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 (7) SomESS: Relat propi i compartit de l’ESS 

 

Línies 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 
L2: Visualitzar l’ESS com una realitat de prestigi a la ciutat 
L3: Crear i consolidar estructures estratègiques de l’ESS 
L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes 
L5: Generar més marcs de coproducció de polítiques públiques amb l’ESS 
L6: Contribuir des de l’ESS a prevenir i reduir les desigualtats socials a la ciutat 
L8: Transversalitzar els reptes de l’economia digital, l’economia feminista, les 
migracions i la transició energètica i ecològica 

Fites que 
ajudaria a assolir 

Fita 1.3. Polinitzar altres actors econòmics amb instruments i pràctiques de l’ESS. 
Fita 2.1. Mesurar de forma sistemàtica, harmonitzada i permanent la dimensió, 
característiques, retorn social i pràctiques de l’ESS a la ciutat. 
Fita 2.2. Articular vincles de l’ESS amb tots els nivells educatius-formatius, formals i no 
formals, així com amb centres de recerca i universitats. 
Fita 3.2. Facilitar la intercooperació entre actors de l’ESS, enfortint el mercat social. 
Fita 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. 
Fita 4.2. Promoure l’articulació de les iniciatives d’ESS a les comunitats i districtes de 
la ciutat. 
Fita 5.3. Promoure el procomuns digitals com a “béns comuns urbans” de l’ESS. 
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. 
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. 

Motivació Enfortir el relat propi i compartit de la ESS, posant en valor els valors i trets compartits 
i l’aportació en la construcció d’un model econòmic més sostenible (econòmica, 
personal, social i ambientalment) des del reconeixent de la seva pluralitat i diversitat i 
visibilitzant les especificitats de cada una de les famílies que la integren, per tal 
d’enfortir el sentiment de pertinença a l’ESS des del reconeixement mutu i facilitar 
l’articulació política i empresarial i la intercooperació. 

Accions 
potencials de 
treball 

Enfortiment del sentiment de pertinença a l’ESS, de totes les entitats que formen part 
de les diferents famílies que la integren, a través de: 

 Xarxa de mitjans audiovisuals locals, comunitaris i d’ESS. 

 Acompanyament a les entitats sobre les eines i oportunitats que hi ha a l’ESS. 
 Elaboració de materials territorialitzats per enfortir el relat de l’ESS i que sigui 

compartit per la ciutat. 
 Establiment de vincles i aliances amb nous moviments socials com: 

◦ les assembles feministes autogestionats (sovint protagonitzats per joves) 
◦ els moviments per un habitatge digne 
◦ el moviment de transició ecològica 
◦ les iniciatives de l’economia circular i la sostenibilitat 
◦ es lluites de les treballadores de la llar (Taula de treballadores de la llar i de 

la cura i Taula de la llar justa) 
que sorgeixen als barris de la ciutat, incorporant les seves reivindicacions a 
l’Estratègia, fomentant espais de trobada i vinculació del relat d’ESS amb els 
dels diferents moviment (a nivell de llenguatge i d’assequibilitat) i promovent 
una contaminació mútua entre mecanismes de defensa dels moviments 
socials o populars amb els projectes d’ESS. 

 Acord amb mitjans públics grans o diaris per fer un programa o secció regular 
específic. 

 Suport als mitjans de comunicació de l’ESS ja existents a la ciutat. 
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 Disseny de campanyes en mitjans generalistes. 

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. 

 Estratègia de màrqueting planificada conjunta, vinculant els serveis i productes 
de l’ESS a una oferta de qualitat i professional. Incorporació a les campanyes 
municipals els productes i serveis oferts des de l’ESS i planificació d’aquestes 
campanyes conjuntament amb l’ESS. Campanya municipal orientada a 
escoles, empreses, administracions públiques, etc. per tal que s’adhereixin 
amb l’etiqueta “consumidores responsables”. 

 Campanyes de sensibilització potents “Ni un euro fora de l'ESS”, apel·lant a 
una major coherència dintre del propi àmbit ampli i divers de l'ESS. 

 Campanya de sensibilització sobre l’acció educativa informal i no formal com a 
necessària i complementària a la formal per a un correcte desenvolupament 
com a persona i ciutadans/es de Barcelona. 

 Foment del consum d’energies renovables a través de campanya municipal de 
sensibilització. 

Recollint les 
propostes de... 

ECOM, FEM-FCTC, TERR (ST ANDREU, H-GUINARDÓ), SECT (HAB, CURES), ST 

 


