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 (9) Taules d’ESS per Districtes / ESS arrelada al territori: Impuls 
d’estratègies territorials a Districtes i barris 

 

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 
L5: Generar més marcs de coproducció de polítiques públiques amb l’ESS 
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’ESSa 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 
Fita 5.1. Impulsar, normativitzant si cal, la coproducció (cocreació, cogestió, 
coseguiment i coavaluació) de les polítiques municipals d’ESS 
Fita 5.3. Promoure el procomuns digitals com a “béns comuns urbans” de l’ESS 

Motivació Enfortir l’articulació territorial, vehicular les demandes, propostes i necessitats de l’ESS 
cap a l’administració local territorialitzada, abordar especificitats de l’ESS a cada barri 
o districte, entomar reptes específics d’aquest barris i districtes de de l’ESS, generar 
espais i contextos favorables per la intercooperació, i explorar nous espais de 
participació i construcció comunitària, implementant mecanismes de participació que 
no incrementin la bretxa digital. 

Accions 
potencials de 
treball 

Taules d’ESS a cada districte o barri (sempre que el territori i les entitats que hi 
desenvolupen la seva activitat tinguin disponibilitat i interès), facilitant l’accés a 
infraestructures (físiques i tecnològiques) i locals de trobada per a l’ESS, aglutinant 
entitats de les diferents famílies 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. 

 Xarxa de recursos i espais per a la producció, incubació, allotjament i 
consolidació de projectes d’ESS 

 Establiment de vincles i aliances amb nous moviments socials com són les 
assembles feministes autogestionats (sovint protagonitzats per joves), els 
moviments per un habitatge digne, de transició ecològica i les iniciates de 
l’economia circular i la sostenibilitat, 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. 

 Taules d’ESS a cada districte o barri (ja existeix a Sant Andreu i la valoració és 
positiva), facilitant l’accés a infraestructures i locals de trobada per a l’ESS i 
garantint uns horaris flexibles en els equipaments perquè encaixin amb les 
necessitats de les entitats. 

 Foment de l’articulació i participació d’iniciatives i projectes de l’ESS amb 
estructures no formalitzades (sense forma jurídica) en espais de representació i 
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decisió sobre l’ESS de la ciutat. 
 Impuls i difusió de projectes de cooperatives de consum, des de la proximitat, 

per fer arribar l’ESS a persones que la desconeixen. 
 Desenvolupament i ampliació d’infraestructures obertes (fibres, software, 

dades, dispositius, etc.) a la ciutat. 

Recollint les 
propostes de... 

E-COL, FEM-FCTC, MIGR, SECT (HAB), TERR (H-GUINARDÓ, ST ANDREU, ST 
MARTÍ) 

 


