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 (8) Xarxa de recursos i espais per a l’enfortiment 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 
L3: Crear i consolidar estructures estratègiques de l’ESS 
L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes 
L7: Desenvolupar palanques de impulsin l’Estratègia 
L8: Transversalitzar els reptes que plantegen l’economia digital, l’economia feminista, 
les migracions i la transició energètica i ecològica 

Fites que 
ajudaria a assolir 

Fita 1.1. Incidir en el model productiu de la ciutat mitjançant l’impuls de l’ESS en els 
sectors estratègics. 
Fita 1.2. Augmentar l’ocupació de qualitat de l’ESS en els sectors estratègics. 
Fita 3.1. Enfortir les bases socials de les entitats representatives 
Fita 3.5. Facilitar la intercooperació entre actors de la ESS 
Fita 4.2. Promoure l’articulació de les iniciatives d’ESS a les comunitats i districtes de 
la ciutat 
Fita 4.3. Promoure pols econòmics locals 
Fita 4.4. Promoure l’articulació entre els pols econòmics d’ESS locals 

Motivació Donar resposta a la necessitat d’espais físics compartits i altres recursos, així com 
articular-los entre si i amb la resta de recursos de la ciutat a disposició de l’enfortiment 
i consolidació de projectes d’ESS que neixen a la ciutat, facilitant col·laboracions, 
especialitzacions, itineraris compartits, economies d’escala, aprentatge mutu... i evitant 
duplicitats, metodologies dispars o ineficiències. 

Accions 
potencials de 
treball 

Articulació, ordenació i posada en comú dels recursos i espais per a la producció, 
incubació, allotjament i consolidació de projectes d’ESS, a través de: 

 Xarxa d’espais de producció manual per facilitar la creació d’iniciatives de 
l’ESS (obradors, cuines, vivers industrials, tallers d’oficis, etc.) on es pugui, 
entre altres, compartir vehicle, cuinar, reparar, reutilitzar e intercanviar, 
promovent que aquests espais no siguin només un espai d’intercanvi, sinó de 
transformació social impulsant accions conjuntes. 

 Creació de “pols logístics” als barris per a que les entitats comunitàries puguin 
compartir recursos (emmagatzematge, refrigeració, espai de trobada, repair-
cafè). Cedir espais per al funcionament de les entitats i assegurar que siguin 
accessibles. Espais sense una gran demanda de vinculació per les entitats per 
poder mantenir la seva autogestió i independència. Equipaments de gestió 
comunitària que reclamen de la implicació del teixit comunitari dels barris, en 
una lògica de coproducció. 

 Potenciació i incorporació als equipaments de la ciutat (municipals i privats, 
com parades buides de mercats, quioscs o guinguetes) un espai i/o estructura 
destinada a facilitar la col·lectivització i cooperativització de serveis i productes, 
des del punt de vista del consum responsable i la transició ecològica (aules 
ambientals, mercats municipals, punts verds, grups de consum agroecològic, 
comunitats energètiques, espais de reparació, mancomunitats d’eines i 
recursos  etc.). 

 Articulació entre els pols econòmics d’ESS locals a través d’accions d’ESS 
itinerants. Projectes de barri, com podrien ser fires, mercats, festivals de 
cinema..., fer que vagin canviant la ubicació de l’esdeveniment pels diferents 
barris del districte (per tal de permetre connexions entre barris d’un mateix 
districte i donar resposta a una de les principals dificultats detectades). 

 Espai de treball compartit entre serveis d’acompanyament i assessorament 
socioempresarial de la ciutat adreçats a l’ESS, per a: 
◦ compartir criteris i bases metodològiques per l’acompanyament cap a 

l’enfortiment socioempresarial d’entitats i empreses de l’àmbit de l’ESS; 
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◦ definir i compartir indicadors i dades; 
◦ elaborar anàlisis conjuntament que ens permetin ajustar plans de treball, 

activitat, serveis i materials; 
◦ identificar necessitats, especialitzacions i duplicitats. 

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

 Projecte de ciutat (3): Bloc 4 Can Batlló - Pol cooperatiu de ciutat i Ateneu 
Cooperatiu de Barcelona «Coòpolis» 

 Projecte de ciutat (5) Instrument d’observació, anàlisi, mapeig i avaluació de 
l’ESS a la ciutat 

 Catàleg d’espais a la ciutat per a la cessió 

 Xarxa de punts de canvi de contractes a opcions d’ESS als barris i districtes 

 Xarxa de cures comunitàries i Bancs del temps 

 InnoBA i el SAESS de Barcelona Activa 

 La InnoBAdora 

A proposta de... E-COL, E-COM, ECOM, MIGR, SECT (CONSUM, FIN, TÈXTIL, TRANS), TERR (9B, 
ST ANDREU, ST MARTÍ, STS-MONTJ) 

 


