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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. 

1 Facilitar que les persones migrades coneguin l’ESS. Ajuntament de Barcelona ESS    

2  
 

3  
 

Fita 1.2. Augmentar 
l’ocupació de qualitat 
de l’ESS en els 
sectors estratègics. 

1 Promocionar l’ESS com una via més d’integració personal i laboral de les persones migrades 
en el país, com a complement a l’emprenedoria tradicional i la inserció laboral. 

Ajuntament de Barcelona ESS    

2 Facilitar que les persones migrants / d’origen divers es puguin fer responsables d’un projecte 
empresarial que pugui quedar orfe. 
 

3  

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  
 

     

2  
 

3  
 

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       

2  
 

3  
 

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

1 Fomentar la reparació dels productes i allargar la seva vida útil el màxim possible, 
principalment a través d’iniciatives des de l’ESS. 

Ajuntament de Barcelona ESS    

2 Fomentar l’economia circular i el reaprofitament mitjançant iniciatives impulsades des de l’ESS. 
 

3  

Fita 1.6. Ampliar 
l’articulació de l’ESS 
per sectors 
d’activitat. 

1       

2  

3  

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

1  
 

     

2  
 

3 
 

 
 

Fita 1.8. Polinitzar 
altres actors 
econòmics 
convencionals amb 

1 
 

      

2 
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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 

instruments i 
pràctiques de l’ESS. 

3 
 

 

Fita 1.9. Penetrar en 
estructures (fires, 
entitats...) de 
l’economia 
convencional amb 
l’ESS. 
Existeix el perill de 
que ens estiguem 
sumant a iniciatives 
capitalistes (!) 

1 
 

 
 

     

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 Ampliar el concepte de l’ESS a iniciatives comunitàries: visualitzar experiències existents 
basades en intercanvis no monetaris, xarxes informals d’intercanvi... i aprendre d’aquestes 
pràctiques. 

Ajuntament de Barcelona ESS    

2 Reconèixer i posar en valor les aportacions d’aquests models a l’hora de construir els 
indicadors de mesura. 

3 Nota: No limitar aquest càlcul només a aquelles iniciatives que estiguin formalitzades 
jurídicament i sota una determina formula jurídica. 

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  
 

     

2  
 

3  
 

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

1  
 

     

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  
 
 

     

2  
 
 

3  
 
 

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

1 Fer una comunicació adaptada als diferents col·lectius, utilitzant conceptes més propers. Per 
exemple l’ESS en altres països és coneguda com a Economia desde abajo, Economia 
comunitària....  

Ajuntament de Barcelona ESS    

2 Incorporar la diversitat d’origen en el missatge, l’idioma... per exemple: Fomentar que l’emissor 
del missatge sigui una persona migrada, utilitzar llengües no oficials de l’estat espanyol per 
comunicar-se amb les persones migrades. 

3 Assegurar la presència d’aquests missatges en espais que siguin habituals per als diferents 
col·lectius: ràdios, TMB 

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

1 Fer visibles les pràctiques d’estalvi o d’intercanvi que ja estan portant a terme les persones 
migrades o d’origen divers. 

Ajuntament de Barcelona     

2  
 

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 Promoure estudis de l’ESS, amb un èmfasis especial cap els col·lectius minoritaris. 
 

Ajuntament de Barcelona ESS    

2 Incloure preguntes a les enquestes i estudis per tal de recollir la situació de col·lectius diversos 
i així poder crear polítiques més focalitzades.  

3 Reconèixer les diferents iniciatives impulsades des del propi sector (pam a pam...) a la 
contractació pública. 

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 Oferir formacions d’ESS per a les persones migrades / d’origen divers per facilitar que 
coneguin les possibilitats i potencialitats. 
 

ESS Ajuntament de Barcelona    

2 Impulsar la recerca aplicada amb perspectiva de les migracions. 
 

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 Posar a disposició dels col·lectius de migrades espais de l’ajuntament com a obradors per  
poder desenvolupar alguns oficis, com ara cuina, fusters, bijuteria... 
 

Ajuntament de Barcelona ESS    

2  
 

3 
 

 
 

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

1 
 

Assegurar que els indicadors incorporin la mirada de les persones migrades. Ajuntament de Barcelona     

2 
 

Evitar agrupacions en les respostes que situïn en un mateix grup situacions molt diverses. Per 
exemple, persones migrades i en situació de vulnerabilitat.  
 

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 Crear oficines del SAIR (Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats) i d’orientació 
laboral a tots els Districtes per facilitar l’accés a persones migrades. 
 

Ajuntament de Barcelona     

2 Capacitar a tot el personal de l’Ajuntament que atén a persones migrades sobre les 
possibilitats que ofereix l’ESS a aquest col·lectiu. 
 

3  
 

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

1 Fomentar, en la mesura del possible, la participació d’iniciatives i projectes de l’ESS amb 
estructures no formalitzades, és a dir sense forma jurídica.  

Ajuntament de Barcelona ESS    

2 Identificar les iniciatives (crear un directori) dels projectes de l’ESS que hi ha en cada un dels 
barris i districtes de la ciutat de Barcelona. Posar èmfasi en detectar les fortaleses de cada un 
dels projectes. 

3  

Fita 4.3. Promoure 
pols econòmics 
d’ESS locals. 
 

1 Impulsar accions en aquells territoris  on hi hagi presència i impuls des dels propis participants 
i a partir de les necessitats del propi territori (vigilem que no es converteixi en una obligació o 
que tots els territoris hagin de funcionar igual) 

ESS     

2 Assegurar que aquests pols no siguin només un espai d’intercanvi, sinó de transformació 
social impulsant accions conjuntes. 
 
 

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 Impulsar la cogestió de projectes i serveis entre l’Ajuntament i les entitats de persones 
migrades. Sense aquesta cogestió perdem l’expertesa que poden aportar les persones que 
han utilitzat aquest servei o programes en el passat. 

Ajuntament de Barcelona ESS    

2 Explorar nous espais de participació i construcció comunitària: Implementar mecanismes de 
participació que no són els que actualment s’estan utilitzant, potser la bretxa digital no facilita 
aquesta participació. Per exemple la plataforma Decidim esta enfocada a un perfil de persones 
concretes. En els països d’origen hi ha mecanismes de participació que ja funcionen i que 
podrien ser replicats a la ciutat. 

3 L’assessorament de l’ESS entre les persones migrades hauria de ser realitzar per persones 
amb les mateixes experiències. A l’hora de realitzar l’assessorament les persones migrades 
poden mostrar més empatia, conèixer més la situació personal de l’altre persona i evitar 
algunes actituds de certa superioritat. 

4 Explorar noves vies de concertació social. 
 

     

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

1 En els concursos/licitacions/concerts per gaudir del patrimoni ciutadà atorgar diferents 
puntuacions (beneficioses) per aquelles activitats que son dirigides o gestionades per persones 
migrades o d’origen divers. 

Ajuntament de Barcelona     

2  
 

3  
 

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

1  
 

     

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 Garantir que las organitzacions de l’ESS de persones migrades o d’origen divers formen parts 
del òrgans de governança dels diferents espais. 

Ajuntament de Barcelona ESS    

2 Garantir una quota mínima o participació en els espais de participació. Per exemple en les 
cooperatives només un 5% de les persones sòcies són migrades o d’origen divers. En el total 
de la població trobem un 17% de persones migrades o d’origen divers i per tan com a mínim el 
5% hauria d’arribar a duplicar-se.  

3  
 
 

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

1  
 

     

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 Acompanyar a la posada en marxa de projectes destinats a la lluita contra la pobresa i la 
cohesió social impulsats per les pròpies persones destinatàries. 
 

Ajuntament de Barcelona     

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 Pressionar des de l’Ajuntament per a la modificació la llei d’estrangeria. En l’actualitat la llei 
d’estrangeria és un mur legal per tal de poder entrar en el món laboral de forma regularitzada.  

Ajuntament de Barcelona ESS    

2 Promoure un fons d’ajuda econòmica (creació o consolidació de projectes) i per a la 
contractació dins de l’ESS, exclusius per a persones migrades o d’origen divers. Aquest fons 
podrien estar relacionats amb els sectors estratègics que s’han definit en la pròpia estratègia 
de ciutat.  

3 Si el català no és un idioma 100% necessari en el lloc de treball, fer possible que la persona 
migrant pugui destinar una part del treball a aprendre l’idioma.  

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

1 Agilitzar l’homologació dels títols universitaris de països de fora de la Unió Europea. Facilitaria 
molt obrir les certificacions a les persones migrades o d’origen divers durant el període de 
temps que estan esperant la seva regularització.  

Ajuntament de Barcelona ESS    

2 En el procés de reagrupació familiar, revisar (per adaptar-los a la realitat de la ciutat) els 
requeriments que es demanen per a l’habitabilitat dels espais. No es pot demanar uns requisits 
a les persones migrades molt elevats en ciutats com Barcelona.  

3 Garantir que l’accés a programes socials no pugui tenir com a conseqüència la pèrdua de la 
custodia dels fills.  
 

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 Assegurar la participació de les persones migrades en iniciatives comunitàries encara que no 
tinguin regularitzada la seva situació. 
 

Ajuntament de Barcelona ESS    

2 Assegurat que els espais de participació siguin decisoris (sinó desmotiva a la participació). 
 

3  
 
 

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

1 Afavorir la contractació de projectes de l’ESS per als serveis de les cures a les persones.  
 
 

Ajuntament de Barcelona     

2 Elaborar una estratègia per als espais de participació que faciliti la participació de totes les 
persones: per exemple que es tingui en compte aspectes com els horaris en que es convoquen 
les reunions, facilitar un espai de cures, idioma.. 

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  
Explorar iniciatives més creatives i disruptives: com per exemple experiències de cohousing 
entre col·lectius diversos... 
 

Ajuntament de Barcelona     

2  
 
 

3  
 
 

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

1 Oferir formacions d’ESS per a les persones migrades o d’origen divers.  
 
 

Ajuntament de Barcelona     

2  
 
 

3  
 
 

 


