutat 

1 
 

      

2 
 

 

3 
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FITXA 2. L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes 

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  
 
 

     

2  
 
 

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  
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FITXA 2. L5: Generar més marcs de coproducció de polítiques públiques amb l’ESS 

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 5.1. Impulsar, 
normativitzant si 
cal, la coproducció 
(cocreació, 
cogestió, 
coseguiment i 
coavaluació) de 
les polítiques 
municipals d’ESS. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

Fita 5.2. Estendre el 
programa de 
Patrimoni ciutadà 
d’ús i gestió 
comunitària a tots 
els barris i districtes 
de la ciutat. 

1  
Tenir un catàleg amb els espais susceptibles de ser cedits. 
 

Ajuntament de Barcelona     

2 Conèixer la disponibilitat de sol disponible per a habitatge social i incrementar el model de 
règim en cessió d’ús.  

3 Cedir els baixos comercials dels habitatges de protecció oficial a entitats de l’ESS.  
 
 

Fita 5.3. Ampliar el 
marc conceptual i 
normatiu dels “béns 
comuns urbans” als 
procomuns digitals. 

1 Assegurar fons per invertir en Tecnologies de la informació socials. 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

Fita 5.4. 
Transversalitzar 
l’ESS en els espais de 
concertació 
municipals, 
participant en el 
Consell Municipal 
(Pacte per la 
Mobilitat, CESB i la 
xarxa d’organismes 
municipals de 
participació sectorial 
existents). 

1  
 

     

2  
 
 

3  
 
 

Fita 5.5. Introduir 
l’ESS en espais 
municipals de 
concertació 
relacionats amb la 
coproducció de 
polítiques públiques. 

1  
Aconseguir una rellevància important en els espais de decisió (no només hi hem de ser 
presents per escoltar el que es decideix) 
 

Ajuntament de Barcelona     

2  
 
 

3  
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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 5.6. Aplicar el 
model de l’Acord 
Ciutadà a 
l’Estratègia ESS. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3 
 

 
 
 

Fita 5.7. Construir 
una estratègia 
conjunta d’incidència 
en altres nivells de 
l’administració 
pública que 
incideixen a la ciutat. 
 
 
 

1 
 
 

      

2 
 
 

 

3 
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FITXA 2. L6: Contribuir des de l’ESS a prevenir i reduir les desigualtats socials a la ciutat 

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 6.1. Articular la 
participació de l’ESS 
en la defensa 
coordinada de les 
competències i 
recursos locals per a 
la lluita contra la 
pobresa i la cohesió 
social. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

Fita 6.2. Augmentar 
la incorporació de 
col·lectius específics 
(persones migrades i 
racialitzades, 
aturades, joves, 
majors de 45 anys...) 
a les entitats i 
empreses d’ESS. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

Fita 6.3. Promoure la 
contractació de 
col·lectius en 
situació o risc 
d’exclusió social per 
part d’entitats 
públiques i privades. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

Fita 6.4. Consolidar 
la reserva de 
contractació pública 
per a centres 
especials de treball, 
empreses d’inserció 
i cooperatives 
d’iniciativa social. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
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FITXA 2. L7: Contribuir a democratitzar l’economia de la ciutat 

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 7.1 Contribuir a 
l’ampliació de l’acció 
col·lectiva per part 
de barcelonins i 
barcelonines, 
potenciant-ne la 
representació i 
participació des de 
l’ESS. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

Fita 7.2. Contribuir, 
accentuar i 
intensificar, cual 
s’escaigui, a la 
socialització de les 
cures entre homes i 
dones. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

Fita 7.3. Enfortir la 
participació veïnal 
en la confecció dels 
pressupostos 
municipals. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

Fita 7.4. Contribuir a 
debatre i arribar a 
acords transversals 
(urgent) i 
conscienciació de la 
ciutadania d’un 
model de 
desenvolupament 
local basat en les 
necessitats de la 
ciutadania. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

Fita 7.5. Afavorir la 
transició 
socioeconòmica: 
impuls d’accions de 
formació... (veure 
proposta formulada 
3) 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

 


