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1.  Introducció 
 

El present informe correspon a la sessió de reflexió compartida, per recollir aportacions des de la 

visió de les Economies Comunitàries, en el procés que s’emmarca dins l’Estratègia de l’Economia 

Social i Solidària a la Barcelona de 2030. El debat d’aquesta sessió ha tingut com a punt de partida el 

document de treball elaborat per dos espais de treball: el grup motor i l’àmbit participat ampliat, en 

el que van participar 69 persones de 56 entitats de l’ESS de la ciutat a partir d’un procés de reflexió 

que es va encetà el febrer de 2019. 

 

La sessió desenvolupada el dia 23 de gener s’ha orientat a definir possibles línies de treball que 

serien prioritàries per a les persones participants, com a mínim per als tres primers anys, a partir de 

les Línies estratègiques i les fites marcades en el document de treball inicial. 

 

A partir de totes les propostes recollides en els diferents espais de reflexió, tant el grup motor com 

l’àmbit participat seguiran treballant per a acordar els continguts definitius de l’Estratègia. Del 

conjunt de línies de treball proposades al llarg del procés sorgirà un acord de quins seran els 

principals projectes d’ESS de la ciutat per als propers deu anys. 
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2. Aspectes metodològics 
 

2.1. COMUNICACIÓ DE LA SESSIÓ DE REFLEXIÓ PER DEFINIR 
L’ESTRATÈGIA L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A LA BARCELONA 
DE 2030 

 
La sessió de treball ha comptat amb una difusió prèvia a la seva  celebració que s’ha articulat a través 

dels següents mecanismes: 

 Enviament d’un correu electrònic el dia 31 de desembre de 2019 a tots els projectes inclosos 

en la base dades disponible per la Secretaria Tècnica d’Economies Comunitàries, d’invitació 

per participar en la sessió de reflexió sobre l’Estratègia l’Economia Social i Solidària a la 

Barcelona de 2030 adjuntant els documents de treball. 

 Enviament d’un segon correu electrònic de record el dia 14 de gener de 2020 a tots els 

projectes inclosos en la base dades disponible per la Secretaria Tècnica d’Economies 

Comunitàries, per participar en la sessió de reflexió. 

 Enviament d’un darrer correu recordatori el dia 21 de gener. 

 Enviament de correu electrònic específic a l’Associación de Desarrollo de Bancos del Tiempo i  

la XELL. 

 
 
 

2.3. PARTICIPACIÓ A LA SESSIÓ DE  REFLEXIÓ 
 
La sessió de treball de s’ha organitzat mitjançant la celebració d’una sessió de debat de caràcter 

propositiva, adreçada als projectes d’Economies Comunitàries de la ciutat de Barcelona. La sessió 

s’ha dut a terme a l’Espai Consum Responsable de Ronda Sant Pau 43 en horari de 18:30 a 20:30 

hores. Han participat un total de 13 persones en representació de 10 entitats.  
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Iniciatives 

 
Persones assistents 

CAN70 1 

Associació Salut i Família 2 

Cooperació 1 

Grup de Consum La unió del Poblenou 1 

Grup de consum Cydònia 3 

CEO Grup GEENI 1 

Asociación para el Desarrollo de los Bancos del Tiempo 1 

Grup de consum Estèvia 1 

FSMET 1 

Grup de consum MassaTerra Poblenou 1 

TOTAL 13 

 

 
 

2.4. CONTINGUT I ORGANITZACIÓ DEL DEBAT 
 

L’objectiu de la sessió de treball de l’Espai Participat ha estat obrir un espai debat propositiu per 

elaborar línies de treball que siguin prioritàries, especialment per els propers tres anys de l’Estratègia 

i que els agents implicats poden desenvolupar al llarg del temps.  

 

El  taller deliberatiu s’ha desenvolupat seguint el següent ordre del dia: 
 
18:30h (15’):  

o Benvinguda i exposició dels objectius i la dinàmica de treball de la sessió.  

o Exposició de quins són els objectius de l’Estratègia l’Economia Social i Solidària a la 

Barcelona de 2030 i els seus objectius. 

o Explicació del document inicial: línies estratègiques, palanques i reptes transversals. 

 

18:45h (5’)  

o Roda de presentacions 
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18:50h (10’) 

 Lectura compartida i tria de les línies estratègiques a treballar a la sessió 

 

19:00 (90’) 

 Treball individual per definir possibles línies de treball a afegir a les fites de les Línies 

Estratègiques escollides. 

 Posada en comú de les línies de treball i debat. 

 

20:30 (1’) 

Cloenda.  
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3. Sessió de treball  
 

En aquest apartat es realitza un recull de les aportacions realitzades durant el debat de la sessió de 

treball.  

 

 

SESSIÓ DE REFLEXIÓ “ESTRATÈGIA L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A LA 

BARCELONA DE 2030” 

 

23 DE GENER DE 2020 

 

 

 

Després d’un primer debat on es va remarcar la importància de la mirada feminista i es va posar en 

valor els Bancs del Temps com a instruments de coproducció de polítiques públiques, es va 

prioritzar les línies a treballar. En concret, es va decidir iniciar el treball amb la línia 1 “ Augmentar 

el pes de l’ESS en l’economia de la ciutat, la seva solidesa, articulació i extensió, especialment en els 

sectors estratègics”, seguit de la línia 7: “Contribuir a democratitzar l’economia de la ciutat”, i en la 

mesura del temps disponible les línies:  3 “ Crear i consolidar estructures estratègiques de l’ESS”, 4 

“Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes” i 6 “Contribuir des de l’ESS a prevenir i reduir les 

desigualtats socials a la ciutat”. 

 

1. Tria de les línies estratègiques a debatre 
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LÍNIA 1. AUGMENTAR EL PES DE L’ESS EN L’ECONOMIA DE LA CIUTAT, LA SEVA SOLIDESA, 

ARTICULACIÓ I EXTENSIÓ, ESPECIALMENT EN ELS SECTORS ESTRATÈGICS 

 

→ Fita 1.1: Incidir en el model productiu de la ciutat mitjançant l’impuls i el treball de l’ESS en els 

sectors estratègics. Les propostes sorgides són: 

1.1.1. Potenciar l’autoproducció en alimentació i agroecologia en equipaments públics -

terrasses, balcons- (recursos de dia, centres residencials, escoles, entre altres) com a 

manera d’avançar cap a la sobirania alimentària i generar ocupació de qualitat en la 

formació, transformació i tractament d’aquests elements.  

1.1.2. Fomentar l’autoproducció energètica en edificis públics i equipaments comunitaris.  

1.1.3. Reforçar el vincle entre les iniciatives comunitàries i el comerç de proximitat als 

barris per fomentar la col·laboració. L’objectiu és reduir la percepció que té el 

comerç local de les economies comunitàries com una competència deslleial i 

subvencionada per l’Ajuntament. La participació en taules de barri vinculades als 

Plans de Desenvolupament Comunitari o la nova iniciativa d’activitat als carrers 

principals de la ciutat, hi pot contribuir.   

1.1.3. Treballar en favor de la capacitació de les persones de les iniciatives comunitàries per 

poder tirar endavant projectes de forma autònoma. Crear un directori de formacions, 

un banc de recursos formatius, a disposició de les iniciatives comunitàries per poder-

les desenvolupar en el si de les entitats de forma adaptada a cada realitat.  

1.1.4. Generar una borsa d’hores a disposició de les entitats per rebre assessorament 

individualitzat, en format píndoles, que doni resposta a les seves necessitats i 

demandes puntuals.  

1.1.5. Creació de “pols logístics” als barris per a que les entitats comunitàries puguin 

compartir recursos (emmagatzematge, refrigeració, espai de trobada). Espais sense 

una gran demanda de vinculació per les entitats per poder mantenir la seva 

autogestió i independència. En el debat s’apunta que hi ha equipaments als barris 

que poden fer aquest paper. Equipaments de gestió comunitària que reclamen de la 

implicació del teixit comunitari dels barris, en una lògica de coproducció.  

1.1.6. Incorporar un biaix en la despesa de l’Ajuntament cap al foment de l’ESS. Aquesta 

proposta és també relacionada amb la palanca 2 sobre Clàusules socials i 

contractació pública responsable.  

2. Reflexió sobre les línies estratègiques i les fites 
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1.1.7. Visibilitzar l’estratègia i l’aposta de Barcelona per l’ESS.  

1.1.8. Visió proactiva en la definició de línies estratègiques, disseny de xarxes i recursos que 

donin resposta a reptes que es poden entreveure. En aquest sentit s’apunta en la 

creació d’espais/punts d’informació en termes de drets, creació de xarxes i circulació 

de contactes -sobretot lligat a aspectes relacionats amb les cures- que permetin 

gestionar-les de forma comunitària i amb dignitat per les cuidadores. Espais on es 

pugui casar oferta i demanda des de la proximitat, sense passar pels circuits habituals 

de caràcter laboral que sovint estan altament precaritzats.  

1.1.9. Explorar l’oportunitat que representen els Bancs del Temps com a recursos per 

treballar les cures de forma comunitària i des de la proximitat. Es va exposar 

l’experiència de Bancs del Temps especialitzats en tasques de cura i ajuda mútua, on 

persones majors de 55 anys en són membres i es donen suport mutu.  

→ 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. 

1.3.1. Treballar en favor de la sostenibilitat d’algunes iniciatives comunitàries que reben 

suport de l’Ajuntament, ja sigui amb suport comunitari o amb autosuficiència.  

1.3.2. Proposta de revisió del redactat: canviar “cadena” per “cicle” per avançar cap a la 

idea de circularitat. Incorporar l’economia circular com una eina d’equilibri territorial, 

de retorn d’excedents urbans cap a les zones rurals per tornar-los a incorporar en el 

procés de producció.   

→ 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. Les propostes sorgides són: 

1.4.1.    Reforçar els vincles amb les entitats culturals de la ciutat, ja que fan consum de béns i 

serveis que podrien ser contractats al mercat social. Caldria dur a terme formacions i 

establir contactes amb les Juntes d’aquestes entitats per poder conscienciar al 

respecte (aquesta proposta relacionada amb  la fita 1.8). 

→ Fita 1.5: Incrementar el consum conscient en els sectors estratègics. Les propostes sorgides 

són: 

1.5.1. Proveir d’eines econòmiques i financeres, des de l’administració com des de l’àmbit,  

perquè les economies comunitàries puguin utilitzar aquesta capacitat de crèdit i que 

ara mateix està infrautilitzat (aquesta proposta està relacionada amb la fita 1.1).  

1.5.2. Proveir d’eines legals perquè les economies comunitàries pugui créixer el consum 

conscient especialment en: alimentació, cures, projectes de tèxtil. Sovint s’observen  

projectes tèxtils, articulats amb un caràcter sociocomunitari, com a espais de trobada 
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i relació, que gaudeixen d’una gran expertesa i poden desembocar en activitat 

econòmica retribuïda o no, en forma d’intercanvi (aquesta proposta està relacionada 

amb la fita 1.1). 

1.5.3. Les eines econòmic-financeres i legals haurien d’estar vinculades i incidir 

especialment en els àmbits de la mobilitat i la logística i de la tecnologia per donar 

suport als sectors estratègics de les cures, l’alimentació, habitatge, energia, consum 

de proximitat i tinguin un major pes en l’economia de la ciutat des de l’ESS. 

1.5.4. Incorporar eines de reputació digital (on-line) com a via de confiança per a les 

consumidores de béns i serveis de l’ESS. Això garanteix que les pràctiques de les 

entitats siguin d’acord als principis de l’ESS i augmenta interacció entre 

consumidores. Així mateix, es planteja que si és valida per Balanç social i Pam a Pam 

es pogués incloure en el catàleg d’infraestructures, és a dir, incorporar-ho com a eina 

de promoció  

 

LÍNIA 2. VISUALITZAR L’ESS COM UNA REALITAT DE PRESTIGI A LA CIUTAT 

 

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

Les propostes sorgides són: 

2.5.1. Augmentar la visibilització de l’ESS a la ciutat i reforçar la seva presència en mitjans 

de comunicació. Com a sector cal comunicar de forma proactiva, emetre missatges i 

ser capaços de col·locar missatges en el debat públic.  

 

LÍNIA 4. TERRITORIALITZAR L’ESS EN ELS BARRIS I DISTRICTES 

 

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

ciutat. Les propostes sorgides són: 

4.2.1. Augmentar el vincle entre els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) i les 

iniciatives d’economies comunitàries i els mecanismes de suport a aquestes. La 

proximitat dels PDC a les comunitàries té diversos avantatges: els equips PDC tenen 

molt contacte amb la realitat comunitària dels barris, les iniciatives comunitàries són 

la frontissa entre iniciatives econòmiques d’ESS i les persones organitzades en els 

barris; el pas de grups vulnerables a emprenedors en ESS necessita escenaris 

intermedis com són les comunitàries (veure experiència Bmincome). 
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LÍNIA 7. CONTRIBUIR A DEMOCRATITZAR L’ECONOMIA DE LA CIUTAT 

 

→ 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. Les propostes sorgides són: 

7.1.1. Cercar l’equilibri entre autoorganització i suport de l’Ajuntament. Cal cercar els 

suports mínims per garantir l’activitat de les entitats però, mantenint el seu caràcter 

autogestionat i la seva independència.  

7.1.2. Garantir que les iniciatives comunitàries reben el mateix suport independentment 

del districte en el que estan situades. Actualment, les polítiques dels districtes no són 

iguals i, en funció d’on es situï la iniciativa, rep més o menys suport.  

7.1.3. Fomentar la participació democràtica de la població en els espais comunitaris i de 

participació del barri/ciutat a través de compensació d’aquest temps a través de 

moneda social i/o temps per bescanviar en el banc del temps local. 

 

→ Fita 7.2: Contribuir, accentuar i intensificar, qual s’escaigui, a la socialització de les cures 

entre homes i dones. Les propostes sorgides són: 

7.2.1. Augmentar el prestigi de les feines de cura, enteses en un sentit ampli. Cal prestigiar 

les feines com metges, mestres, professores,... vinculades a les cures (aquesta línia 

de treball també està relacionada amb la fita 5 de la línia 2) .  

→ 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. 

Les propostes sorgides són: 

7.4.1. Utilitzar els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) existents a la ciutat com 

una eina en favor de l’ESS, fomentant-ne la gestió a través de cooperatives 

vinculades al territori. Això suposaria també un suport a la territorialització de l’ESS 

(proposta vinculada a la línia 4). 
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PALANCA 1. CONSUM CONSCIENT 

 

P 1.1.  S’apunta com una necessitat i responsabilitat de Barcelona la protecció i promoció dels 

Parcs Agraris propers. Calen eines de reequilibri territorial i d’exportació de recursos de Barcelona 

cap als entorns, sobretot agraris i rurals, per garantir els sectors estratègics i avançar cap a 

sobiranies alimentàries i energètica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reflexió sobre Palanques 

 


