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(1) Taules i projectes d’intercooperació sectorial / Impuls de 
plans sectorials i ESS 

 

Línia a la què 
contribuiria 

L1: Augmentar el pes de l’ESS en l’economia de la ciutat, la seva solidesa, articulació i 
extensió, especialment en els sectors estratègics 
L7: Desenvolupar palanques que impulsin l’Estratègia 
L8: Transversalitzar els reptes de l’economia digital, l’economia feminista, les 
migracions i la transició energètica i ecològica 

Fites que 
ajudaria a assolir 

1.1. Incidir en el model productiu de la ciutat mitjançant l’impuls de l’ESS en els 
sectors estratègics. 
1.2. Augmentar l’ocupació de qualitat de l’ESS en els sectors estratègics. 
1.3. Polinitzar altres actors econòmics amb instruments i pràctiques de l’ESS. 
3.2. Facilitar la intercooperació entre actors de l’ESS, enfortint el mercat social. 
3.3. Impulsar la transformació de la demanda de consum, a través d’espais físics i 
virtuals de comercialització, difusió i sensibilització de l’ESS. 
4.2. Promoure l’articulació de les iniciatives d’ESS a les comunitats i districtes de la 
ciutat. 
4.3. Promoure pols econòmics d’ESS locals. 

Motivació Potenciar l’articulació sectorial de l’ESS, especialment generant espais compartits 
entre entitats de famílies diverses de l’ESS, trobant punts en comú i potenciant 
projectes tractors i eines o recursos compartits. 

Accions 
potencials de 
treball 

Allà on hi hagi sectors que s'organitzin i s'articulin d'una forma oberta i participada pel 
conjunt i diversitat de l'ESS, tindran la possibilitat de posar sobre la taula plans de 
treball propis i projectes tractors que rebran el suport i reconeixement orgànic en la 
governança de l’Estratègia. 
Així doncs el projecte de ciutat «Taules i projectes d’intercooperació sectorial» amplia 
l’articulació de l’ESS per sectors d’activitat estratègics, a través de taules sectorials 
participades per entitats de les diferents famílies de l’ESS, que comptaran amb equips 
tècnics de dinamització. 
Aquestes taules desenvoluparan: 

 Un pla de treball propi en els propers 10 anys, aprofitant les diagnosis i 
propostes de treball identificades durant el procés participatiu previ, en 
cadascun d’ells. 

 La identificació, selecció i desenvolupament de projectes tractors propis. 
 Una taula coordinada (multisectorial) per fer front a situacions d’emergència o 

crisi i generar respostes des de l’ESS. 

Altres projectes -
propostes de 
treball amb les 
què aquest 
projecte de ciutat 
pot estar vinculat 
o recollir 

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

 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). 

 Banc de col·laboracions i dinàmiques d’intercooperació dins l’ESS 

 Amadrinament d’entitats consolidades a projectes incipients. Creació de 
sinergies entre les noves iniciatives de l’ESS amb organitzacions ja més 
consolidades és clau per al seu aprenentatge. 

 Impuls de col·laboracions entre entitats de l’ESS per oferir serveis a 
l’Ajuntament, a través de: 
◦ Facilitació d’espais de coneixement mutu entre les diferents famílies de 

l'ESS. 
◦ Capacitació de les entitats per presentar-se a licitacions públiques. 
◦ Creació d’una “Open Value Network” per facilitar la presentació conjunta a 

licitacions. 
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 Planificació de serveis associats a l’habitatge; xarxa d’empreses i entitats 
d’ESS de serveis associats (energia, alimentació, mobilitat, cures, mediació 
familiar, etc.). 

 Enfortiment de xarxes d’habitatge cooperatiu (local, autonòmica i estatal) i 
treball i intercooperació amb entitats que fan mediació i suport social a famílies 
que viuen a habitatges d’entitats bancàries. 

 Espai d'articulació de les finances ètiques al voltant de l'Estratègia, generant 
aliances i constituint acords de col·laboració amb el sector articulat de l'ESS 
(AESCAT) per enfortir les finances ètiques com una eina fonamental de l'ESS, 
generant eines pròpies. 

 Espais de diàleg i articulació entre els àmbits de l’ESS i de l’economia circular i 
la sostenibilitat, fomentant la seva intersecció. 

 Projectes tractors sectorials, entre altres: 
◦ BiciHub 
◦ Espai Participatiu Agròpolis 
◦ Espai comercial de consum conscient 
◦ Comunitats Energètiques Locals 
◦ Community Land Trust 
◦ Cultura Cooperativa 
◦ Hub de Transició Energètica 
◦ RevESStim 
◦ Xarxa de Parcs Agraris propers a la ciutat 

Recollint les 
propostes de... 

CONFCOOP, E-COL, FEM-FCTC, MOB, MIGR, MUTUA, SECT (AGRO, CONSUM, 
HABIT, TÈXTIL, TRANS), ST 

 


