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El Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona inicia
un procés de diagnosi participativa de les Economies Comunitàries de Barcelona. La seva línia
principal d’actuació és reforçar les Economies Cooperatives, Socials i Solidàries dins de les que
trobem les Economies Comunitàries.

Per tal de vetllar per l’autonomia de les Economies Comunitàries, inicien una diagnosi que
obre un període de reflexió en el que poder-nos preguntar quina relació entre les institucions i
els grups i col·lectius autònoms és la més adient per tal de reforçar aquestes iniciatives sense
interferir en les seves dinàmiques d’autoorganització.

Per dur a terme aquest procés, l’empresa Espai d’Anàlisi Social (EDAS) assumeix les tasques de
secretaria tècnica, disseny i facilitació de les sessions, recull de les propostes i redacció de la
memòria.
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Objectiu:

Espai de diàleg per reflexionar sobre què esperen les Economies Comunitàries de l’Ajuntament
de Barcelona i quina relació volen establir per tal de promoure-les i reforçar la seva
sostenibilitat.

Públic:
Les persones participants estaran determinades per la premissa de, quins grups i col·lectius se
senten interpel·lats sota el nom d’Economies Comunitàries? Per tant, la participació estarà
limitada en bona mesura per la capacitat de l’equip tècnic de fer extensiva la crida a aquells
grups i col·lectius que no s’hi senten identificats. I en tot cas, la identificació o la falta
d’identificació dels projectes i col·lectius amb el concepte Economies Comunitàries serà una
valuosa informació per valorar la idoneïtat d’aquesta concepte a efectes pràctics de gestió, de
crida i d’organització per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Extraiem les dades de contacte per procedir a fer la convocatòria del mapa de recursos
“Barcelona més Sostenible”, del mapa de recursos “Pam a Pam” i de la base de dades pròpia
de l’Equip Tècnic.

Organitzem el conjunt de grups i col·lectius identificats en quatre grans àmbits: Horts
Comunitaris, Xarxes d’Intercanvi i Bancs del Temps, Grups de Consum Agroecològic, Economia
de les Cures. Aquesta organització té un sentit purament pràctic a efectes d’ordenar les
sessions i el recull d’informació. Però en cap és excloent amb el fet que les dinàmiques de les
Economies Comunitàries són sinèrgiques. Així ho fem explícit en totes les convocatòries. I en
aquest sentit, apuntem que són més efectives les convocatòries per àmbits on s’ha utilitzat el
mailing general que no pas les convocatòries per àmbits on només s’ha utilitzat el mailing
específic d’aquell àmbit.
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De la mateixa manera, som conscients que no estem convocant a totes les pràctiques
d’Economies Comunitàries. La convocatòria està limitada a les pràctiques que tenen una
representació més quantitativa a Barcelona. No menystenim la importància de la
representació qualitativa. Però optem per limitar la convocatòria conscients que és el primer
projecte d’aquest tipus que convoca l’Ajuntament i que volem tenir en compte la nostra falta
d’experiència.

Els principals dubtes de l’Equip Tècnic a l’hora de fer la convocatòria han estat, si obríem o no
a experiències cooperatives formals i a projectes d’ajuda mútua identificats amb la salut però
poc identificats amb l’organització autogestionada.
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Dates:

Durant el gener de 2015, es convoca als grups i als col·lectius recollits en la base de dades a
través del correu electrònic economiescomunitaries@bcn.cat. Se’ls demanda que facin
extensiva la convocatòria a col·lectius i persones afins; aquesta demanda ens permetrà
engreixar de forma considerable la nostra base de dades al llarg de la sessió. Observem que la
difusió boca orella és una característica determinant d’aquestes pràctiques.

Se’ls emplaça a dues sessions per àmbit en les següents dates:


1 de febrer, primera trobada de l’àmbit Horts Comunitaris



9 de febrer, primera trobada de l’àmbit Xarxes d’Intercanvi i Bancs del Temps



16 de febrer, primera trobada de Grups de Consum Agroecològic



23 de febrer, primera trobada d’Economia de les Cures

En la convocatòria se’ls traslladen dues preguntes perquè puguin treballar-les abans de la
sessió en els seus grups. D’aquesta manera, volem fer visibles les dinàmiques de representació,
però sobretot fer visible la diversitat d’opinions dins dels grups. Trenquem així la premissa de
que els grups tenen posicionaments unitaris i busquem maneres de donar veu a aquesta
diversitat de veus.

“Quines han estat les relacions entre el teu col·lectiu i l’Ajuntament de Barcelona? Han canviat
en el temps? Creieu que les Economies Comunitàries han de tenir relació amb l’Ajuntament de
Barcelona? Com haurien de ser aquestes relacions?”
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Durant el mes d’abril, tenen lloc les segones trobades. Previ enviament del buidatge de les
primeres sessions, se’ls demana que treballin propostes de col·laboració entre les economies
comunitàries i l’Ajuntament de Barcelona.


5 d’abril, segona trobada de l’àmbit Horts Comunitaris



12 d’abril, segona trobada de l’àmbit Xarxes d’Intercanvi i Bancs del Temps



19 d’abril, segona trobada de Grups de Consum Agroecològic



26 d’abril, segona trobada d’Economia de les Cures

Les sessions han tingut lloc en equipaments públics, el Centre Cívic Albareda al barri del Poble
Sec i el Centre Cultural La Violeta al barri de Gràcia.

Relació de participants:

L’assistència total ha estat de 143 persones i de 90 projectes. A totes les sessions, dediquem
part de la presentació a nombrar els projectes que no participen per fer visible la opció de no
relacionar-se amb l’Ajuntament com a forma de relació.
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Primeres Sessions de Febrer:

1 de febrer_Horts Comunitaris: Participen 22 persones de 15 Horts Comunitaris: Hort de
l’AMPA Montseny al Bosc del Turull, Espai Gardenyes, Joana Calsamiglia, Isabel Mullins, Horts
de Can Maseu, ConnectHort, Espai entre Encants, Porta’m a l’Hort, Hortet de la Farga de Sants,
Hort de la Font Trobada, Nàfent, Hort Indignat de PobleNou, Hort 7 i Hort 6 de PobleNou, Hort
Fort Pienc, Hort del Xino, La Miranda, Hortet del Forat. A la pregunta de qui no ha vingut:
Horts de Can Batlló, Hort Comunitari de Vallcarca, Horts indignats 2 i 4 de PobleNou,
Germanetes, Clot, Sagrera (Pla Buits), Maladeta.

9 de febrer_Xarxes d’Intercanvi i Bancs del Temps: Participen 22 persones de 16 projectes:
Banc del Temps del Raval, Associació Salut i Família, Xarxa d’Intercanvi de Sants, Banc del
Temps de Sants, Banc del Temps de Gràcia, Associació Bancs del Temps, Xarxa d’Ecoserveis
Sagrada Família, Xarxa d’Economia Social i Solidària moneda social, Cooperativa Integral
Catalana, Banc del Temps Fort Pienc, Banc del Temps de la Barceloneta, Banc del Temps
Sagrada Família, Xaingra, Banc del Temps de La Sagrera, Banc del Temps de Sant Martí, Xarxa
Comunitària de La Verneda i Pla d’Energia Participatiu (PEP). A la pregunta de qui no ha
vingut: Poble Sec, els altres Bancs del Temps, Nou Barris, XIC de Poble Nou, Sant Antoni,
Cooperativa Integral Catalana.
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16 de febrer_Grups de Consum: Participen 25 persones de 16 projectes: Grup de Consum
Pam a Pam del Parc Sandaru, ASIA, Ricard Espelt, Aurea Social i Ara Autèntika, La Senalla, El
Rusc, Ver9 de la Verneda, El Guaret, La cebolla Roja, Federació de Cooperatives de PobleNou,
Estèvia, Tòfona, Aixada, Cydonia, Trementinaires.

23 de febrer_Economies de les Cures: Participen 32 persones de 16 projectes: Cúrcuma:
Cooperativa laboral d’educació i facilitació amb mirada de gènere, Escola Popular d’Economia
Feminista, Carn Roger: Hort i menjador social, Futura cooperativa mixta laboral feminista de
cures cuidadors i cuidadores, Pescallunes: Grup de criança compartida, Mares de Dia Llars de
criança de tota Barcelona: Grups de criança compartida, Petits Maians: Grup de criança
compartida, Pequeños Maestros: Grup de criança compartida, Can 70: Grup de vivenda
cooperativa amb gestió de les cures de la vellesa cooperativa per a gent gran a Can Batlló,
Espai Familiar La Nau de 0 a 6 anys de Can Batlló, La petita Miranda, Minyoques, El Tatanet, La
Mainada, XELL, Manada GoriGori, El jardí del silenci, La Malica. A la pregunta de qui no ha
vingut: Plataforma per una educació centrada en la persona, Educació en el lleure,
Dependència, Autocures, Centres de dies per a adolescents, Treballadors de la llar de Sindillar,
Gent que tingui discapacitats, Reraguarda i Urdint la trama, Grup de Gent malalta, Espai de
Salut de Can Vies, La PAH, Cuidadors de gent gran, Cooperativa COS, Projectes que no siguin de
Gràcia i de Sants, Embaràs, part i post part, Col·lectiu que té cura de lo horitzontal, no
dependència.
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Segones Sessions d’Abril:

5 d’abril_Horts Comunitaris:14 persones de 10 projectes: Espai entre Encants, ConectHort,
Hort7 Jardins McGiver, Recerca UAB (Elena), Recerca UOC (Laura), Hort Passeig Exposició, Hort
Fort Pienc, Espai Gardenyes, Espai Quiró de Gràcia, Hotel d’insectes (Sant Cugat).

12 d’abril_Xarxes d’Intercanvi i Bancs del Temps: Participen 12 persones de 7 projectes:
Xarxa d’Intercanvi de Sants, BdT Sagrada Família, BdT Sants, BdT Gràcia, Associació Salut i
Família, BdT Raval, BdT Dreta Fort Pienc.

19 d’abril_Grups de Consum:Participen 6 persones de 4 projectes:
Cooperativa Pam a Pam, Economat Social, Estevia i Germinal Farró

26 d’abril_Economies de les Cures: Participen 10 persones de 6 projectes: Tatanet, Mares de
Dia, Can 70, Manada GoriGori, Xarxa d’Educació Lliure, Pequeños Maestros de Roquetes,
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Descripció del procés:

L’objecte d’aquesta Diagnosi és explorar quines relacions de col·laboració enfocades a afavorir
la promoció i el reforça de les economies comunitàries es poden establir.

La diversitat de formes de voler-se relacionar amb l’Ajuntament és el més destacable al llarg
de les sessions. Observem una forquilla molt gran que va des de l’autogestió que defensa la
“no relació” com a positiva, passant per Grups de Consum que fan propostes de col·laboració
molt concretes acotant molt l’espai d’autogestió, fins els Banc del Temps que fan moltes
demandes tot delegant força l’autogestió a l’Ajuntament.

La diversitat de projectes que participen reporta una gran varietat d’experiències de relació
amb l’Ajuntament. Des dels que mai n’han tingut per voluntat pròpia (persones que no venen
o ve que diuen “no volem relacionar-nos amb l’Ajuntament), persones que veuen la no relació
com a molt positiva (“Nosaltres només volem relacionar-nos amb l’Ajuntament perquè vegin
que l’autogestió és possible”), persones que ja tenen relació amb l’Ajuntament (Pla buit o
projectes que han rebut subvencions econòmiques), persones que han tingut relacions
negatives amb l’Ajuntament (desallotjaments o denegacions de permisos), persones que volen
tenir una relació amb l’Ajuntament puntual per tal que els resolgui un problema que tenen
identificat (Grups de consum en relació a les llicències de locals comercials), persones que
volen tenir una relació amb l’Ajuntament basada en la demanda de materials i de serveis
(Bancs del Temps) i per últim, persones que no tenen cap necessitat concreta envers
l’Ajuntament però venen per interès de reflexionar i aprendre sobre aquesta nova relació que
està per crear.

No tothom es sent reconegut com a experiència d’economia comunitària. En canvi, tots se
senten identificats com a pràctiques que promouen la cohesió social.
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En general, esperen que se’ls faciliti la seva tasca i que se’ls doni més o menys suport però
sempre respectant la seva capacitat d’autogestió. Les relacions difícils estan determinades per
l’aspecte de la legalitat o de la manca d’aquesta. En aquest sentit, els horts okupats en són un
exemple molt visible, i els grups de consum són un exemple menys visible, donat que viuen en
un nínxol d’al·legalitat que ve marcat pel fet que ni ells saben si són o no són legals.

En un moment donat, vàries persones han interpel·lat a les persones de l’Ajuntament que han
organitzat la Diagnosi i els han preguntat, “Però i l’Ajuntament, quina relació vol tenir amb
nosaltres?” La resposta ha estat, promoure i reforçar des del reconeixement de la riquesa
d’aquest tipus d’iniciatives.

També és destacable el fet que en un parell de sessions ha aparegut amb força contundència la
pregunta de “Quin pressupost té destinat l’Ajuntament per a aquest tipus d’experiències?”.

I en general, el debat de fons més permanent és el difícil equilibri entre no dependre de
l’Administració i que l’Administració ens faci la vida més fàcil. I per extensió, la pregunta de
què és un Ajuntament i on està la fina línia divisòria que separa allò públic d’allò privat. En
aquest sentit, surt de forma recurrent la demanda de poder utilitzar els espais públics i dels
equipaments públics. Aquesta demanda planteja alguns debats que tenen a veure amb què
separa allò públic d’allò privat, què fa que una iniciativa sigui susceptible de rebre suport de
l’Administració, què entenem per interès general, què passa quan la ciutadania s’organitza per
satisfer allò que l’Administració no garanteix...

S’observa una manca generalitzada de coneixement sobre gestió municipal i la tasca de
l’Ajuntament. En aquest punt, comença a aparèixer un efecte secundari de la Diagnosi molt
positiu. Es constata un desconeixement mutu i un malestar produït per això. Les Economies
Comunitàries a voltes es queixen de que els tècnics de l’Ajuntament no saben ni que
existeixen, per altra banda, els tècnics de l’Ajuntament expliquen que són més de 12000
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persones, que hi ha uns circuits preestablerts i uns protocols. I al llarg de les sessions es
produeix un coneixement mutu. Així que constatem la necessitat de continuar amb espais de
relació Ajuntament-Economies Comunitàries que permetin seguir aprofundint en aquest
coneixement mutu. En aquest sentit ha estat un encert que en els àmbits on ha correspost
s’hagi convidat a tècnics (Ecologia Urbana, IMEB, Acció Comunitària, Consum) que han aportat
informació sobre l’actuació municipal.

En aquest sentit, la necessitat més repetida al llarg de les sessions ha estat. “Volem que
l’Ajuntament ens reconegui, perquè això ens donarà legitimitat. I aleshores, ens serà molt més
fàcil fer-nos visibles i arribar a moltes més persones”. Aquesta necessitat va molt associada a
la demanda de que l’Ajuntament faci campanyes de comunicació on expliqui quins són els
valors culturals que transmeten les pràctiques econòmiques comunitàries i que reporti les
pràctiques que hi ha a Barcelona.

També en aquest sentit, es demana també en tots els àmbits que hi hagi un interlocutor clar
amb l’Ajuntament, o bé, la clàssica demanda de la finestreta única.

Subvencions: dificultat per justificar aportació 50% si no es pot justificar en temps

Un debat propi de les pràctiques econòmiques comunitàries ha aparegut en tots els grups però
vinculat al tema de la Diagnosi. En aquestes economies comunitàries hi ha un debat que ve de
lluny sobre el difícil equilibri entre l’autogestió i la sostenibilitat dels grups. Però aquesta
vegada algunes veus han vinculat aquest debat a la possibilitat de que el recolzament de
l’Ajuntament pugui contribuir a alleujar la sobrecarrega de moltes de les persones vinculades a
aquestes pràctiques.
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En aquest sentit, una pregunta que es plantegen és si el fet de créixer en número de persones
alleujaria les seves tasques. És per això que es plantegen les següents preguntes: Sortir de
d’al·legalitat afavoriria el nostre creixement? Com podem arribar a més col·lectius i territoris?
Com volem créixer, fent grups cada vegada més grans o replicant grups petits?

Per últim, una de les propostes que va sortir a la darrera sessió i que copsa molt bé l’esperit
d’aquesta diagnosi és: Que hi hagués una “norma” que fos “Suport a l‘autogestió”. Com la
típica norma de l’apartat “altres” que fos: Suport a l’autogestió per als projectes d’autogestió i
les idees noves. Concertació a projectes que tenen valors i valor afegit. Caldria definir-los. Fins
ara, a qui t’adreces si pertanys a “altres models?” “Si som cooperativa l’Ajuntament ens
reconeixen més. Sinó no sabem com respondre la pregunta de “però vosaltres què sou?”” (Can
70).

13

Descripció dels àmbits en relació al procés

Als horts comunitaris hi ha una gran diversitat d’experiències i de formes d’accedir al sol: Pla
Buits, solars cedits, solars okupats, solars de les escoles. Moment actual de poca articulació
entre horts.

Algunes experiències es plantegen el repte de crear llocs de treball a l’espai dels seus horts.

S’observa un alt nivell de desconeixement tècnic sobre horticultura i recursos materials. Sobre
qualitat de la terra, sobre regar amb aigua freàtica, sobre possibilitat de regar amb aigua
pluvial.

És l’àmbit en el que se’ns dubte tenen més mancances de caire material (Aigua, terra, material
de reciclatge, poda, llavors...).

A les sessions destaca la presencia de persones investigadores, així que es planteja la
possibilitat de fer convenis entre pràctiques o tesines i projectes d’hort.

És l’àmbit en el que se’ns dubte es reporten més experiències d’altres ciutats. Per tant, és
l’àmbit en el que més referents hi ha.

També és l’àmbit en el que es reporten més materials i recursos disponibles sobre horticultura,
guies de cobertes i de terrats vius, subvencions de paisatge urbà...

És un àmbit que ara mateix està poc articulat, tot i que fa uns anys ho havia estat força. Així
que és l’àmbit en el que s’observa més clarament que al acabar la sessió és queden parlant i
establint vincles.
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Apunten un perill molt interessant, surt de forma puntual però és molt important: El perill de
que els horts comunitaris es formalitzin massa. El que s’anomena, perill de la burocratització.
Pel fet de passar per l’administració i de protocolaritzar tasques perdre l’espontaneïtat i la
capacitat creativa de l’autogestió.

És l’àmbit on el somni compartit està més present. Una bona forma d’il·lustrar aquest somni és
la demanda de fer horts als terrats de Barcelona.
A les Xarxes d’intercanvi i Bancs del Temps hi ha una diversitat d’estructures molt significativa
que de fet il·lustra els dos extrems de la forquilla de models d’autogestió.

Alguns Bancs del Temps volen ser tractats com a Associacions, no com a ens autogestionats. En
tot cas s’observa força diversitat de nivells d’autogestió entre els diferents Bancs del Temps.
Alguns Bancs del Temps fan demandes sobre tot allò que necessitat i no reporten necessitat
que no pugui ésser coberta sense l’Ajuntament. (Material, Espai, Formació, Assessorament,
Difusió, Informes anuals amb l’estat dels BdT.) Altres en canvi, mostren una estructura força
autogestionada. En tot cas, es planteja la necessitat de delimitar què és autogestió vers què no
ho és i quina és la línia o contínuum que separa ambdues.

Per contra, les Xarxes d’Intercanvi són l’àmbit que menys participació han tingut. Interpretem
que el seu nivell d’autogestió és òptim. Reforça aquesta idea el fet que les Xarxes d’Intercanvi
que han vingut no han fet cap proposta concreta. Celebrar la diversitat de relacions!

En un moment donat reporten una experiència de Madrid Refugiats, prenem nota pel que fa a
experiències positives que reporten.
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Els Grups de consum fan demandes molt concretes. Són un grup força articulat tot i que
actualment no estan massa articulats. Ara bé, expliquen que tot just estan en fase de nou
intent d’articulació de totes les xarxes vinculades amb el moviment de sobirania alimentaria.
En tot cas, són l’àmbit on més debats han tingut per tant tenen facilitat per reportar debats
històrics.

Un d’aquests debats és el de créixer o no créixer. Expliquen que hi ha dues tendències els que
no volen créixer i els que si que volen créixer.

Una de les dificultats que marca aquest àmbit són els lloguers de Barcelona.

Les propostes de col·laboració són molt acotades. Tenen molt clar que tenen capacitat
d’autogestió i que la volen mantenir i protegir. Ara bé, fan una proposta concreta que té a
veure amb fer un salt qualitatiu i poder passar a ser visibles i, per tant, poder fer un salt de
creixement important. Demanen que s’estudiï la possibilitat de poder ser visibles “literalment”.
La por a estar incomplint una llei, o el desconeixement de si és o no és així, fa que no es facin
visibles de cara al barri. És a dir, que no posin cartells per anunciar-se, que no apugin les
persianes dels seus locals durant els torns de recollida d’aliments, i reporten que això els
dificulta la tasca de donar-se a conèixer.
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A l’àmbit d’Economia de les Cures un dels temes més present és el propi concepte d’Economia
de les Curtes. Cal delimitar àmbit i seguir-lo definint conjuntament. És un àmbit que obre molts
debats de fons. És un concepte molt nou per a totes: Té pros i contres.

“Ens ha servit per repensar-nos”
“Ens ha despistat perquè nosaltres som Educació i necessitem reconeixement”
“Es valent, ens atrapa, ens agrada.”
Quin és l’abast de les cures?
Què ens defineix?
Què ens diferencia?
Valors culturals NO reconeguts (maternitat, malaltia, mort, vellesa, cuidar)
Aposta cultural: Entomar el problema per l’arrel.
“O cures o treballes”
Perill: La transversalitat dificulta la interlocució
Oportunitat: Ens recolzem i anem totes juntes (nen@, vell@s, malalt@s)

En Economia de les Cures la majoria d’experiències que venen a les sessions són projectes
d’educació lliure. També ve Can 70, un projecte de vellesa compartida a través de cohabitatge
cooperatiu. Val a dir, que durant la difusió decidim no incloure a aquelles cooperatives formals
que ofereixen serveis de salut o de cures. En el cas de l’Educació Lliure una de les persones que
ve forma part de la XELL i reporta reflexions fetes prèviament pel conjunt d’alguns grups. Si bé
cal esmentar que no tots els grups d’educació lliure estan englobats dins de la XELL. Per tant, el
moviment d’educació lliure són un moviment molt articulat amb molta capacitat d’interlocutar
i d’expressar demandes concretes i consensuades a priori.
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El tema clau de les sessió és la realitat de que la majoria d’economies de les cures formen part
de l’economia submergia. Són economies radicalment invisibilitzades i marginades. On el sol
fet de voler ser legals és una cursa d’obstacles. Les causes d’aquest sense sentit van més enllà
de l’àmbit econòmic, i sobretot, en el grup s’apunten les causes culturals.

És molt interessant el fet que és l’únic àmbit on s’anomena la bretxa digital. És significatiu
donat que la bretxa digital ens parla de la intergeneracionalitat. I les cures bé han de ser
intergeneracionals. Can 70 no té web, ni Facebook, ni correu de grup. Per tal, cal donar-li molta
més importància de la que li estem donant.

Les demandes d’aquest àmbit són per una banda, fer una campanya per conscienciar dels
valors que transmeten les seves pràctiques, i per altra banda, recolzament per lidiar contra la
legislació que sovint els condemna a la precarietat.
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Sessions del mes de Febrer:
Aposta per la reflexió col·lectiva
Les primeres sessions es dediquen a reflexionar col·lectivament sobre quins vincles es volen
establir amb l’Ajuntament. Fruit d’aquesta reflexió, a cada una de les sessions es van anar
dibuixant uns temes clau. Alguns temes es repeteixen en tots els àmbits, altres apareixen una
única vegada, alguns d’elles seran clau per a la concreció de propostes de col·laboració, i en
definitiva, és essencial el pas per aquesta reflexió perquè en tot moment estem parlant d’una
nova relació que cal ser creada i pensada de nou.

Primera trobada de l’àmbit Horts Comunitaris
Participen 22 persones de 15 Horts Comunitaris: Hort de l’AMPA Montseny al Bosc del Turull,
Espai Gardenyes, Joana Calsamiglia, Isabel Mullins, Horts de Can Maseu, ConnectHort, Espai
entre Encants, Porta’m a l’Hort, Hortet de la Farga de Sants, Hort de la Font Trobada, Nàfent,
Hort Indignat de PobleNou, Hort 7 i Hort 6 de PobleNou, Hort Fort Pienc, Hort del Xino, La
Miranda, Hortet del Forat.

A la pregunta de qui no ha vingut: Horts de Can Batlló, Hort Comunitari de Vallcarca, Horts
indignats 2 i 4 de PobleNou, Germanetes, Clot, Sagrera (Pla Buits), Maladeta.

Recull d’idees individuals dels participants posteriors al Debat:
- Destinar recursos per mantenir a llarg termini els projectes (fora del voluntariat).
- Fomentar la implicació i discussió sobre ús espai públic.
- Proposo que tots els horts estiguem en contacte, via mail o Facebook, per quan organitzem
esdeveniments i per a poder preguntar-nos qualsevol cosa (Estaria bé una reunió abans
d’abril).
- Necessitat: Aigua, terra i adob.
- Autogestió però recolzament.
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- Fer xarxa.

20

- Mantenir l’autonomia i tenir facilitats.
- Persona o punt de contacte amb l’Ajuntament.
- Impedir desallotjaments, donar alternatives als desallotjaments.
- Regularització dels espais.
- Voluntariat o alliberats (Trobar un nou model?)
- Sostenibilitat vol dir “Smart”
- Gestionar els residus que genera el sector de la jardineria de forma responsable.
- Transversalitat: Educació/aprenentatge. Terapèutic. Apoderament ciutadà i vincles. Altres
models econòmics no monetaris. Intergeneracional.
- Responsable tècnic de districte d’hort.
- Horts, són espais socials amb activitats pel barri i són espais verda. Substitueixen als espais
verds públics que l’Ajuntament ha de garantir.
- Els voluntaris fan un treball públic sense cobrar-lo? Com se sostenen en el temps?
- Necessitat de recolzament econòmic. Valorar el temps dels voluntaris per a la sostenibilitat
dels projectes en el temps. Mitjançant: Recursos, subvencions, intercanvis...
- Continuïtat de les iniciatives al llarg del temps. Per exemple, el Pla Buits.
- Facilitar suport econòmic als projectes, en la mesura del possible.
- Persona per dinamitzar l’hort i per informar.
- Xerrades d’horts per combatre les plagues.
- L’hort fora de l’hort: Plantem als parcs.
- Les persones que venim com a potencials dinamitzadors d’horts, formadors, expertes, també
hem de poder tenir un paper en aquesta construcció col·lectiva.
- Facilitar l’accés als espais de cultiu (solar, parcs, jardins, façanes, teulades).
- L’hort com a equipament municipal.
- Acompanyar els col·lectius que ho sol·liciten (material, informació, llavors de pagès, compost,
rec...).
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- Establir diferents relacions Ajuntament-Horts en funció de les diferents realitats i necessitats
polítiques que garanteixin aquesta riquesa i diversitat.
- Facilitació. Acompanyament. Respecte a l’autogestió. Cessió d’espais. Continuïtat.
- Suport formatiu assessorament.
- Interlocutor concret de l’Ajuntament.
- Serveis i infraestructures. Llum, aigua, drenatge...
- Aprofitament de l’aigua de la pluja.
- Utilitzar espais comunitaris, carrers o parcs per posar fruites.
- Facilitar solars nous, que siguin per tota la comunitat. No fer classes o tipologies com ha
passat amb els horts dels avis.
- Economia més enllà dels diners. Que quedi clar per a tothom!
- Afavorir l’autogestió comunitària.
- Poder aprendre dels casos d’altres ciutat com Paris.
- Fer un “organisme” que ajudi a dinamitzar els col·lectius hortícoles.
- Hi ha voluntat política de regularitzar els horts?
- Calen interlocutors clars. És el Districte? Un tècnic concret? Una oficina d’atenció?
- Cada persona està en un punt del camí.
- Beneficis globals de l’agricultura urbana: Socials, ambientals biodiversitat i paisatge.
- Ajudes comunitàries pel voluntariat.
- No a la especulació del sòl.
- Recursos que calguin (econòmics i RRHH) pels horts actuals que vulguin tenir ajuda.
- Difusió al barri dels horts que hi ha al barri.
- Conèixer i respectar la gran diversitat d’horts, inquietuds, motivacions, perfils…
- Emmarcar els horts comunitaris en una política més àmplia d’agricultura urbana.
- Transversalitat entre departaments: Ecologia, Urbanisme…
- Seguretat jurídica. Respecte a la gestió autònoma dels horts.
- El desig compartit de poder crear una xarxa (autònoma) d’horts comunitaris.
- L’hort com a equipament públic veïnal.
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Temes clau de la sessió:

22

Molta diversitat d’Horts Comunitaris: Necessitats diverses
Horts en situació d’okupació: Por a ser desallotjats. Per altra banda, pregunten si
l’Ajuntament pot ajudar a evitar desallotjaments com ha passat en alguns casos.
Apareix el concepte “okupació tolerada”.
Horts emmarcats en el Pla Buits, marc institucional.
Horts que han rebut subvencions i que ho valoren en positiu per al projecte.

Diversitat de relacions amb l’Ajuntament: Entre la fluïdesa i la reticència.
Projectes amb relacions estables.
Projectes que volen relacionar-se amb l’Ajuntament perquè vegi que l’autoorganització
és possible, i que per tant, no cal relació amb l’Ajuntament.
Apareix el concepte “model de fricció”.
Debat obert: Tothom té accés a l’autoorganització?

La dificultat de crear grups sostenibles
Vàries veus expressen cansament (“cremar-se”, “l’esforç ”, “dedicar moltes hores”).
Debat obert: Voluntariat o Alliberats?

Diversitat de demandes a l’Ajuntament
Demanda de cessió de solars, però mantenint l’autonomia.
Demanda de la figura del “dinamitzador” de l’Hort Comunitari.
Demanda de que siguin Equipaments Públics (model francès de París).
Demanda de permisos per utilitzar l’espai públic per fer actes (ex. Dinars populars).
Demanda de fer difusió dels Horts Comunitaris per donar-los visibilitat.
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Interpel·lacions a l’Ajuntament

23

Quina relació vol l’Ajuntament amb nosaltres?
Perquè els Horts Comunitaris són Economia Social?
Crítica al Pla Buits: És una aposta o una forma d’assegurar el manteniment dels solars?

Manca de coneixement sobre política municipal
Confusió sobre competències: Urbanisme, Medi Ambient, Comissionat d’Economia.
Confusió sobre els diferents càrrecs de l’Ajuntament (ex. Tècnic de barri).
Confusió sobre l’organització de l’Ajuntament.
Desconeixement sobre a qui s’han d’adreçar de l’Ajuntament.

Valoració alta de la sessió com a Espai de Trobada
És significatiu que després de la sessió part del grup es queda al carrer intercanviant
idees. Està present l’expectativa de reactivar la xarxa d’Horts Comunitaris.

Ronda final de paraules:
Sobreinformació, Positiu, Alternatives, Noves idees, Futur, Principi, Biodiversitat,
Terapia, Esperança, Contactes, Canvi, Estímuls, Expectatives, Trobada, Coneixement,
Experiència, Confiança, Persones, Camino, Posibilitats, Fluidesa, Diversitat, Respecte,
Idees
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Primera trobada de l’àmbit Xarxes
d’Intercanvi i Bancs del Temps
Participen 22 persones de 16 projectes: Banc del Temps del Raval, Associació Salut i Família,

24

Xarxa d’Intercanvi de Sants, Banc del Temps de Sants, Banc del Temps de Gràcia, Associació
Bancs del Temps, Xarxa d’Ecoserveis Sagrada Família, Xarxa d’Economia Social i Solidària
moneda social, Cooperativa Integral Catalana, Banc del Temps Fort Pienc, Banc del Temps de la
Barceloneta, Banc del Temps Sagrada Família, Xaingra, Banc del Temps de La Sagrera, Banc del
Temps de Sant Martí, Xarxa Comunitària de La Verneda i Pla d’Energia Participatiu (PEP).

A la pregunta de qui no ha vingut: Poble Sec, els altres Bancs del Temps, Nou Barris, XIC de
Poble Nou, Sant Antoni, Cooperativa Integral Catalana.

Expectatives:
-

Molt relacionades amb les mancances que tenim. Si ens connectem entre nosaltres les
podem satisfer: Connectar-nos

-

Anar al gra (amb les necessitats que tenim).

-

Sense expectatives (hem fet altres reunions poc productives).

-

Grup molt autogestionat amb poca relació amb l’Ajuntament.

-

Fer contactes

-

Saber fins a on ens pot ajudar l’Ajuntament

-

Dir-li què volem a l’Ajuntament

-

Sentir-nos escoltats

-

Esbrinar si l’Ajuntament pot facilitar la nostra tasca

-

Ajuntament que sigui un suport per practicar l’autogestió que sigui sostenible

-

Ajuntament que sigui un canal de comunicació: Que difongui el que fem i que ens doni
visibilitat.

-

Tenir el reconeixement de l’Ajuntament
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Temes que es trien per a ser debatuts, per orde de votació:

-

25

Quines previsions de pressupost té l’Ajuntament per a les Economies Comunitàries?
L’Ajuntament té superàvit? 11 vots

-

Propostes per normalitzar l’ús dels Bancs del Temps i de les Xarxes d’Intercanvi. A
Centres Cívics, Escoles, Entitats, per fer-lo quotidià. L’Ajuntament com a pont. 9 vots

-

Com fem sostenibles els projectes? Com incorporem més persones a l’organització? 6
vots

-

Com mesurem l’impacte dels nostres projectes? 6 vots

-

Quina m’agradaria que fos la relació entre les Economies Comunitàries i l’Ajuntament?
5 vots

-

Una App per a totes les xarxes d’intercanvi pagada per l’Ajuntament. Una web de
l’Ajuntament on apareguin totes les xarxes d’intercanvi. 2 vots

-

Sobirania monetària en l’àmbit econòmic. Sabem com funciona el sistema monetari? 2
vots

-

Quina és la relació entre les Economies Comunitàries i l’Ajuntament? 0 vots

Temes clau de la sessió:

Diversitat de necessitats
Fer xarxa apareix a les expectatives però durant la sessió està força diluït.
Anar al gra i expressar les seves necessitats. Apareix una veu que sent que les darreres
reunions han estat poc productives. Aquesta veu fa demandes explícites que es
concreten en cessió d’espai per a local. Per altra banda, un grup molt autogestionat
amb poca relació amb l’Ajuntament. I en un terme mig, una veu que va creixent al llarg
de la sessió i que valora molt les ajudes no monetàries que es recullen a continuació.
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Demandes no monetàries

26

Ser el seu canal de comunicació
Que faci visible la seva tasca
Que sigui un altaveu de les seves activitats
BTV o tele del metro.
Radio local. Pòsters. Cartells. Estands a totes les festes municipals.

Demanda a l’Ajuntament de reconeixement de la seva tasca
Sentir-se escoltats
Sentir-se valorats

Interpel·lacions a l’Ajuntament
Conèixer fins on pot ajudar l’Ajuntament
Quines previsions de pressupost té l’Ajuntament per a les Economies Comunitàries?

Visió compartida: Fer quotidià el troc
Estendre els Bancs del Temps i les Xarxes d’Intercanvi als Equipaments Públics.
A les Escoles
A les Entitats

Com fer sostenibles els grups?
Com aconseguir la incorporació de més persones?

Apareixen veus que donen importància a la tecnologia: Es minoritària?
Aplicació subvencionada per l’Ajuntament
Moneda Virtual
Web de l’Ajuntament on informar de totes les Xarxes d’Intercanvi

26

Ronda final de paraules:

27

Dubtes, Ja veurem, Ansietat, Concreció, Curiositat, Cooperació, Paso palabra, Dudas,
Aterrar, Exploració, Endavant, Esperançats, Esperançats, Moneda Social Virtual,
Expectació,

Esperançat,

Coneixement,

Facilitació,

Visibilització,

Motivació,

Biodiversitat, Facilitació.

Primera trobada de l’àmbit Grups de Consum
Agroecològic

Participen a la sessió 25 persones de 16 projectes: Grup de Consum Pam a Pam del Parc
Sandaru, ASIA, Ricard Espelt, Aurea Social i Ara Autèntika, La Senalla, El Rusc, Ver9 de la
Verneda, El Guaret, La cebolla Roja, Federació de Cooperatives de PobleNou, Estèvia, Tòfona,
Aixada, Cydonia, Trementinaires.

Expectatives:
-

La relació amb el barri. Ser un agent actiu del barri, i ser tingut en compte.

-

No en tenim cap concreta.

-

Reconèixer-nos: Que som una cosa bona.

-

Establir-nos com a cooperativa. No dependre de cap ens polític.

-

Local: Espai. Alguna cooperativa té necessitat d’espai però preocupa que un espai
públic suposi un límit a la seva capacitat d’autogestió.

-

Punt de trobada i que l’Ajuntament conegui el que tenim per promoure els grups de
consum

-

Fer una xarxa conjunta
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-

Funcionem molt al marge. Som paral·lels. Però si curiositat per una possible nova
relació, no tant per necessitat però si per col·laboració.

-

Facilitar el diàleg amb l’Associació de Comerciants perquè no ens vegin com a
competència.

-

Som un sector articulat per col·laboracions concretes, no perquè si. Tenim clar que no
volen que l’ajuntament els articuli.

Temes que es trien per a ser debatuts, per orde de votació:

-

Com hem arribat fins aquí? A aquest tipus de relació o de no relació amb
l’Ajuntament? 12 vots

-

Locals, espais: L’ajuntament ho pot facilitar? 8 vots

-

Mapeig de Grups de Consum. 4 vots

-

Fins a on créixer? Com l’Ajuntament pot contribuir a promoure el model de Grups de
Consum? 3 vots

-

Diversitat de motivacions, objectius, de cada grup de consum. 2 vots

-

Quina és la relació entre les Economies Comunitàries i l’Ajuntament de Barcelona? 0
vots

-

Quina m’agradaria que fos la relació entre les Economies Comunitàries i l’Ajuntament
de Barcelona? 0 vots

-

Quin paper podem tenir els grups de consum al barri i quina relació amb el Districte. 0
vots

-

Replicabilitat o com aprendre d’altres experiències. 0 vots

-

Són aquests grups de consum els únics models vàlids? Defensem aquest model o hi ha
altres models vàlids? 0 vots

-

Forma jurídica: tipus. 0 vots
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Temes clau de la sessió:

29

Visió compartida de ser un agent actiu dels Barris

Voluntat de fer xarxa conjunta

Diversitat de relacions amb l’Ajuntament
Grups de consum que tenen el local en Equipaments Públics
Grups de consum que no tenen relació amb l’Ajuntament

Es reivindica el funcionament al marge
Relació de col·laboració, no relació de necessitat.
La no relació no és una cosa negativa.

Demandes a l’Ajuntament
Reconeixement
Que l’Ajuntament conegui els valors que promouen
Formar als tècnics
Pregunten si l’Ajuntament pot facilitar espais.
L’Ajuntament ha d’estar el mínim possible i aquest mínim és fent-los visibles per
donar-los valor i desestigmatitzar-los.
Ajudar-los a ser vistos com una cosa que existeix.
Posar en valor la cohesió social

Facilitar el diàleg amb l’Associació de Comerciants
Tenen un conflicte obert perquè els veuen com a competència
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Quin és el límit de creixement del model dels Grups de Consum?

30

El límit el posem nosaltres
Però per créixer cal facilitar-se la vida i fer grups sostenibles
Si que estaria bé que el nostre model fos més fàcil d’expandir
Apareixen veus que parlen de diversificar models de grups de consum

Com ser més eficients?
Compres conjuntes?
L’Ajuntament pot analitzar la nostra sostenibilitat o fer anàlisi de demanda/oferta?
Anàlisi molt dèbil dels darrers 25 anys.

Cal generar espais on tothom pugui accedir

Cal una legislació que ho permeti

Ronda de paraules:
Diàleg, xarxa, reflexió, esperança, oportunitat, filosofia, economia, valors,
col·laboració, coincidències, reinicis, per fi debat, projeccions, coneixement, coses en
moviment, possibilitats, gent compromesa, energia, dubtes, connexió.
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Primera trobada de l’àmbit d’Economia de les
Cures

Participen a la sessió 32 persones de 16 projectes: Cúrcuma: Cooperativa laboral d’educació i
facilitació amb mirada de gènere, Escola Popular d’Economia Feminista, Carn Roger: Hort i
menjador social, Futura cooperativa mixta laboral feminista de cures cuidadors i cuidadores,
Pescallunes: Grup de criança compartida, Mares de Dia Llars de criança de tota Barcelona:
Grups de criança compartida, Petits Maians: Grup de criança compartida, Pequeños Maestros:
Grup de criança compartida, Can 70: Grup de vivenda cooperativa amb gestió de les cures de
la vellesa cooperativa per a gent gran a Can Batlló, Espai Familiar La Nau de 0 a 6 anys de Can
Batlló, La petita Miranda, Minyoques, El Tatanet, La Mainada, XELL, Manada GoriGori, El jardí
del silenci, La Malica.

A la pregunta de qui no ha vingut: Plataforma per una educació centrada en la persona,
Educació en el lleure, Dependència, Autocures, Centres de dies per a adolescents, Treballadors
de la llar de Sindillar, Gent que tingui discapacitats, Reraguarda i Urdint la trama, Grup de Gent
malalta, Espai de Salut de Can Vies, La PAH, Cuidadors de gent gran, Cooperativa COS,
Projectes que no siguin de Gràcia i de Sants, Embaràs, part i post part, Col·lectiu que té cura de
lo horitzontal, no dependència.
Expectatives:
-

Fer xarxa i connectar gent i projectes.

-

Reconeixement i recolzament (legal) per par del sistema

-

Fer-nos visibles com a una opció més

-

Mirada a la franja de zero a cinc anys: Donar-li visibilitat i valor.

-

Donar visibilitat mitjançant els fets a la realitat dels nostres projectes

-

I anar més enllà en les nostres febleses: Llicència; Sostenibilitat econòmica; Condicions
de treball justes vs precarietat; Espais municipals infrautilitzats.

-

Un espai menys hostil per la criança: Barris i Ciutat.

-

Un model nou de convivència per a la gent gran

-

Recursos/legal/mà d’obra i Sumar necessitats per generar demanda
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Temes que es trien per a ser debatuts, per orde de votació:

-

32

Com ens agradaria que fos la relació entre les Economies Comunitàries i l’Ajuntament
de Barcelona? 11 vots

-

Com sortir del perill de l’al·legalitzat dels projectes? 7 vots

-

A qui ens adrecem de l’Ajuntament? Quina és la porta d’entrada. Com és l’organització
de l’Ajuntament. 5 vots

-

Com és la relació entre Economies Comunitàries i l’Ajuntament de Barcelona? 0 vots

-

Què són les Economies Comunitàries? Els grups d’ajuda mútua ho són? Els grups de
famílies de discapacitats o de persones amb malalties ho són? 0 vots

-

Quins són els límits de la relació amb l’Ajuntament per tal de mantenir l’autonomia de
les Economies Comunitàries? 0 vots

-

Quin tipus de suports s’han estudiat des de l’Ajuntament per a aquest àmbit? 0 vots

Temes clau de la sessió:
Fer xarxa i connectar gent i projectes
Clarificació de l’àmbit Economia de les Cures
Què són les Economies Comunitàries?
Els grups d’ajuda mútua ho són?
Els grups de famílies de discapacitats o de persones amb malalties ho són?
Què és Economia de la Vida?
Invisibilitat de les Economies de les Cures
Què és la cura?
Potser l’àmbit és massa gran i massa complex.
Com interlocutar? Per edats? Per projectes? Per necessitats? Vs No trossejar la vida
Som representatius dels projectes que hi ha?
Quins projectes hi ha i quines cures estan cobrint?
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Són significatives les felicitacions que rep el projecte Can 70 durant la sessió

33

Pedagogia de Política Municipal
A qui ens adrecem de l’Ajuntament?
Quina és la porta d’entrada.
Com és l’organització de l’Ajuntament.

Preguntes obertes a l’Ajuntament
Quin tipus de suports s’han estudiat des de l’Ajuntament per a aquest àmbit?

Com ha estat la relació fins ara?
Fins ara la relació ha estat de desconeixement.
Demanda de reconeixement a l’Ajuntament

Apareix el terme “Administració Creativa”

Diversificar models per fer-los més accessibles
Consens en la realitat de que aquests projectes “costen diners”
Precarietat vs Drets dels treballadors
Consens de les limitacions de la realitat: No hi ha prou places d’Escoles Bressol
Demanda concreta d’espais

Com sortir del perill de l’al.legalitat dels projectes?
Recolzament legal per par del sistema

Visió conjunta: Que els projectes siguin accessibles a tothom
Desequilibri territorial: Gràcia i Sants vs Barceloneta
Que puguem ser una opció més
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Un espai menys hostil per la criança: Barris i Ciutat.

34

Un model nou de convivència per a la gent gran

Ronda de paraules:
Esperança, il·lusió i gratitud, futur, futur, esperança, construir sinergia, visibilitat, ganes
i empowerment, can 70, il·lusió, expectància, il·lusió, pont, xarxa, empatia,
participació, nou model i xarxa, oportunitat, interès, novetat, feina, estrès.
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Sessions del mes d’Abril:
Com es concreta la col·laboració

Durant les segones sessions demanem als participants que facin una tasca de concreció de
propostes de col·laboració entre Economies Comunitàries i Ajuntament de Barcelona. És
significatiu que al principi del procés ens plantejàvem per a aquestes segones sessions les
preguntes “Quines necessitats de les que teniu passen o han de passar per l’Ajuntament?”,
però al llarg del procés van fer un gir conceptual basat en una relació d’iguals, i vam canviar la
pregunta per “Propostes de col·laboració”.

A continuació detallem la relació de propostes de col·laboració que han sortit al llarg de les
segones sessions.

PROPOSTES DE COL.LABORACIÓ GENERALS
Les propostes més repetides i que han aparegut en tots els àmbits han estat:
- Campanya de comunicació dels valors que difonen les economies comunitàries. Campanya de
difusió de les experiències concretes que hi ha.
- Poder accedir als equipament públics.
- Tenir un sistema de Finestreta única o tenir clara la persona de referència per poder
interlocutar. Clarificar circuits
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PROPOSTES DE COL.LABORACIÓ ESPECÍFIQUES
Les propostes específiques de cada àmbit, que per les seves característiques calen ser
tractades segons l’especificitat del tema, han estat:
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Horts Comunitaris:
-

Fer un Programa per cultivar Horts Comunitaris als terrats de la ciutat.

-

Oficina d’Atenció a l’Agricultura Urbana: Co gestió de tècnics més entitats. Que hi hagi
un Banc de llavors Públic que proveeixi de llavors als horts. (Antic Jardí Botànic).

-

Establir els horts com a equipaments municipals

-

Fer links entre la recerca i els horts (a les sessions han vingut molts investigadors)

-

Qualificar/quantificar els beneficis: No veure’ls com a equipaments “low cost”

-

Fer un Programa per cultivar Horts Comunitaris als terrats de la ciutat.

-

Estudi/Inventari de solars aptes per fer horts

-

Obrir els horts: Com els jardins de les illes, per compartir els seus beneficis socials,
educatius, etc.

-

Demandes materials concretes: Llum, Anàlisi de terra, Sòl abonat, Que l’Ajuntament
cedeixi la poda, i que estigui triturada, als horts, Que l’Ajuntament cedeixi residus
orgànics dels veïns per fer compostatge, Aigua: Que es regui amb aigua pluvial o
freàtica, Que l’Ajuntament cedeixi material reutilitzable per fer taules de cultiu

-

Fer un banc de recursos (penjat en un Blog) entre iniciatives per compartir: Eines,
fems, transport, trituradora, motocultor, anàlisi de terra.

-

Cartelleria i accés a plafons públics que hi ha a l’espai públic.

-

Formació en: Formació en productes químics, Formació en varietats locals de llavors,
Formació en compostatge, Formació en gestió comunitària i organitzativa.
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-

Oferir acompanyament tècnic (referent). Suport tècnic per formació, assessorament i
gestió de grups.

-

Suport en cas de desallotjaments

-

Reciclatge Fira Montjuic

Xarxes d’intercanvi i Bancs del Temps:
-

Ajudes econòmiques puntuals a les plataformes digitals i a la seva creació. Caldria
estudiar el que s’esta fent a l’ajuntament en tema de Hacklabs! O bé si té proveïdors
tipus Stro o Edu Folch, sinó no podem donar resposta.

-

Ajudes sobre protecció de dades a les plataformes digitals.

-

Assegurança de responsabilitat civil

Propostes materials:
-

Equip de so i carpes pels mercats

-

Taules i cadires pels mercats

-

Material d’oficina: Paper, bolis, arxivadors, grapadora, perforadora…

-

Fotocopiadora, scaner, tòner

-

Telèfon

-

Ordinador amb Internet

Recursos Humans:
-

Formació en resolució de conflictes, mediació, aspectes legals, xarxes socials, tècniques
de gestió, interculturalitat, intercanvis d’experiències entre bancs i xarxes, recollir
demandes o necessitats de les experiències.

-

Assessorament: Constituir-se com a associació, llei de protecció de dades,
responsabilitat ordenança de l’espai públic, assegurança de responsabilitat civil.

-

Mediador extern i defensor del soci.
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Espais:
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-

Oficina d’atenció al públic

-

Espais polivalents per a fer tallers

-

Cuina

-

Facilitar l’accés als equipaments públics

-

Participació dels equipaments en la xarxa d’intercanvi BdT

-

Localització en centre cívic o hotel d’entitats, no en dependència de Serveis Socials
(BdT Sants)

-

Cessió de l’espai públic

-

Accés a la cartelleria de l’Ajuntament (Marc de Vidre Exterior)

-

Que els treballadors dels equipaments promoguin els BdT i XI. Exemple, Difusió amb

On:

les inscripcions.
-

Promoure projectes de participació veïnals als equipaments públics: No cobrar els
espais a BdT i XI

-

A l’equipament: Roll-Up, Pòster, al carrer.

-

Senyalitzar els espais físics on hi ha xarxes d’intercanvi i bancs del temps.

-

Servei Secretaria.

-

Des dels districtes difondre a les llistes de distribució i agendes pròpies: BBDD

Connectar-nos:
-

Fira dels BdT: Juny: Organitzen els BdT, Ajuntament va per donar suport en permisos,
cartells, etcétera. Però decideixen els BdT. Visiblitació: Ajuntament donarà suport.

-

Festa: Doble Objectiu: Trobar-nos i arribar a més persones.

Organització i Interlocució amb l’Ajuntament:
-

Suport material de difusió: Cartells, Pòsters
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-

Suport en formació a demanda

-

Facilitar l’ús de l’espai públic per activitats d’intercanvi

-

Assegurança de responsabilitat civil? Per fer activitats al carrer

-

Serveis jurídics: Dades, assegurances, assessorament, harmonització de figura jurídica

39

dels BdT.
-

Monitorització: Indicadors anuals. Enquesta de valoració: Gestor i Usuaris

Grups de Consum:
-

Fer-nos literalment visibles: Posar un cartell i pujar la persiana. Però no som local
comercial.

-

Quan es difonguin els Grups de Consum deixar clar que no són una competència per
botigues: És com comparar una llibreria amb una biblioteca. La diversitat de models es
bona i es retroalimenten.

-

Quan es difonguin els Grups de Consum englobar-les en Cooperatives de Consum i
nombrar-les totes: Som Energia, Fiare, Guifi.net, Eticom.

-

Seguir amb la tasca que s’està fent a l’Ofincina Municipal d’Informació al Consumidor
fa difusió de Consum Responsable. Seguir per aquesta línia. Fer una xerrada a la OMIC
sobre cooperatives de consum.

-

Posar díptics sobre opcions de consum responsable a: OAC, Biblioteca, Centres Cívics,
Biblioteques, Hospitals, Casals de Gent Gran

-

Fer xerrades sobre Grups de Consum als equips tècnics de l’Ajuntament.

-

Escriure sobre la història dels Grups de Consum. En breu, Germinal farà 25 anys; “I un
Rave!” ha desaparegut però si no s’escriu es perdrà la seva història.
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Economies de les Cures:
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En aquest àmbit, és important recordar el tipus de projectes participants, donat que a la
primera sessió va quedar palesa la necessitat de concretar què i què no engloba l’àmbit. Van
participar projectes de criança compartida (Mares de Dia i XELL) i un projecte comunitari de
cohabitatge de vellesa (Can 70).
-

Que hi hagués una “norma” que fos com la típica norma de l’apartat “altres” que fos:
Suport a l’autogestió per als projectes d’autogestió i les idees noves. Concertació a
projectes que tenen valors i valor afegit. Caldria definir-los. Fins ara, a qui t’adreces si
pertanys a “altres models?” “Si som cooperativa l’Ajuntament ens reconeixen més.
Sinó no sabem com respondre la pregunta de “però vosaltres què sou?”” (Can 70)

-

Difondre els valors de l’Economia de les Cures i linkar-los amb les experiències
concretes que existeixen. “Què ens puguin triar”. “O cures o treballes”

-

Cal legitimitat que passa per una llei, per una llicència. I o bé relaxem als tècnics, o bé
fem una llei més accessible, o bé ens donen diners per adaptar els espais a la llei.
Parlem de la llei de “guarda i custodia” la 12.44. Per complir-la fa falta una inversió
mínima de 50.000 euros. (Educació Lliure)

-

Condicions laborals: Treball en negre. Peripècies per cotitzar. Els diners surten de
quotes massa altes per a les famílies Proposta: Ajuda de contractació. Ajudes per
contractació: Persones aturades, dones…. Proposta: Fer una única i gran cooperativa
per rebaixar costos de contractació? Proposta: Fer una Cooperativa Integrada tipus
Can 70?

-

Volem una casa (Can 70)

-

Volem ser reconeguts per ensenyament (Educació Lliure)

-

Compartir espais o bé utilitzar espais municipals (Exemple, de Ton i Guida de Nou
Barris)
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-

Estudiar fórmules per tenir suports econòmics de l’Administració.

-

Difusió entre els tècnics de l’Ajuntament.

-

Accés a Ed.Primària

-

Difusió del nou model i acompanyament
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Valoració del procés
Recordar que cada Districte és un món.
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Reportar la diferència de pràctiques
d’economia comunitària en funció del
Districte.

No oblidar que no tothom té accés a
l’autogestió. Cal formar en això, no
només recolzar en això.

Tractar específicament cada àmbit: No són iguals.

Perill general: Que es formalitzin massa les pràctiques. Clàssic perill de les organitzacions de
caure en l’etapa que la facilitació anomena “burocratització”.

Cal prendre’s seriosament la bretxa digital. La intergeneracionalitat forma part de les
pràctiques.
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Cal ampliar la convocatòria per a futures edicions tot incloent totes les pràctiques
econòmiques (Guifinet, ACAF, Intercanvi de cases, Som energia, Eticom...). Redefinició
permanent del concepte Economies Comunitàries.

Davallada participativa entre la primera i la segona sessió: Explorar les possibles
interpretacions.

Efecte colateral d’articulació i espai de trobada que es valora molt positiu.

Quin paper podria jugar la moneda social?
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Continuïtat del procés

El 28 de maig de 2016 es celebra l’acte de cloenda a Can Felipa. Es presenten les
conclusions de la Diagnosi i es fa el retorn a les propostes de col·laboració del
Comissionat d’Economia, Social, Solidària i Cooperativa.

Durant l’acte es pregunta als participants com volen que sigui l’espai de continuïtat
d’aquest procés. Les aportacions són les següents:
-

Tenir clars els interlocutors de l’Ajuntament el més ràpid possible. Saber qui és
el tècnic de referència i quins són els tècnics e cada barri.

-

Establir relacions estables amb els tècnics de l’administració per construir
projectes comunitaris.

-

Més agilitat en les respostes de l’Ajuntament a l’hora de donar suport als
projectes “que no morin esperant”.

-

Els tècnics de l’administració necessiten formació dels nous models i formes de
fer: Més pro activitat, ajudar/facilitar el que promou la comunitat.

-

Ajuntament proactiu donant resposta a necessitats i apropant-se, no esperant a
que hi vagin. “Que faci algo útil”.

-

Generar un circuit d’interlocució a l’hora de crear projectes entre:
Administració-Serveis externalitzats-Societat organitzada.

-

Com fer sostenibles els tempos i el calendari amb les necessitats i les urgències.
Calendari escolar, amb qui parlo demà?

-

Divulgació i pedagogia social. Escoles, instituts, conscienciació.

-

Visibilitzar els beneficis socials i de salut de lo comunitari. Projectes i relacions.
“Si el meu veí està content, jo estic millor”
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-

Com gestionem la por a la il·legalitat? Assessorament tècnic legal. Informació
tècnics de barri.

-

Com blindar-nos cap a les amenaces de deslegitimació. Intercooperació. Base
legal.

-

Tenir espais de trobada més concrets per treballar la part comuna. Per
exemple, grups de criança.

-

Definir models de consens per construir. Diferents a la norma, però comuns.

-

Com l’Ajuntament pot donar suport a les economies no reconegudes legalment
davant demandes, denúncies, etcètera.
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Si voleu fer comentaris sobre aquesta memòria ens els podeu fer arribar
escrivint-nos un correu a economiescomunitaries@bcn.cat
Moltes gràcies per la vostra participació, i sobretot, moltes gràcies per fer
possible les economies comunitàries als barris de Barcelona.

Equip tècnic de la Diagnosi de les Economies Comunitàries.
Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària
de l’Ajuntament de Barcelona.
Barcelona. Juny de 2016.
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