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Participants:

Resum de propostes de línies d’actuació des del   RT2: Economia feminista  

Descripció inicial La creació d’enxarxaments i de projectes compartits entre les entitats de l’ESS és un 
element clau per a l’escalabilitat de les iniciatives d’ESS, per a les dinàmiques de 
solidaritat entre elles, per als processos de consolidació i enfortiment, per a donar 
resposta de forma col·laborativa als reptes de la ciutat.L'economia feminista és 
l'estudi crític de les ciències econòmiques per tal de superar els biaixos 
androcèntrics, masculins i patriarcals. Es focalitza en temes de particular importància 
per a les dones, com el treball de cures, la segregació laboral, les deficiències als 
models econòmics (com per exemple la invisibilització del treball a la llar), i el 
desenvolupament d’altres maneres d’observar la realitat socioeconòmica i altres tipus
d’indicadors com: l'índex d'apoderament de gènere, l’índex de desenvolupament 
humà (IDH), l’índex de desigualtat de gènere, l’índex de desenvolupament humà 
relatiu al gènere (IDG), l’índex de progrés real (IPR) (també anomenat índex de 
progrés genuí, IPG) i l’índex de benestar econòmic sostenible (IBES).

L1: Augmentar el pes de 
l’ESS en l’economia de la 
ciutat, la seva solidesa, 
articulació i extensió, 
especialment en els 
sectors estratègics

Banc de col·laboracions i dinàmiques d’intercooperació dins l’ESS de la ciutat.
Millora i dignificació de les condicions de treball a l’ESS.

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

Treball coordinat entre les entitats representatives de l’ESS per a l’augment de la 
presència de dones en espais de representació de l’ESS.

L3: Crear i consolidar 
estructures estratègiques 
de l’ESS

Observatori Feminista, que 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.

L4: Territorialitzar l’ESS en
els barris i districtes

Treball per la connexió amb moviments feministes autogestionats (sovint 
protagonitzats per joves) dels barris de la ciutat i incorporació de les seves 
reivindicacions a l’Estratègia.

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

L6: Contribuir des de 
l’ESS a prevenir i reduir 

Anàlisi dels factors limitants de la diversitat (persones migrades i racialitzades, 
aturades, joves, majors de 45 anys...) a les entitats i empreses d’ESS, per a la 



les desigualtats socials a 
la ciutat

definició de les línies d’acció positiva més adients.
Treball coordinat de les entitats representatives d’ESS en la reducció de la 
segregació horitzontal (entre dones i homes) a les entitats i empreses 
(desfeminització de certs sectors, especialment els vinculats a les cures).

L7: Contribuir a 
democratitzar l’economia 
de la ciutat

Harmonització de l’Estratègia amb la Mesura de govern per la democratització de la 
cura (2017-2020), especialment quant a: foment de la coresponsabilitat del conjunt 
d’agents socials en la provisió de cures a la ciutat; incorporació dels homes a 
l’economia de les cures; ampliació dels recursos públics per a les cures a la ciutat; 
enfortiment de les iniciatives de cures i les Economies comunitàries.


