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Construint una economia al servei de les
persones

L'Economia Social i Solidària barcelonina rep un nou impuls amb
subvencions municipals específiques per aquest àmbit

Joan Vila i Triadú

Un detall de la Fira de Consum Responsable que organitza cada any a la plaça de Catalunya el
Comissionat d’Economia Social i Solidària / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Les entitats i cooperatives de l’Economia Social i Solidària (ESS) de la ciutat de Barcelona tenen
durant aquest mes de maig un repte important: participar en la tercera edició de la convocatòria de
subvencions específiques per a aquest àmbit que fa l’Ajuntament de la capital catalana. Hi ha
800.000 euros disponibles per a Promoció i Reforçament de l’ESS, amb l’objectiu d’enfortir
aquest espai econòmic que es troba en un bon moment, però que amb les ajudes públiques té més
possibilitats de consolidar-se.

La Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de
Barcelona vol que les Subvencions ESS 2019 ajudin a transformar i diversificar el model productiu
de la ciutat, ja que promouen una nova economia urbana, equitativa socialment i sostenible a nivell
mediambiental. Els ajuts poden arribar a cobrir fins al 80% del pressupost de cada projecte, essent
el 20% restant a càrrec de l’entitat o empresa sol·licitant. Els projectes han de començar durant el
2019 i poden tenir una durada màxim d’un any.

Enguany hi ha tres grans àmbits susceptibles de ser subvencionats. El primer es titula
‘Acompanyament i formació’ i compta amb quatre modalitats, la que dóna suport a la constitució de
noves línies de negoci o millores en la gestió interna (‘a’), la que fomenta la formació interna de les
persones treballadores o voluntàries (‘b’); la que preveu formar específicament en ESS a col·lectiu
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concrets (‘c’); i finalment, la que incentiva les pràctiques d’estudiants universitaris (‘d’). Els ajuts en
aquest primer àmbit van des dels 3.000 al 10.000 euros, segons la modalitat.

El segon gran àmbit, en el qual la convocatòria 2019 vol incidir especialment, és el de la
intercooperació, és a dir, projectes que generin sinergies i accions conjuntes, tant de cooperatives
individualment entre elles (modalitat b), com d’entitats representatives i referents de l’ESS, com ara
grups cooperatius o xarxes constituïdes (modalitat a). En aquest àmbit els ajuts són de més volum
econòmic, atenent també a la més gran repercussió social que poden tenir, entre 18.000 i 35.000
euros per projecte.

El tercer àmbit de suport és el que es titula ‘Comunicació i Recerca’ i agrupa dues modalitats. En la
primera, es subvencionaran accions de millora de la comunicació de l’oferta de les entitats de l’ESS;
i en la segona, accions de recerca aplicada. Els ajuts són de fins a 8.000 euros en la modalitat ‘a’ i de
fins a 15.000 en la ‘b’. Cal especificar que cada persona física o jurídica només podrà
presentar dues sol·licituds de subvenció per a tota la convocatòria, tot i que sí que pot
participar en més projectes si ho fa en agrupació amb altres persones o entitats.

La Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum ha organitzat enguany 9
sessions informatives per tal d’explicar les bases de la convocatòria i resoldre dubtes i qüestions
diverses. Les tres primeres ja s’han celebrat aquests últims dies, però encara en queden sis més.
Podeu veure les dates i els llocs on es faran aquestes sessions aquí.

Coberta verda de la Fàbrica del Sol, equipament municipal situat a la Barceloneta / Foto: FÀBRICA
DEL SOL

‘Co-crea’, projecte subvencionat el 2018 que promou una
ciència oberta i comunitària
Aquest és el tercer any consecutiu que surt la convocatòria de Subvencions per a Promoció i Reforç
de l’ESS. Entre el 2017 i el 2018 les convocatòries anteriors van permetre ajudar
econòmicament 297 projectes diferents, presentats per 222 entitats o cooperatives. Una
d’elles va ser la cooperativa Nusos, SCCL, que des del 2003 promou la cultura científica i la
sostenibilitat per a la transformació social.

Nusos va rebre una subvenció l’any passat per al projecte “Co-Crea. Ciència Oberta i Comunitària”,
impulsat conjuntament amb la cooperativa Colectic, en una mostra clara d’intercooperació. El cost
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global del projecte puja fins a gairebé 13.000 euros, dels quals l’Ajuntament va aportar-ne 9.900.
‘Co-Crea’ pretén fomentar la pràctica reflexiva i la relació recerca-acció a través de la vinculació
entre diferents actors de la ciutat de Barcelona. “Es tracta de sumar experteses entre l’acadèmia, és
a dir, el món estríctament científic o investigador, i la ciutadania amb inquietuds organitzada en
entitats de la societat civil”, explica Carles Crespo, soci de treball de la cooperativa Nusos. “La
nostra iniciativa de mediació entre els uns i els altres, de recerca científica inclusiva i
connectada a l’acció social en temes d’interès ciutadà, és el que pensem que va atraure
més del projecte”.

‘Co-crea’ encara no ha finalitzat, sinó que es troba en ple desenvolupament. Ara s’estan fent els
tallers participatius entre entitats de l’ESS, els grups de recerca i els agents educatius, per tal de co-
crear (com diu el mateix nom del projecte) materials didàctics que permetin la recollida de dades
per a una pràctica científica amb retorn social. Els tres àmbits temàtics escollits per al treball són
les cobertes verdes (agricultura urbana als terrats dels edificis), l’ajuda mútua contra l’estigma en
salut mental, i la gentrificació verda (com evitar que focalitzar serveis i zones verdes en un barri
deprimit comporti processos d’especulació, desplaçament i exclusió dels veïns orginaris).

El projecte s’acabarà el setembre d’enguany amb una jornada de cloenda on es presentarà el procés
i els resultats obtinguts a altres agents per tal de catalitzar les respostes a les necessitats detectades
durant els tallers o per donar continuïtat als projectes plantejats en entorns acadèmics. Carles
Crespo explica que “no descartem tornar-nos a presentar a la convocatòria del 2019 per a una
segona part del projecte, ja que ens caldran recursos per desenvolupar el prototip d’eina
metodológica que sorgeixi de la fase actual, de manera que sigui realment útil per a entitats,
docents, investigadors…”. En el vídeo següent podeu saber més detalls del projecte Co-crea:

Iniciatives com aquesta i moltes d’altres, en àmbits tan diversos com la cultura, el benestar de les
persones, el consum, l’habitatge o la salut, es poden tirar endavant gràcies a aquesta convocatòria
de subvencions específiques, emmarcades en el Pla d’Impuls de l’ESS de Barcelona
(2016-2019): generen ocupació estable, ajuden a la inserció sociolaboral i contribueixen a la
reducció de les desigualts socials i territorials. En definitiva, van en la línia d’anar construint
una economia al servei de les persones i de la justícia social.
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