Recomanacions
El taller realitzat el passat octubre va permetre posar en comú i generar una entesa
compartida i una sèrie de propostes que sintetitzem a continuació. Es va convidar als
participants a abordar la qüestió de quines polítiques públiques s'haurien d'encoratjar
per promoure iniciatives de béns comuns tenint en compte la variabilitat del context.
Declaració general
L'actual precarietat social, laboral i habitacional, l'expansió d'un model econòmic que
genera desigualtat, o la cultura de l'oci centrada en el consum, han dificultat
progressivament la cohesió social i la participació ciutadana en els assumptes públics.
Aquest estudi i el mapeig d'iniciatives més específicament, il·lustra la proliferació i
l'existència d'una sèrie d'iniciatives comunes dins de l'AMB, així com una distribució una
mica desigual entre els barris. Aquesta concentració desigual es tindrà en compte en el
disseny de les polítiques territorials. No obstant això, cal sobretot modificar la manera
en què els poders públics es relacionen amb el territori. Aquest canvi es pot sintetitzar
en tres punts:
En primer lloc, la formulació de les polítiques requereix una nova experiència de gestió
pública que permeti aprofitar al màxim l'autoorganització dels ciutadans i els usos
col·lectius. En segon lloc, és important distingir entre l'economia social i solidària i
l'economia comuna (és a dir, basada en les iniciatives dels prosumidors). Finalment, cal
promoure una cultura administrativa (per exemple, entre els responsables de les
polítiques públiques i els gestors del carrer) en la qual el suport governamental als
projectes de la ciutadania no signifiqui la subordinació, el control o l'apropiació
d'aquests pel govern. En aquest sentit, un canvi important seria la simplificació dels
procediments administratius i la promoció de mesures ad hoc per a garantir, o al menys
no obstaculitzar, les activitats comunes (per exemple, en el cas dels grups d'atenció
infantil, les llicències requerides dificulten l'organització col·lectiva dels participants).
Dit això, la finalitat de les polítiques serà diferent segons existeixi o no una massa social
i crítica. En el primer cas el paper serà d'acompanyament i facilitació. En el segon, pot
ser més convenient explorar accions alternatives com la capacitació, la difusió de
coneixements o la generació d'oportunitats per compartir idees i experiències.
Propostes concretes
També existeix el repte de promoure connexions i sinergies entre les iniciatives
comunes. Això pot aconseguir-se proporcionant llocs de reunió, ampliant les hores de
treball i l'agenda dels treballadors públics al carrer, ampliant les àrees i els equips
dedicats a l'acompanyament de grups que promouen reunions de coordinació. Totes
aquestes mesures ajudarien a generar o augmentar la confiança i la cooperació entre
els grups i, molt probablement, també amb l'administració pública. Això al seu torn faria
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possible la coproducció de polítiques públiques entre les iniciatives comunes i el govern
local.
Pel que fa als procediments administratius formals, existeix un enteniment compartit
sobre la necessitat de simplificar i revisar els processos de contractació, els instruments
de suport financer i la comptabilitat:
•

En les licitacions públiques: evitar la lògica de competència entre les iniciatives
de béns comuns i fomentar les aliances com a alternativa a les licitacions
públiques i les fórmules de competència.

•

En els petits subcontractes, igualar la rendibilitat i la qualitat (la reglamentació
europea ho permet).

•

Crear instruments que facilitin el pagament d'impostos i/o mecanismes que
facilitin l'aprenentatge.

•

Fomentar l'ús de les llicències Creative Commons i promoure la reutilització de
la informació generada.

•

Diversificar els mecanismes de suport financer més enllà dels subsidis directes i
la cessió d'espais.

•

Donar prioritat a la sostenibilitat en la promoció de noves iniciatives
Institucionalitzar el Balanç Social (XES) i el Balanç Comunitari (XEC-*XES) per a
avaluar la qualitat de les iniciatives i fer-ho progressivament i parant esment a la
diversitat. L'avaluació de certes iniciatives requerirà criteris específics. Les noves
iniciatives requeriran un període de transició abans de complir plenament tots
els requisits.

•

Atès que la contractació pública es caracteritza per una reglamentació europea
basada en el lliure mercat, és necessari que els experts en la reglamentació del
mercat europeu imparteixin formació als empleats del govern de la ciutat,
perquè puguin aprofitar millor aquesta reglamentació en benefici de l'economia
comuna.

•

Crear programes de formació per als treballadors/es públics.

En relació amb la difusió del coneixement, es proposa:
•

El co-disseny i execució de campanyes de sensibilització per part dels governs i
iniciatives comunes.

•

El disseny i l'execució de campanyes que donin visibilitat a les pràctiques i les
dades, per exemple sobre l'agroecologia i les cooperatives de consum
d'aliments, o les particularitats que fan que l'economia de col·laboració i
l'economia de plataforma siguin diferents.

•

L'elaboració de mesures que augmentin la credibilitat i la legitimitat de les
iniciatives de béns comuns, per exemple en el sector de la salut.
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•

Elaborar programes de capacitació en gestió de cooperatives basats en
l'experiència de la AMB que puguin oferir-se a les escoles secundàries i les
universitats.

En relació amb la coproducció de polítiques públiques que promoguin l'economia de
béns comuns:
•

Promoure una "aliança de municipis per a l'economia comuna, social i solidària".
L'aliança hauria de promoure l'intercanvi d'informació entre les iniciatives per a
facilitar l'aprenentatge mutu.

•

Potenciar la creació de plataformes que comparteixin el coneixement en accés
obert.

•

Promoure la replicabilitat dels projectes respectant la idiosincràsia de cada barri.
Els projectes finançats públicament han de ser replicables entre els veïns i per
diferents grups d'interès.

•

Promoure la planificació perquè hi hagi economies d'escala en tot el territori i un
conjunt d'objectius comuns que s’alineïn amb la planificació del sòl en les zones
urbanes.
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