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» Dossier de Premsa  
18 de gener 2016 

 

www.bcn.cat/premsa  

 
 
Objectiu: fer créixer l’economia cooperativa, 
social i solidària a Barcelona 
 
 
» L’Ajuntament impulsa l’Economia cooperativa, social  i solidària 

amb un pla de Xoc transversal 
 

» Es comença amb cinc projectes pilot per dinamitzar iniciatives 
d’ECSS a la Barceloneta (Ciutat Vella), Poble-Sec i  la Marina 
(Sants-Montjuïc), Porta (Nou Barris) i Pere IV (San t Martí) 

 

» Es rehabilitarà l’edifici municipal de Can Picó per  fer-hi el primer 
BiciHub de Barcelona, amb un espai de serveis per a  la mobilitat 
sostenible i la formació, i la fàbrica-escola Rebic iclem  

 

» S’ofereix formació i recursos a 20 micro, petites i  mitjanes 
empreses cooperatives d’Economia cooperativa, socia l i solidària 
composades per dones 
 

» S’obriran nous programes de pràctiques professional s per a joves 
en empreses cooperatives  

 

» S’estudia la inclusió de criteris ASG (criteris amb ientals, socials i 
de bon govern) per a les subvencions de 2016  

 
» Es vol obrir el mercat a l’ecocupació d’aturats per  treballar en el 

sector dels serveis d’estalvi energètic en edificis  municipals  
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» Dossier de Premsa  
 Accions pilot de foment de l’economia cooperativa,  social i solidària a la ciutat  

 

» Pla de xoc per fer crèixer l’economia cooperativa, social i 
solidària a la ciutat 

 
 
L’Ajuntament treballa per fomentar, reforçar i promocionar l’Economia Coopera tiva, Social 
i Solidària (ECSS) com una de les eines clau per do nar resposta a l’emergència 
socioeconòmica  que viu la ciutat.  
 
Una de les primeres accions del Govern municipal ha estat posar en marxa el Pla de Xoc 
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària , gràcies a la modificació del Pressupost General 
de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 que ha permès disposar de 96 milions d’euros 
per invertir en polítiques socials i de millora dels equipaments i l’espai públic. Des de la primera 
tinència de Treball, Economia i Planificació Estratègica i el Comissionat d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària s’ha posat en marxa aquest pla d’actuacio transversal, amb un 
pressupost de més de 650.000 euros, que aposta, entre d’altres, per accions en l’ocupació, 
empresa, emprenedoria, formació i la creació de la Xarxa de Municipis d’Economia Solidària.  
 
Aquestes actuacions són l’inici del pla d’actuació de mandat, que s’acordarà amb l’àmbit 
ciutadà de l’ECSS a partir del debat del PAM.   
 
 
» Una orientació estratègica per generar transformaci ó territorial 

socio-econòmica 
 
Els objectius prioritaris d’aquestes primeres actuacions pilot, emmarcades en la política 
econòmica del Govern municipal, són generar condicions per a l’ocupació estable, 
promoure itineraris d’inserció sòcio-laboral i comb atre la feminització de la pobresa . Per 
això es treballa per fomentar l’Economia Cooperativa, Social i Solidària, a partir de cinc criteris: 
 

• Enfocament en l’Economia Cooperativa, Social i Solidària 
• Col·laboració pública comunitària i cooperativa 
• Territorialització prioritària d’aquells barris amb majors desigualtats diverses  
• Reforç i enfortiment de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària que ja existeix  
• Promoció de nous projectes de  l’Economia Cooperativa, Social i Solidària 

L’economia social i solidària és un conjunt de pràctiques econòmiques, entre elles el treball 
cooperatiu, el consum responsable o les finances ètiques, que prioritzen la satisfacció de 
necessitats en lloc del lucre, s'organitzen de manera democràtica i actuen amb compromís 
social i ambiental. Aquest sector ja compta a Barcelona amb prop de 4.6 00 empreses, que 
generen prop de 50.000 llocs de treball i compten a mb prop de mig milió de clients i 
consumidors . És un sector que proposa formes de produir, distribuir i consumir, per satisfer 
les necessitats de les persones i territoris en lloc de, només el benefici i el lucre. 
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» Dossier de Premsa  
 Accions pilot de foment de l’economia cooperativa,  social i solidària a la ciutat  

 

» Fomentar l’economia solidària des del territori amb  cinc 
projectes pilot a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou  Barris i 
Sant Martí 

 
 
El Pla de Xoc d’Economia Social i Cooperativa contempla el suport a cinc projectes pilot als 
districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant  Martí. Aquestes actuacions 
reforcen dinàmiques sòcio-comunitàries ja en marxa i/o iniciant-se amb l’objectiu de fomentar 
l’economia solidària. Són transferibles a d’altres realitats dels 73 barris de la ciutat, i enforteixen 
i promouen dinàmiques ja presents als territoris i amb una dimensió sòciocomunitària. Els 
projectes estan orientats a aconseguir la participació i la implicació de veïnes i veïns, i a 
promocionar una xarxa integrada per tots els agents per intercanviar i avaluar experiències.  
 
Els cinc projectes i processos sòciocomunitaris desenvolupats per la ciutadania organitzada 
que esdevenen projectes pilots pel foment de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària són: 
 

• Barceloneta Proa a la Mar (Barceloneta, Districte de Ciutat Vella)  
• Economia Solidària Poble-Sec (Poble-Sec, Districte de Sants- Montjuïc)  
• Impuls Cooperatiu de Sants (Sants, Hostafrancs i La Bordeta, Districte de Sants- 

Montjuïc) 
• Mercat Importa! (Porta, Districte de Nou Barris)   
• Eix Pere IV (Poblenou, Districte de Sant Martí)  

 
 
 

» Projecte d’economia solidària “Barceloneta Proa a l a Mar” 
 
Aquest projecte de serveis d’economia solidària a la Barceloneta està desenvolupat per 
l’Associació Barceloneta Alerta. Ofereixen un Punt d’Informació i Orientació Laboral  per a  
demandes relatives a l’economia social, solidària i cooperativa; plans de suport, seguiment i 
acompanyament per dinamitzar col·lectius i grups vinculats a l’economia social i solidària com 
grups de famílies, cooperatives de consum, col·lectiu d’artistes i artesans o el comerç local. 
Participen en l’elaboració del Pla Comunitari, la C omissió d’Economia Social de 
Barceloneta Proa a la Mar i el Projecte Cooperativa  Segle XX .  
 
També són els encarregats de l’elaboració d’un catàleg de recursos en economia social i 
solidària al barri de la Barceloneta . Fins a l’abril de 2016, recolliran propostes, recursos 
humans, empreses i/o recursos institucionals per impulsar iniciatives d’ECSS o per impulsar 
dinàmiques d’intercooperació que reforcin el que ja existeix.  
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» Dossier de Premsa  
 Accions pilot de foment de l’economia cooperativa,  social i solidària a la ciutat  

 

» Acció per a l’impuls de l’economia solidària al Pob le-Sec 
 
L’Associació Diàlegs elaborarà una diagnosi participativa en el marc de l’economia solidària al 
barri de Poble-Sec, identificant agents, xarxes, necessitats i propostes. També crearà un servei 
del banc d’hores per a accions d’emprenedoria socia l del barri en tres dimensions: 
l’acompanyament psicosociolaboral, l’assessorament per a la viabilitat, i la formació en la gestió 
cooperativa i econòmica.  
 
Diàlegs s’encarregarà també de dinamitzar una xarxa d’actors  de l’economia solidària al 
Poble-Sec i organitzarà trobades amb actors d’economia solidària al barri i altres agents. 
També és l’encarregada del mapeig de les iniciatives  d’economia social i comunitàries, i 
realitzarà la cartrografia de la xarxes i relacions de les iniciatives d’economia social i pràctiques 
d’economia comunitària. 
 

» Dinamització cooperativa, social i solidària a Sant s-Montjuïc 
 
L’Associació Impuls Cooperatiu de Sants elaborarà una campanya de difusió de l’Economia 
cooperativa i comunitària de Sants-Montjuïc, organitzarà una jornada per donar a conèixer les 
iniciatives de cooperatives i de mercat social al col·lectiu veïnal, i activitats de difusió com 
l’actualització de la web www.sants.coop, parades, tallers, activitats lúdiques o taules rodones.  
 
Es pretèn dinamitzar els espais de trobada per generar processos d’enxarxament d’iniciatives 
existents. A més, s’elaborarà un informe de propostes d’integració socioeconòmica per a la 
integració d’un grup cooperatiu , i es farà l’acompanyament tècnic i formatiu per constituir 
una iniciativa d’economia comunitària de Can Batlló  i/o a l’Engranatge de la Marina . 
 

» Mercat Importa! Procés comunitari cap al desenvolup ament de 
l’Economia Solidària al barri de Porta 

 
La Federació Transforma Porta realitza un projecte de serveis de suport al procés comunitari 
cap al desenvolupament de l’economia solidària a Nou Barris. Entre els seus objectius, es troba 
consolidar i ampliar un espai catalitzador de l’ECS S al districte , difondre l’ECSS a Nou 
Barris i dinamitzar la participació d’entitats en espais comuns. També realitzarà un estudi-
diagnòstic de l’Economia cooperativa, social i solidària al districte de Nou Barris, amb 
metodologia participativa, amb sessions informatives, el mapeig de les iniciatives públiques i 
privades vinculades de l’ECSS, una jornada participativa i l’elaboració d’un informe de les 
oportunitats de creació de projectes d’autocupació cooperativa . 
 
A més, des de la federació es farà assessorament i formació per a projectes col·lectius 
d’emprenedoria social i solidària i autocupació de Nou Barris. 
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» Dossier de Premsa  
 Accions pilot de foment de l’economia cooperativa,  social i solidària a la ciutat  

 

» Projecte de dinamització de l’ECSS a l’Eix Pere IV del Poblenou 
 
L’entitat Desenvolupament Comunitari SCCL serà l’encarregada de realitzar el mapeig  
d’espais  buits  i patrimonials potencials a l’eix viari de Pere IV , susceptibles d’allotjar 
possibles iniciatives i projectes d’Economia cooperativa, social i solidària, i tindran un paper 
protagonista en la dinamització del procés de participació veïnal i com a actors socials 
dinamitzadors per recollir propostes i projectes d’ECSS. Dins d’aquest projecte, organitzaran 
processos participatius, jornades, activitats culturals diverses que comportin el coneixement del 
territori, activitats de millora en el paisatge urbà amb participació ciutadana, accions per 
elaborar propostes de transformació urbana i accions d’assessorament i acompanyament als 
projectes d’economia solidària i cooperativa que sorgeixen al territori.  
 
 

» Can Picó es rehabilitarà per fer-hi el primer BiciH ub de 
Barcelona i la fàbrica-escola Rebiciclem 

 
Dins del Pla de Xoc d’Economia Social i Cooperativa, i també en l’àmbit del carrer Pere IV, ja 
s’ha iniciat el projecte “Can Picó, economia social i espai de formació”. L’Ajuntament ha 
subvencionat amb 200.000 euros l’entitat BiciClot per accelerar la construcció a l’edifici 
municipal de Can Picó del primer BiciHub de Barcelona, com a espai de connexió de serveis 
per la mobilitat sostenible i la formació des de l’economia solidària.  
 
L’entitat cooperativa de la bici ha començat ja la rehabilitació de l’edifici, un antic magatzem 
industrial situat al carrer Pere IV, 58.  
 
L’equipament albergarà un taller de reparació de bicicletes i aules de forma ció, amb la 
intenció d’esdevenir la “Fàbrica-Escola Rebiciclem ”, que desenvolupi propostes de 
formació per la inserció sòcio-laboral a usuaris, escoles i instituts; de participació ciutadana, i de 
serveis i activitats de valorització de residus provinents de bicicletes abandonades. 
 
Aquest projecte promou l’associacionisme i el voluntariat, i fomenta la participació, a través de 
BiciClot, una entitat que forma part de federacions, associacions i xarxes per un 
desenvolupament sostenible, el consum responsable i l'economia solidaria, com la Xarxa 
d’Economia Solidària, la Federació de cooperatives de Treball de Catalunya (Sectorial 
d'Iniciativa Social), o la Federació d’entitats Clot-Camp de l’Arpa. Es vol afavorir la cooperació 
entre el sector públic, el privat i el sector no lucratiu, reforçant projectes d’emprenedoria en 
marxa en els dos darrers anys en coordinació amb el Districte de Sant Martí i entitats socials 
del territori, a partir de la creació dels EOO (espais oberts d’oportunitats) i els CLERS (cercles 
d’empreses amb responsabilitat social del territori) d’on ha nascut el servei de BiciCom 
(Bicicletes Comunitàries del Clot-Camp de l’Arpa). 
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» Dossier de Premsa  
 Accions pilot de foment de l’economia cooperativa,  social i solidària a la ciutat  

 

» Una línia específica per enfortir i fer crèixer les  
cooperatives i entitats de dones 

 
Dins del Pla de Xoc d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, es treballa en una línia 
específica per impulsar i acompanyar amb formació i recursos 20 cooperatives i organitzacions 
de l’Economia cooperativa, social i solidària (micros, petites i mitjanes empreses) composades 
per dones (o majoritàriament), amb recursos limitats i/o amb dificultats per accedir a 
finançament. Aquest programa, a càrrec del Col·lectiu Ronda, S.C.C.L, vol millorar el seu 
desenvolupament i les seves activitats i enfortir les seves capacitats i viabilitat. L’objectiu és 
promoure l’emprenedoria, col·lectiva i cooperativa, prioritzant alhora la lluita contra la 
feminització creixent de la pobresa i les desigualtats. 
 
A més, es troba ara en procés d’adjudicació el programa d'aixecament per a cooperatives i 
entitats de dones, per fomentar 20 iniciatives d’emprenedoria transformadores impulsades per 
dones en el camp de l'Economia cooperativa, social i solidària. Es desenvoluparà un programa 
de creació d’empreses d’ECSS de dones, estudis de viabilitat econòmica, accions formatives, 
networking, i la coordinació del premi "Millor iniciativa emprenedoria cooperativa, social i 
solidària femenina". 
 
En l’àmbit de l’emprenedoria, també s’ha posat en marxa un cicle de 15 sessions per donar a 
conèixer experiències d’ECSS ja en funcionament als barris, amb l’objectiu de consolidar-les i 
enxarxar-les, i per crear les "Eines d'economia solidària als barris", amb material informatiu.  

 
 

» Nous programes de pràctiques professionals per a jo ves 
en empreses cooperatives  

 
Com a estratègia per a la visibilització i reforç de l’ECSS, s’ha treballat en el disseny d’un 
programa de pràctiques professionals que acosti estudiants universitaris a empreses 
cooperatives.  
 
Dins d’aquest nou programa es preveu organitzar jornades amb estudiants per donar a 
conèixer el servei, oferir pràctiques a cinc universitats de Barcelona, i captar agents prescriptors 
per fer arribar el programa a les empreses, entre altres accions.  
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» Dossier de Premsa  
 Accions pilot de foment de l’economia cooperativa,  social i solidària a la ciutat  

 

» Estudi per a la inclusió de criteris a Clàusules So cials  
 

Amb l’objectiu d’incloure criteris ASG (criteris ambientals, socials i de bon govern) en el procés 
de valoració i atorgament de les subvencions i que pugui ser implantat el març de 2016, s’ha 
realitzat un estudi per identificar totes les qüestions tècniques que cal considerar. Des del marc 
legal, fins als paràmetres de solvència tècnica i els passos a seguir en el procés d'implantació.  
 
La intenció és incloure aquests criteris com a clàusules socials en els processos de 
contractacio de l’Ajuntament com a administracio pública, per tal de premiar les empreses que 
ofereixin retorn social. 

 
» Obrir el mercat a l’ecocupació  
 
S’està realitzant un estudi  sobre la viabilitat de l’ecocupacio com a nou ninxol de treball 
sostenible i estable. Es vol explorar si existeix i es pot dinamitzar un mercat potencial en l’àmbit 
de l’estalvi energètic i la producció renovable en edificis públics, en un primer pas en edificis 
municipals i posteriorment a tot tipus d’edificis i instal·lacions.  
 
L’objectiu és crear un ecosistema d'empreses, persones aturades i administració, que generin 
serveis d'estalvi energètic en un grup nombrós d'edificis públics, en una fórmula que sigui viable 
i sostenible a llarg termini, com a exemple, a estendre posteriorment a tota la ciutat. 

 
 
» Creada la primera Xarxa de municipis per l’Economia  cooperativa, 

social i solidària 
 
La creació del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària a l’Ajuntament de 
Barcelona respon a un pla de treball del Govern municipal basat en la promoció de polítiques 
socioeconòmiques orientades a la transformació social a mig i llarg termini. Per aquest motiu 
l’objectiu municipal és prioritzar el suport al sector de l’economia cooperativa, social i solidària, 
un ampli col·lectiu que aglutina cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció, 
associacions, fundacions i xarxes d’intercanvi.  
  
En aquest sentit, una de les prioritats del consistori és l’impuls de polítiques que ajudin a 
construir un mercat social com a eix vertebrador de la producció, comercialització i consum que 
té lloc en un territori. Amb aquesta finalitat es vol reforçar i millorar la viabilitat econòmica 
d’aquelles iniciatives endegades des del sector de l’economia solidària que contribueixin a 
crear treball arrelat i proper i que alhora facilitin i promoguin la sostenibilitat. 
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» Dossier de Premsa  
 Accions pilot de foment de l’economia cooperativa,  social i solidària a la ciutat  

 

En aquesta línia, Barcelona va impulsar a l’octubre la primera xarxa de municipis per 
l’Economia Cooperativa, Social i Solidària, en el marc de la Trobada Internacional de 
Municipalisme i Economia Solidària, organitzada per l’Ajuntament. L’objectiu és continuar, 
millorar i intensificar una estratègia metropolitana i territorial compartida, per fer de l’ECSS un 
dels instruments principals de superació de les desigualtats socials diverses i d’orientació d’un 
model sòcio-econòmic democràtic, just i sostenible per les persones i les seves vides.  
 
Barcelona, juntament amb els consistoris de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, 
va crear la primera aliança municipal per impulsar i compartir experiències d’ECSS, i ja són 28 
ajuntaments de Catalunya els que s’han adherit  a la iniciativa. A través d’aquesta xarxa, es 
treballa per impulsar noves formes de produir i consumir, basades en el cooperativisme, 
orientades a l’eficiència i amb un alt retorn social, amb l’objectiu de fer una transició cap a un 
model econòmic més participatiu i més resistent als efectes de les grans crisis econòmiques. 
Es tracta d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els 
recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de 
resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania. 
 
A més de Barcelona, a hores d’ara en formen part municipis com Santa Coloma de Gramenet, 
Badalona i Sabadell i els 24 següents: Arbúcies,  Arenys de Mar , Badia del Vallès, Barcelona, 
Cardedeu, Celrà, Cerdanyola del Vallès, Collbató, Cornellà de Llobregat, La Bisbal d’Empordà, 
Manlleu,  Mieres , Navàs, Palau-Solità i Plegamans, el Prat de Llobregat, Roquetes, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Margarida i els Monjos , Santa Perpètua de 
Mogoda, Terrassa, Vallirana, Viladamat, Viladecans i Vilafranca del Penedès. 
 
 
» Visibilitzar l’Economia cooperativa, social i solid ària  

 

Una altra de les línies prioritàries d’actuació en l’àmbit de l‘ECSS, és la de visibilitzar la seva 
existència i la seva oferta actual. En aquest sentit, un primer pas ha estat la 1a Fira de Consum 
Responsable. d’Economia Social i Solidària de la plaça Catalunya, que va tenir lloc del 19 de 
desembre  al 4 de gener de 2016. L’objectiu principal ha estat difondre l’existència de 
productes, serveis i activitats d’empreses i entitats que promouen i permeten practicar un 
consum responsable i de proximitat. Es tracta de propostes viables, fora dels circuits de 
consum massiu, que tenen en compte el retorn social i ambiental dels projectes i que cerquen 
fer possible i potenciar el consum responsable. 
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Els objectius prioritaris d’aquestes primeres actuacions pilot, emmarcades en la política 
econòmica del Govern municipal, són generar condicions per a l’ocupació estable, 
promoure itineraris d’inserció sòcio-laboral i comb atre la feminització de la pobresa . Per 
això es treballa per fomentar l’Economia Cooperativa, Social i Solidària, a partir de cinc criteris: 
 

• Enfocament en l’Economia Cooperativa, Social i Solidària 
• Col·laboració pública comunitària i cooperativa 
• Territorialització prioritària d’aquells barris amb majors desigualtats diverses  
• Reforç i enfortiment de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària que ja existeix  
• Promoció de nous projectes de  l’Economia Cooperativa, Social i Solidària 

L’economia social i solidària és un conjunt de pràctiques econòmiques, entre elles el treball 
cooperatiu, el consum responsable o les finances ètiques, que prioritzen la satisfacció de 
necessitats en lloc del lucre, s'organitzen de manera democràtica i actuen amb compromís 
social i ambiental. Aquest sector ja compta a Barcelona amb prop de 4.6 00 empreses, que 
generen prop de 50.000 llocs de treball i compten a mb prop de mig milió de clients i 
consumidors . És un sector que proposa formes de produir, distribuir i consumir, per satisfer 
les necessitats de les persones i territoris en lloc de, només el benefici i el lucre. 
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» Fomentar l’economia solidària des del territori amb  cinc 
projectes pilot a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou  Barris i 
Sant Martí 

 
 
El Pla de Xoc d’Economia Social i Cooperativa contempla el suport a cinc projectes pilot als 
districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant  Martí. Aquestes actuacions 
reforcen dinàmiques sòcio-comunitàries ja en marxa i/o iniciant-se amb l’objectiu de fomentar 
l’economia solidària. Són transferibles a d’altres realitats dels 73 barris de la ciutat, i enforteixen 
i promouen dinàmiques ja presents als territoris i amb una dimensió sòciocomunitària. Els 
projectes estan orientats a aconseguir la participació i la implicació de veïnes i veïns, i a 
promocionar una xarxa integrada per tots els agents per intercanviar i avaluar experiències.  
 
Els cinc projectes i processos sòciocomunitaris desenvolupats per la ciutadania organitzada 
que esdevenen projectes pilots pel foment de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària són: 
 

• Barceloneta Proa a la Mar (Barceloneta, Districte de Ciutat Vella)  
• Economia Solidària Poble-Sec (Poble-Sec, Districte de Sants- Montjuïc)  
• Impuls Cooperatiu de Sants (Sants, Hostafrancs i La Bordeta, Districte de Sants- 

Montjuïc) 
• Mercat Importa! (Porta, Districte de Nou Barris)   
• Eix Pere IV (Poblenou, Districte de Sant Martí)  

 
 
 

» Projecte d’economia solidària “Barceloneta Proa a l a Mar” 
 
Aquest projecte de serveis d’economia solidària a la Barceloneta està desenvolupat per 
l’Associació Barceloneta Alerta. Ofereixen un Punt d’Informació i Orientació Laboral  per a  
demandes relatives a l’economia social, solidària i cooperativa; plans de suport, seguiment i 
acompanyament per dinamitzar col·lectius i grups vinculats a l’economia social i solidària com 
grups de famílies, cooperatives de consum, col·lectiu d’artistes i artesans o el comerç local. 
Participen en l’elaboració del Pla Comunitari, la C omissió d’Economia Social de 
Barceloneta Proa a la Mar i el Projecte Cooperativa  Segle XX .  
 
També són els encarregats de l’elaboració d’un catàleg de recursos en economia social i 
solidària al barri de la Barceloneta . Fins a l’abril de 2016, recolliran propostes, recursos 
humans, empreses i/o recursos institucionals per impulsar iniciatives d’ECSS o per impulsar 
dinàmiques d’intercooperació que reforcin el que ja existeix.  
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» Acció per a l’impuls de l’economia solidària al Pob le-Sec 
 
L’Associació Diàlegs elaborarà una diagnosi participativa en el marc de l’economia solidària al 
barri de Poble-Sec, identificant agents, xarxes, necessitats i propostes. També crearà un servei 
del banc d’hores per a accions d’emprenedoria socia l del barri en tres dimensions: 
l’acompanyament psicosociolaboral, l’assessorament per a la viabilitat, i la formació en la gestió 
cooperativa i econòmica.  
 
Diàlegs s’encarregarà també de dinamitzar una xarxa d’actors  de l’economia solidària al 
Poble-Sec i organitzarà trobades amb actors d’economia solidària al barri i altres agents. 
També és l’encarregada del mapeig de les iniciatives  d’economia social i comunitàries, i 
realitzarà la cartrografia de la xarxes i relacions de les iniciatives d’economia social i pràctiques 
d’economia comunitària. 
 

» Dinamització cooperativa, social i solidària a Sant s-Montjuïc 
 
L’Associació Impuls Cooperatiu de Sants elaborarà una campanya de difusió de l’Economia 
cooperativa i comunitària de Sants-Montjuïc, organitzarà una jornada per donar a conèixer les 
iniciatives de cooperatives i de mercat social al col·lectiu veïnal, i activitats de difusió com 
l’actualització de la web www.sants.coop, parades, tallers, activitats lúdiques o taules rodones.  
 
Es pretèn dinamitzar els espais de trobada per generar processos d’enxarxament d’iniciatives 
existents. A més, s’elaborarà un informe de propostes d’integració socioeconòmica per a la 
integració d’un grup cooperatiu , i es farà l’acompanyament tècnic i formatiu per constituir 
una iniciativa d’economia comunitària de Can Batlló  i/o a l’Engranatge de la Marina . 
 

» Mercat Importa! Procés comunitari cap al desenvolup ament de 
l’Economia Solidària al barri de Porta 

 
La Federació Transforma Porta realitza un projecte de serveis de suport al procés comunitari 
cap al desenvolupament de l’economia solidària a Nou Barris. Entre els seus objectius, es troba 
consolidar i ampliar un espai catalitzador de l’ECS S al districte , difondre l’ECSS a Nou 
Barris i dinamitzar la participació d’entitats en espais comuns. També realitzarà un estudi-
diagnòstic de l’Economia cooperativa, social i solidària al districte de Nou Barris, amb 
metodologia participativa, amb sessions informatives, el mapeig de les iniciatives públiques i 
privades vinculades de l’ECSS, una jornada participativa i l’elaboració d’un informe de les 
oportunitats de creació de projectes d’autocupació cooperativa . 
 
A més, des de la federació es farà assessorament i formació per a projectes col·lectius 
d’emprenedoria social i solidària i autocupació de Nou Barris. 
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» Projecte de dinamització de l’ECSS a l’Eix Pere IV del Poblenou 
 
L’entitat Desenvolupament Comunitari SCCL serà l’encarregada de realitzar el mapeig  
d’espais  buits  i patrimonials potencials a l’eix viari de Pere IV , susceptibles d’allotjar 
possibles iniciatives i projectes d’Economia cooperativa, social i solidària, i tindran un paper 
protagonista en la dinamització del procés de participació veïnal i com a actors socials 
dinamitzadors per recollir propostes i projectes d’ECSS. Dins d’aquest projecte, organitzaran 
processos participatius, jornades, activitats culturals diverses que comportin el coneixement del 
territori, activitats de millora en el paisatge urbà amb participació ciutadana, accions per 
elaborar propostes de transformació urbana i accions d’assessorament i acompanyament als 
projectes d’economia solidària i cooperativa que sorgeixen al territori.  
 
 

» Can Picó es rehabilitarà per fer-hi el primer BiciH ub de 
Barcelona i la fàbrica-escola Rebiciclem 

 
Dins del Pla de Xoc d’Economia Social i Cooperativa, i també en l’àmbit del carrer Pere IV, ja 
s’ha iniciat el projecte “Can Picó, economia social i espai de formació”. L’Ajuntament ha 
subvencionat amb 200.000 euros l’entitat BiciClot per accelerar la construcció a l’edifici 
municipal de Can Picó del primer BiciHub de Barcelona, com a espai de connexió de serveis 
per la mobilitat sostenible i la formació des de l’economia solidària.  
 
L’entitat cooperativa de la bici ha començat ja la rehabilitació de l’edifici, un antic magatzem 
industrial situat al carrer Pere IV, 58.  
 
L’equipament albergarà un taller de reparació de bicicletes i aules de forma ció, amb la 
intenció d’esdevenir la “Fàbrica-Escola Rebiciclem ”, que desenvolupi propostes de 
formació per la inserció sòcio-laboral a usuaris, escoles i instituts; de participació ciutadana, i de 
serveis i activitats de valorització de residus provinents de bicicletes abandonades. 
 
Aquest projecte promou l’associacionisme i el voluntariat, i fomenta la participació, a través de 
BiciClot, una entitat que forma part de federacions, associacions i xarxes per un 
desenvolupament sostenible, el consum responsable i l'economia solidaria, com la Xarxa 
d’Economia Solidària, la Federació de cooperatives de Treball de Catalunya (Sectorial 
d'Iniciativa Social), o la Federació d’entitats Clot-Camp de l’Arpa. Es vol afavorir la cooperació 
entre el sector públic, el privat i el sector no lucratiu, reforçant projectes d’emprenedoria en 
marxa en els dos darrers anys en coordinació amb el Districte de Sant Martí i entitats socials 
del territori, a partir de la creació dels EOO (espais oberts d’oportunitats) i els CLERS (cercles 
d’empreses amb responsabilitat social del territori) d’on ha nascut el servei de BiciCom 
(Bicicletes Comunitàries del Clot-Camp de l’Arpa). 
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» Una línia específica per enfortir i fer crèixer les  
cooperatives i entitats de dones 

 
Dins del Pla de Xoc d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, es treballa en una línia 
específica per impulsar i acompanyar amb formació i recursos 20 cooperatives i organitzacions 
de l’Economia cooperativa, social i solidària (micros, petites i mitjanes empreses) composades 
per dones (o majoritàriament), amb recursos limitats i/o amb dificultats per accedir a 
finançament. Aquest programa, a càrrec del Col·lectiu Ronda, S.C.C.L, vol millorar el seu 
desenvolupament i les seves activitats i enfortir les seves capacitats i viabilitat. L’objectiu és 
promoure l’emprenedoria, col·lectiva i cooperativa, prioritzant alhora la lluita contra la 
feminització creixent de la pobresa i les desigualtats. 
 
A més, es troba ara en procés d’adjudicació el programa d'aixecament per a cooperatives i 
entitats de dones, per fomentar 20 iniciatives d’emprenedoria transformadores impulsades per 
dones en el camp de l'Economia cooperativa, social i solidària. Es desenvoluparà un programa 
de creació d’empreses d’ECSS de dones, estudis de viabilitat econòmica, accions formatives, 
networking, i la coordinació del premi "Millor iniciativa emprenedoria cooperativa, social i 
solidària femenina". 
 
En l’àmbit de l’emprenedoria, també s’ha posat en marxa un cicle de 15 sessions per donar a 
conèixer experiències d’ECSS ja en funcionament als barris, amb l’objectiu de consolidar-les i 
enxarxar-les, i per crear les "Eines d'economia solidària als barris", amb material informatiu.  

 
 

» Nous programes de pràctiques professionals per a jo ves 
en empreses cooperatives  

 
Com a estratègia per a la visibilització i reforç de l’ECSS, s’ha treballat en el disseny d’un 
programa de pràctiques professionals que acosti estudiants universitaris a empreses 
cooperatives.  
 
Dins d’aquest nou programa es preveu organitzar jornades amb estudiants per donar a 
conèixer el servei, oferir pràctiques a cinc universitats de Barcelona, i captar agents prescriptors 
per fer arribar el programa a les empreses, entre altres accions.  
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» Estudi per a la inclusió de criteris a Clàusules So cials  
 

Amb l’objectiu d’incloure criteris ASG (criteris ambientals, socials i de bon govern) en el procés 
de valoració i atorgament de les subvencions i que pugui ser implantat el març de 2016, s’ha 
realitzat un estudi per identificar totes les qüestions tècniques que cal considerar. Des del marc 
legal, fins als paràmetres de solvència tècnica i els passos a seguir en el procés d'implantació.  
 
La intenció és incloure aquests criteris com a clàusules socials en els processos de 
contractacio de l’Ajuntament com a administracio pública, per tal de premiar les empreses que 
ofereixin retorn social. 

 
» Obrir el mercat a l’ecocupació  
 
S’està realitzant un estudi  sobre la viabilitat de l’ecocupacio com a nou ninxol de treball 
sostenible i estable. Es vol explorar si existeix i es pot dinamitzar un mercat potencial en l’àmbit 
de l’estalvi energètic i la producció renovable en edificis públics, en un primer pas en edificis 
municipals i posteriorment a tot tipus d’edificis i instal·lacions.  
 
L’objectiu és crear un ecosistema d'empreses, persones aturades i administració, que generin 
serveis d'estalvi energètic en un grup nombrós d'edificis públics, en una fórmula que sigui viable 
i sostenible a llarg termini, com a exemple, a estendre posteriorment a tota la ciutat. 

 
 
» Creada la primera Xarxa de municipis per l’Economia  cooperativa, 

social i solidària 
 
La creació del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària a l’Ajuntament de 
Barcelona respon a un pla de treball del Govern municipal basat en la promoció de polítiques 
socioeconòmiques orientades a la transformació social a mig i llarg termini. Per aquest motiu 
l’objectiu municipal és prioritzar el suport al sector de l’economia cooperativa, social i solidària, 
un ampli col·lectiu que aglutina cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció, 
associacions, fundacions i xarxes d’intercanvi.  
  
En aquest sentit, una de les prioritats del consistori és l’impuls de polítiques que ajudin a 
construir un mercat social com a eix vertebrador de la producció, comercialització i consum que 
té lloc en un territori. Amb aquesta finalitat es vol reforçar i millorar la viabilitat econòmica 
d’aquelles iniciatives endegades des del sector de l’economia solidària que contribueixin a 
crear treball arrelat i proper i que alhora facilitin i promoguin la sostenibilitat. 
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En aquesta línia, Barcelona va impulsar a l’octubre la primera xarxa de municipis per 
l’Economia Cooperativa, Social i Solidària, en el marc de la Trobada Internacional de 
Municipalisme i Economia Solidària, organitzada per l’Ajuntament. L’objectiu és continuar, 
millorar i intensificar una estratègia metropolitana i territorial compartida, per fer de l’ECSS un 
dels instruments principals de superació de les desigualtats socials diverses i d’orientació d’un 
model sòcio-econòmic democràtic, just i sostenible per les persones i les seves vides.  
 
Barcelona, juntament amb els consistoris de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, 
va crear la primera aliança municipal per impulsar i compartir experiències d’ECSS, i ja són 28 
ajuntaments de Catalunya els que s’han adherit  a la iniciativa. A través d’aquesta xarxa, es 
treballa per impulsar noves formes de produir i consumir, basades en el cooperativisme, 
orientades a l’eficiència i amb un alt retorn social, amb l’objectiu de fer una transició cap a un 
model econòmic més participatiu i més resistent als efectes de les grans crisis econòmiques. 
Es tracta d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els 
recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de 
resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania. 
 
A més de Barcelona, a hores d’ara en formen part municipis com Santa Coloma de Gramenet, 
Badalona i Sabadell i els 24 següents: Arbúcies,  Arenys de Mar , Badia del Vallès, Barcelona, 
Cardedeu, Celrà, Cerdanyola del Vallès, Collbató, Cornellà de Llobregat, La Bisbal d’Empordà, 
Manlleu,  Mieres , Navàs, Palau-Solità i Plegamans, el Prat de Llobregat, Roquetes, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Margarida i els Monjos , Santa Perpètua de 
Mogoda, Terrassa, Vallirana, Viladamat, Viladecans i Vilafranca del Penedès. 
 
 
» Visibilitzar l’Economia cooperativa, social i solid ària  

 

Una altra de les línies prioritàries d’actuació en l’àmbit de l‘ECSS, és la de visibilitzar la seva 
existència i la seva oferta actual. En aquest sentit, un primer pas ha estat la 1a Fira de Consum 
Responsable. d’Economia Social i Solidària de la plaça Catalunya, que va tenir lloc del 19 de 
desembre  al 4 de gener de 2016. L’objectiu principal ha estat difondre l’existència de 
productes, serveis i activitats d’empreses i entitats que promouen i permeten practicar un 
consum responsable i de proximitat. Es tracta de propostes viables, fora dels circuits de 
consum massiu, que tenen en compte el retorn social i ambiental dels projectes i que cerquen 
fer possible i potenciar el consum responsable. 


