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Com serà la Catalunya Central al 2040? I quin 

paper hi tindrà l’economia social i solidària?

A l'assemblea vam treballar la metodologia d’escenaris de futur per a la 

transició ecosocial, a partir de la pregunta: Com serà la Catalunya central el 2040 i 

quin paper hi tindrà l'ESS? Va ser un espai per a la reflexió estratègica en què vam 

analitzar conjuntament quatre escenaris de futur possibles i vam traçar estratègies 

conjuntes.

Vam estructurar el cap de setmana en 3 moments:

• Construcció d’escenaris de futur

• Elaboració de propostes (accions o estratègies) per anar cap allò desitjable i evitar 

allò no desitjable d’aquests futurs

• Aprofundiment a algunes d’aquestes propostes



Construcció d'escenaris de futur

Vam utilitzar escenaris de futur ja creats i 

els vam contextualitzar a la Catalunya 

Central. Es tracta de quatre històries de 

futur elaborades a partir de la cruïlla de 

dos impulsors de canvi importants i 

incerts per a la transició ecosocial: un 

factor sociopolític com és el 

funcionament de les institucions 

(continuïtat o discontinuïtat institucional) 

i un factor econòmic com és la lògica o els 

interessos que prevalen en el model 

econòmic (primacia de la lògica de mercat 

i els interessos oligàrquics o primacia de 

la lògica del bé comú i els interessos 

populars).



Elaboració de propostes

A la segona part, vam treballar els aspectes desitjables i no desitjables dels diferents 

escenaris i vam pensar conjuntament en accions i estratègies que ens ajudin a 

avançar cap allò desitjable mentre evitem allò no desitjable.

Ho vam treballar en grups de treball segons els següents àmbits:

- Teixit comunitari

- Incidència política

- Ecosistemes i entorn natural

- Teixit productiu

Finalment va aprofundir en algunes de les propostes que van sortir.



• Més democratització a les empreses.

• Formació en gestió empresarial 

basada en el sistema cooperatiu.

• Deixar d’autoexplotar-nos.

• Potenciar l’economia fraternal.

• Regulació municipal dels horaris 

comercials (reforma horària).

• Normalitzar les reunions amb canalla.

• Activitats de cohesió comunitària.

• Cessió d’espais i recursos (béns 

comuns) a la gestió comunitària.

• Pressupostos participatius.

• Canviar el concepte del que és públic 

pel que és comú.

• Treballs de recuperació de la memòria 

històrica i present del barri.

• Emprar l’educació i l’escola com a 

elements cohesionadors.

• Dignificar la cultura com a feina.

• Valorar la cultura transformadora.

• Entendre la cultura com a element 

cohesionador.

• Més cultura a l’escola i en l'educació.

• Reconèixer la diversitat cultural per 

fomentar la cultura popular.

• Reduir la burocràcia i recuperar el cara 

a cara.

• Alfabetització digital per trencar amb 

la bretxa digital.

• Salut comunitària (més enllà del 

sistema sanitari).

Teixit comunitari

2023 2030 2035 2040

• Reducció de la jornada laboral i 

manteniment del sou.

• Augment dels permisos per cures.

• Redistribució del treball.

• Plans urbanístics i mobilitat sense cotxes 

per potenciar la comunitat, les cures...

• Reforçar el sentiment comunitari a través 

d’activitats conjuntes.

• Remunicipalització dels serveis bàsics.

• Regulació per evitar la privatització dels 

serveis bàsics.

• Garantir l’accés de tothom a la cultura.

• Integració pública de l’art com a teràpia.

• Espais accessibles.

• Intergeneracionalitat a tots els actes.

• Inici de la Renda Bàsica Universal.

• Canvi de paradigma de baix a dalt.

• Expropiació o penalització als agents 

privats que continuïn lucrant-se a costa 

dels drets socials.

• Pressupost de cultura digne

• Percepció de la cultura no com a bé de 

consum.

• Haver superat les polítiques normatives.

• Disminució de les hores productives.

• Valoració hores reproductives, i 

socialització i comunalització de les cures.

• L'interès comunitari per damunt de 

l'interès individual: col·laboració 

publicocomunitària.

• Serveis bàsics coberts i descentralitzats

• La cultura és un bé essencial.

• Salut física i mental que fa que hi hagi 

menys pressió sanitària.

• Dignificació de la vellesa i la diversitat 

funcional.

• Integrar l’ESS en l’educació.

• Aspectes negatius (falta desenvolupar 

estratègies per evitar-ho):

• Organització social clandestina.

• Consumir només a quatre 

empreses.

• Segregació social tangible.

• Migració forçada.

• Control social i manca 

d’informació crítica.

• Augment de malalties mentals, 

suïcidis...

• Falses cures.



Incidència política

2023 2030 2035 2040

• Repensar el model / sistema d’AAPP.

• Incentivar la cultura participativa.

• Mecanismes de participació.

• Canvi d’operadors.

• Repensar quins són els serveis bàsics.

• Canvi cultural en secretaris i interventors.

• Repensar les gestions des del punt de 

vista de la persona.

• Participació.

• Simplificació de tràmits administratius.

• Voluntat política de fer canvi de 

funcionament.

• Canvi de mentalitat tècnica.

• Visibilitzar bones pràctiques.

• Participació dels governs locals i de 

la ciutadania en la decisió d’inversions.

• Identificació dels agents del territori (o 

generar-los).

• Trencar estructures físiques i 

departamentals.

• Consciència d’AALL única = sentiment de 

pertinença.

• Mancomunació lliure de municipis per 

territori i per àmbits o serveis. Bioregió.

• Transferència de competències.

• Referèndums vinculants.

• Compra pública responsable.

• Canvi de marc normatiu.

• Model territorial per garantir els serveis 

per a tothom.

• Que el llenguatge i la informació de les 

normes, ajudes, etc. del sector públic 

siguin entenedors.

• Transparència del servei públic, ús 

d'un llenguatge entenedor.

• Acompanyar la ciutadania per fer tràmits.

• Revisar la vocació de servei públic 

(continuat).

• Serveis igualitaris.

• Aprendre a escoltar activament els grups 

d’interès.

• Taules de treball compartit amb els 

agents per poder dialogar (representació 

més àmplia).

• Acompanyar els agents del territori: 

cooperació publicocomunitària.

• Valentia amb les pressions.

• Projectes pilot per experimentar.

• Canvi del marc normatiu.

• Definir el repte posant la persona al 

centre i què hi aporta cadascú.

• Les àrees perden importància perquè la 

guanyin les polítiques.

• Dinàmiques de treball en equip dins les 

AALL.

• Sistema de gestió de la informació.

• Assemblees decisòries.

• Transferències de recursos.

• Creació d'estructures de gestió directa o 

CPR social.

• Rendició de comptes proactiva, 

entenedora i sincera.

• Participar en tot el procés abans, durant i 

després.

• Implementar el model del procés amb 

transparència.

• Més pes dels governs locals comunals 

(democràcia directa i descentralització).

• Municipalització dels serveis bàsics

• Serveis públics de gestió privada:

• Funeràries

• Aigua

• Residències i hospitals

• Equipaments, etc.

• Serveis privats que haurien de 

ser públics:

• Dentista

• Municipalització de 

l’energia i la banca

• Administració que generi confiança.

• Cocreació de polítiques públiques.

• Grans inversions públiques gestionades 

per agents del territori.

• Polítiques transversals.

• Aspectes negatius:

• Governs formats per elits 

econòmiques.

• Dissidència = terrorismes.

• Revolucions totalment ineficaces.



Ecosistemes i entorn natural

2023 2030 2035 2040

• Potenciar horts urbans comunitaris, illes 

verdes, etc.

• Canvis en la gestió de parcs i jardins.

• Integració dels cicles naturals 

en l’educació. Ex.: sortir al pati quan plou.

• Accions de sensibilització.

• Tasques de dignificació del primer sector: 

serveis ecosistèmics.

• Regularització dels usos dels espais rurals.

• Diàleg - sensibilització ciutadania + classe 

política + pagesia.

• Biodiversitat.

• Diagnosis habitatge rural.

• Més potencialitats econòmiques.

• Recull i decàleg de les capacitats 

legislatives municipals.

• Potenciar cooperatives d’habitatge.

• Municipalització de l’aigua (desprivatitzar

les fonts).

• Accions d’adaptació als patrons de 

pluviometria.

• Protegir les zones d’interès natural i 

agrícola, i la ramaderia.

• Identificació dels espais per a ER 

(teulades, infraestructures obsoletes, 

carreteres, etc.).

• Potenciar cooperatives energètiques.

• Potenciar més fórmules d’energia 

sostenible.

• Augment de la producció per a consum 

públic.

• Més espais verds: canvis legislatius en els 

POUM.

• Legislació.

• Transversalitat de les polítiques 

mediambientals.

• Augment de pageses i ramaderes: 

legislació i més agroecologia i agricultura 

regenerativa.

• Legislació dels monocultius: urbans i 

rurals.

• Legislació i penalitzacions / avantatges 

fiscals.

• Augment de la necessitat de relocalitzar.

• Més capacitat legislativa municipal.

• Legislar el consum d’aigua i d’ús 

industrial.

• Mecanismes de retenció, captació i 

depuració de l’aigua.

• Intervenció de l’ACA.

• Recursos naturals com a bé públic i 

comunal.

• Polítiques de decreixement energètic.

• I+D energètic.

• Expropiació d’estructures obsoletes.

• Corresponsabilitat comunitària de la natura.

• Impostos a importacions, relocalització

productiva, diversificació, descarbonització.

• Diversificació dels tipus de paisatges.

• Millora dels serveis i de les infraestructures 

públiques.

• Més expropiacions per augmentar els usos 

comunals

• Desaparició del turisme extractivista de les 

macrogranges.

• Relocalitzar la producció energètica.

• Descarbonització.

• Reagraritzar el territori.

• Ruralitzar les ciutats.

• Sentiment d’ecodependència.

• Corresponsabilitat alimentària (formar 

part de la cadena de valor).

• Sobirania alimentària.

• Augment de la biodiversitat.

• Repoblament rural.

• Aspectes negatius:

• No hi ha pagesia, només 

temporers que treballen per a 

les grans indústries.

• Exclusivitat als espais naturals.

• Extrems climàtics.

• Dificultats per accedir a aigua 

potable.

• Parcs de plaques solars i altres 

energies “verdes”.



Teixit productiu

2023 2030 2035 2040
• Bancs de terres.

• Relleu generacional.

• Compra pública responsable.

• Protegir la terra fèrtil davant dels 

projectes energètics.

• Establir preus mínims.

• Lleis, normatives polítiques.

• Augment del consum local a un preu just.

• Impostos a grans superfícies i 

multinacionals (i dels rendiments).

• Generar vincles i comunitat.

• Educació transformadora.

• Pedagogia de comunitat.

• Caixes de resistència.

• Sindicats més forts.

• Lluita transversal.

• Classe política "conscienciada".

• Celebrar i apreciar tot allò que 

aconseguim (per petit que sigui).

• Enfortir les xarxes de suport i la 

comunitat.

• Aprofitar la crisi com a oportunitat, però 

no normalitzar-la.

• Col·lapse.

• Vaga general sostinguda per forçar 

polítiques valentes de transició ecosocial.

• Donar valor i prioritzar les feines 

essencials.

• Territori més agrari i més pagesia.

• Més demanda de feina del sector 

energètic.

• Sector forestal.

• Relocalitzar la producció i el consum.

• Menys hores productives i més hores 

reproductives per a serveis a la 

comunitat.

• Nacionalitzar empreses i banques 

privades.

• Canvi de mirada: òndia, quin progrés!

• Aspectes negatius:

• Concentració empresarial: 

poques empreses i grans.

• Pobresa.

• Especialització en sectors 

econòmics per territori.

• Economia submergida.



Fitxa proposta 1

Títol/objectiu: [Teixit productiu] Canvi de mirada: òndia, quin progrés!

Breu resum: canviar el llenguatge a l’hora d’explicar-nos i defugir 

els conceptes capitalistes. Prioritzar la qualitat per damunt de la quantitat: 

generar nous indicadors d’acord amb els principis de l’ESS, i posar en positiu el 

decreixement i el canvi d’imaginaris.

Agents implicats:
• XAC, XES, XEC, Fede.cat, Comunalitats i moviments socials de base.

• Administracions: ajuntaments, Generalitat, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament.

• Sindicats.

• Sistema educatiu.

En què consisteix:

Construir un relat en positiu sobre el decreixement:

• Definir els indicadors. Què posem en valor? Buscar els indicadors definits 

pel Fòrum Social, el Balanç Social i el Balanç Comunitari.

• DAFO per extreure’n els relats i les idees en positiu. Reforç.

• Buscar referents i aliances.

• Crear una relat i, posteriorment, construir imaginaris:

• Definir eines i metodologia.

• Construir referents.

Necessitat de recursos:

Materials de comunicació i difusió (molts!).

Altres:
Accions que es programin pel camí. Aliances possibles: 

Extinció Rebel·lió.

Dificultats que es puguin trobar i coses a tenir en 

compte:

• Que no hi hagi cap escletxa, que no ens posem 

d’acord amb els indicadors. Que no sapiguem sumar 

(selecció de bones aliances).

• Observació de la polarització de les noves 

generacions (bombolles socials, mirada única).

• No saber arribar als barris com ho ha fet la PAH.



Fitxa proposta 2

Títol/objectiu: la cultura com a bé essencial

Breu resum: cultura a les aules. Com fer entrar la cultura transformadora als centres 

educatius.

Repensar la despesa en cultura i revaloritzar la cultura en la base: educació.

Facilitar l’accés a la cultura: millorar les condicions de productores i consumidores.

Destruir la frontera entre públic i artista.

Agents implicats:
• Generalitat: Departament de cultura i Departament d’Educació.

• Centres escolars.

• Artistes i agents culturals.

• Ajuntaments.

En què consisteix:

La cultura molt difícilment podrà ser una cosa diferent si hi ha el 

capitalisme, però és un agent de canvi. L’accés a la cultura moltes vegades 

depèn de la capacitat econòmica i del temps. El capitalisme converteix la 

cultura en entreteniment. El punt clau és l’educació als centres escolars 

públics. Com s’hi entra?

Necessitat de recursos:

• Accés a espais d’exhibició.

• Formació.

• Renda bàsica universal.

Altres:

• Possibles aliances: sindicats, educació en el lleure.

• Dificultats amb què es puguin trobar i coses a tenir 

en compte: que no hi hagi facilitat de cessió 

d’espais, que municipalment no es cobreixin els 

costos.



Fitxa proposta 3

Títol/objectiu: cocreació de polítiques públiques (incidència política)

Breu resum: com incidir en les polítiques públiques des de les 

entitats perquè l'impacte sigui més gran i efectiu.

Agents implicats:
• Administració: polítics i tècnics.

• Entitats de l’ESS.

• Ateneu i XAC.

• Entitats representatives (federacions).

• Població en general i usuaris.

En què consisteix:

• Empoderament de la població com a agent de canvi.

• Visibilització i sistematització d’experiències d’èxit.

• Buscar complicitats i espais d’incidència.

• Aconseguir espais estables i de continuïtat.

• Extrapolar-ho a altres àmbits com a model que funciona.

Necessitat de recursos:

Temps dedicat als espais d’incidència.

Altres:

• Saber quins són els límits de 

l’administració.

• Idea de pacte, empatia, confiança, 

generar vincle...

• Apropiar-nos de l’estat.



Fitxa proposta 4

Títol/objectiu: teixit productiu; revaloritzar i prioritzar feines essencials

Breu resum: fer accions en paral·lel en diferents àmbits, per tal que el 

cooperativisme, com a opció per generar el nostre lloc de feina, formi part de 

l’imaginari de la població general.

Agents implicats:
• Centres educatius.

• SOC i serveis locals d’ocupació.

• AAPP locals: ajuntaments, consells comarcals, consorcis, etc.

• Entitats d’ESS.

En què consisteix:
• Educació: donar a conèixer el cooperativisme en el sistema educatiu, a través de:

• Tallers sobre ESS i cooperativisme.

• Formació DUAL.

• Generar ocupació: reforçar el vincle amb els serveis locals d’ocupació perquè donin a conèixer el 

cooperativisme entre les persones demandants d’ocupació.

• Suport de les AAPP en la creació de noves empreses cooperatives:

• AAPP:

• Sensibilització sobre ESS.

• Acompanyament per incloure clàusules socials a la compra i contractació pública.

• Entitats ESS:

• Formació i acompanyament perquè puguin presentar-se a les licitacions que s’ofereixin.

• Enfortir el teixit productiu: crear espais de trobada per promoure la intercooperació.

Necessitat de recursos:

Altres:



Fitxa proposta 5

Títol/objectiu: Repoblament / Reactivació rural

Breu resum: Promoció de processos participatius i generació 

d’ESS al voltant de propietats buides i/o activitats econòmiques 

necessàries.

Agents implicats:

• Ateneu Cooperatiu i entitats vinculades

• Administració pública

• Associació de micropobles

En què consisteix:
Fase 1: - Detecció d’habitatges i comerços rurals buits / Identificació de problemàtiques / 

Detecció de processos existents i polítiques públiques

• Què pot fer l’Ateneu en aquesta fase? Fer xarxa, establir passos, facilitar el procés

Fase 2: Trobar i iniciar projectes pilots i realitzar amb aquests processos participatius

• Què pot fer l’Ateneu en aquesta fase? Sensibilització i acompanyament en ESS: en la fase de 

somni i en la d’execució

Fase 3: Difusió i replicabilitat

• Què pot fer l’Ateneu en aquesta fase? Suport i acompanyament en consolidació, 

intercooperació, enxarxament, difusió...

En totes les fases hi ha de forma transversal la cerca de finançament.

Necessitat de recursos:

• Hores tècniques per als processos participatius --> 

Ateneu

• Diagnosis i detecció --> Arca, associació micropobles

• Reforma i posada en marxa --> suport dels GAL, Leader, 

Singulars, convocatòria estatal..

• Hores de difusió, sensibilització, acompanyament, 

consolidació...

Altres:

• Parlar amb l’Agència de l’habitatge

• Implicar administracions que no son de l’ACCC.

• Relacionar habitatge amb activitat econòmica 

(relocalització, comerç local...)

• Aprofitar impulsos del col·lapse per conscienciar

• Promoure els acords mancomunats i aliances publico-

comunitàries

• Miceli Social

• Fundació Emprius

• Bisbat de Vic (i/o d’altres)

• Agència de l’habitatge



CONCLUSIONS

Propostes recollides:

- Paper actiu en els grups de treball de la XAC estratègics per a la Catalunya 

Central: Cultura i Ruralitats, per ex.

- Mantenir els canals de relació per a la cocreació de política pública, tant amb la 

Generalitat des de diferents àmbits com amb l'administració pública local i 

supramunicipal.

- Reforçar i consolidar projectes estratègics per a la Catalunya Central que estiguin 

en procés i que siguin de sectors diferents: alimentació, energia, habitatge, 

cultura, etc.

- Visiblitzar la transició ecosocial com una opció de progrés.



Resultats de les jornades de treball als Caus de Mura

Segueix-nos a xarxes!


