
PROPOSTA DE REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DE LA XES 2021-23 
 
 
 

 

 

 Reptes globals

Com ha de 
respondre l'ESS als 

reptes globals?

Com hi pot 
contribuir la XES?

EL PUNT DE PARTIDA EXTERN: COM ESTÀ EL MÓN? 

Compartir 3 grans reptes globals i 5 grans instruments per 
superar-los  

EL PUNT D’ARRIBADA: COM VOLEM QUE ESTIGUI L’ESS EL 2030? 
 
Compartir com volem que evolucioni l’ESS en aquesta dècada per 
abordar els reptes globals 
     

EL PUNT D’ARRIBADA: I QUÈ HEM DE FER LA XES PER AJUDAR-
HI? 

 
Compartir com podem contribuir la XES a fer que l’ESS evolucioni, 
tal com pensem que és desitjable  

 

EL PUNT DE PARTIDA INTERN: COM ESTEM? 

Tenir un diagnòstic compartit de l’estat actual de l’ESS a Catalunya 

Estat actual de l'ESS a Catalunya 



Proposem un procés participatiu que permeti construir un diagnòstic compartit i una visió comuna sobre l’estat i el paper 
de l’ESS a Catalunya que ofereixi prioritats d’acció que orientin la XES. 

Proposem que aquest procés tingui quatre fases, des d’abril de 2021 a març/abril de 2022. 

 

 

Fase I: Estat actual de l’ESS a Catalunya (abril-juliol 2021) 

 

Objectiu 

Tenir un diagnòstic compartit de quin és l’estat actual de l’ESS catalana, quantitativament i qualitativament (nombre d’entitats i 
de persones, sectors d’activitat, entitats referents, influència, estratègies...). Què tenim i què no tenim. Punts forts i punts febles. 

 

Com es fa?  

1r. La comissió de dinamització del procés redacta un document base genèric. 

2n. L’envia a les altres comissions, xarxes locals i persones de la XES perquè l’enriqueixin i el concretin, aprofitant el coneixement 
de cadascú en el seu àmbit i territori. 

3r. A partir de les aportacions rebudes, la comissió de dinamització del procés de reflexió fa una proposta de document. 

4t. Se sotmet a debat i aprovació en una Permanent ampliada. 

 

Resultat  

Un document sobre l’estat actual de l’ESS a Catalunya. 

 



Fase II: Com ha de respondre l’ESS als reptes globals? (setembre-desembre 2021)  

 

Objectiu 

Compartir com volem que evolucioni l’ESS en aquesta dècada.  

 

Com es fa?  

1r. Coincidint amb el 10è aniversari de la FESC, es convidarà a 20 àmbits sectorials i temàtics de l’ESS a realitzar una reflexió 
col·lectiva que elabori un balanç d’aquell sector els darrers 10 anys i quines perspectives d’evolució s’ambicionen per a la 
propera dècada (2030). 

2n. S’envia a les comissions, xarxes locals, persones individuals de la XES i entitats afins que vulguin participar en la reflexió 
(algunes federacions de cooperatives?, la XAC?, col·lectius socials propers...) un document amb unes pautes perquè debatin i 
responguin a la pregunta: “Com hauria d'evolucionar l'ESS catalana en els anys immediats per abordar de manera més efectiva 
els reptes globals i esdevenir, com a màxim, el 2030, una part important d’una alternativa a l’economia capitalista?”  

Els demanem que proposin 5-10 àmbits/sectors socials/estratègies/canvis concrets que considerin imprescindibles per 
respondre a aquesta pregunta. Prèviament, haurem enviat unes pautes per fer les respostes i un material base per a la reflexió. 
Cada comissió/xarxa tindrà una persona designada per bolcar les respostes del grup. 

3r. A partir de les aportacions rebudes, la comissió de dinamització del procés de reflexió fa una primera versió de document 
de síntesi. 

4t. S’obre espai/s deliberatiu/s a la FESC per enriquir aquesta primera versió. 

5è. La comissió de dinamització fa una segona versió del document de síntesi. 

6è.  S’envia el document per a esmenes a la base social i es debat i s’aprova en una AG al novembre de 2021. 

 



Resultat 

Un document sobre com intentarem que evolucioni l’ESS catalana en aquesta dècada. 

 

Material base per a la reflexió 

a. El document sobre l’estat actual de l’ESS; 
b. Els dos documents de la XES: Pla d’Acció de l’ESS per a les administracions públiques i Mesures per la 

democratització econòmica i la transició ecosocial; 
c. Les càpsules de vídeo (que trobem o fem) i els documents sobre reptes globals i instruments per abordar-los. 

 

3 grans reptes globals: 

1. Impedir el col·lapse de la societat provocat per l’escalfament global, la pèrdua de biodiversitat i l’esgotament dels 
recursos; 
2. Erradicar la pobresa i reduir dràsticament les desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre pobles; 
3. Frenar l’ascens del feixisme i l’autoritarisme. 

 

5 grans instruments per superar-los: 

a) Feminitzar la societat  
b) Democratitzar l’economia 
c) Redistribuir els treballs i la riquesa 
d) Empoderar la societat i teixir autogestió 
e) Canviar a una forma de vida més cooperativa i més austera per viure dins els límits del planeta  

 

L’explicació del procés, com s’hi pot participar i tota aquesta documentació i la que es vagi generant pot quedar recollida en un 
web perquè es pugui consultar en qualsevol moment (decidir si Decidim/web XES/web específica). 



Fase III: Com hi pot contribuir la XES? (gener-abril 2022) 

  

Objectiu 

Consensuar unes línies generals d’actuació de la XES per contribuir a fer realitat l’evolució de l’ESS catalana fins al 2030. 

 

Com es fa?  

1r. Enviar a cada comissió, xarxa local i persona sòcia de la XES un document amb unes pautes perquè responguin a la pregunta: 
“Com podem contribuir la XES a aconseguir que l’ESS evolucioni de la manera com hem decidit que voldríem per “abordar de 
manera més efectiva els reptes globals i esdevenir, com a màxim, el 2030, una part important d’una alternativa a l’economia 
capitalista?”.  

Demanem que responguin aportant entre 5 i 10 línies de treball concretes que la XES haurà de prioritzar fins al 2030.  

2n. A partir de les aportacions rebudes, la comissió de dinamització del procés de reflexió fa una primera versió de document 
de síntesi en què proposa una sèrie de línies de treball prioritàries per a la XES (triades per ser les més repetides, per ser 
coherents entre elles, perquè són la base que després permetrà abordar-ne d’altres...). Aquestes línies de treball hauran 
d’estructurar el pla estratègic de la XES en el període 2023-2026, que es confeccionarà a la fase IV.  

3r. Es fa una assemblea general deliberativa per enriquir la primera versió del document. 

4t. La comissió de dinamització fa una segona versió del document de síntesi i de línies de treball prioritàries 2023-2026. 

5è. S’envia el document per a esmenes de la base social i es debat i s’aprova en una Assemblea General Extraordinària el març 
de 2022. Totes les línies de treball no considerades prioritàries per l’assemblea però ben valorades per aquesta queden “en 
reserva” per reconsiderar-les i, si s’aprova, integrar-les en el següent pla estratègic, el del període 2027-2030. 

 

  



 

Fase IV: Pla Estratègic XES 2023-2026 (setembre 2022 - gener 2023) 

 

A partir de les línies de treball prioritàries aprovades a l’AG per al 2023-2026, es confecciona des del segon semestre del 2022 i 
amb la participació de les comissions i les xarxes locals, el Pla Estratègic de la XES per a 2023-2026, que caldrà aprovar en 
Assemblea General Ordinària a principis de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 


