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Què és el programa de les 
Comunalitats urbanes?
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Comunalitats urbanes (2022-2024) és un programa del 
Departament d’Empresa i Treball per a potenciar les 
economies de proximitat als barris i ciutats, donant 
impuls a nous projectes d’ajuda mútua que neixen de 
la mà del teixit veïnal i associatiu, del petit comerç, de 
les xarxes de suport mutu, les associacions veïnals, i les 
persones treballadores autònomes.  

El programa busca la creació de nous projectes 
d’economia local i la millora i generació de nous llocs 
de treball, des de la perspectiva del dret a la ciutat, els 
béns comuns i l’economia social i solidària.
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Què és una Comunalitat?

2

La Comunalitat és l’òrgan local de coordinació i impuls 
dels projectes de suport mutu i d’economia urbana.

Cada Comunalitat és impulsada per un mínim de 4 
entitats activadores que són les responsables de la 
coordinació i execució del projecte. 

L’Assemblea comunal és l’espai de governança on i 
participen la totalitat dels actors implicats en la 
Comunalitat, sent un espai obert a la participació del 
veïnat. 

Actors potencials:                                                       

● Moviment veïnal i associatiu
● Teixit cooperatiu
● Petit comerç
● Projectes autoorganitzats
● Xarxes de suport mutu
● Persones autònomes
● Tercer sector
● Administracions locals
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Mapa de les Comunalitats

Què és una Comunalitat?
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1  Lleida

2  Valls

3  Reus

6  Amposta

4  Tarragona

5  Calafell

10  Girona

7  Manresa

11  Terrassa

14  Ripollet

8  Vic

9  Salt

 Barcelona:
15 Nou Barris

16 Sant Andreu
17 Ciutat vella
18 Poble-Sec

19 Sants

20 Sant Feliu de Ll.
21 La Florida (L’Hospitalet de Ll.)

22 El Prat de Ll.

12  Sant Cugat
13  Badalona



Què és una Comunalitat?
Xifres

00

22 
Comunalitats arreu 

de Catalunya

350.000€ 
Per a cada Comunalitat 

(7.700.000,00 €)

2022-2024
Convocatòria bianual 
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Impactes potencials
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Lligats al desenvolupament del programa: 

➔ Un equip tècnic (mínim 3 persones) per Comunalitat 
➔ Creació de 22 Assemblees Comunals 
➔ 22 diagnosis territorials i identificació de béns comuns i 

projectes de suport mutu 
➔ Entre 44.000 i 66.000 participants.
➔ 132 projectes acompanyats

Lligats a ocupació i economies comunitàries:  

➔ Consolidació i creació de 66 xarxes de suport mutu (3 per 
territori) 

➔ 22 noves associacions o cooperatives creades
➔ Creació d’un mínim de 660 insercions fruit de les accions de 

les Comunalitats 

Lligats a formació: activisme i foment de l’autoorganització  

➔ 968 activitats de formació i difusió dedicades a l’activisme 
de barri i espai urbà 

➔ 22 campanyes de comunicació i difusió a col·lectius 
d’especial atenció 
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Eixos de treball
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Espai públic
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Què són els 
Béns comuns

08

S’entén que un bé és comú quan hi ha l’existència d’un recurs 
(material o immaterial) gestionat i regulat per unes normes que ha 

establert la pròpia comunitat 

no lucre    sostenibilitat     accessibilitat   democràcia    retorn social  



DistribucióDistribució

Compartits per més 
de 10 Comunalitats

Eixos de treball
Intercooperació entre
entre professionals

Mecanismes d’inserció 
laboral

Consum

Producció

Distribució

Catàlegs comercials

Punts de venda

Espais d’organització i coordinació  
entre comerciants

Marques sectorials, regionals, ESS

Reactivació locals buits

Monedes socials complementàries

Memòria històrica

Gestió d’espais

Producció

Interccoperació entre 
professionals

Cultura

Sobirania 
alimentària

Ocupabilitat

Comerç de 
proximitat

Teràpies

Intercooperació i autoorganització 
entre treballadores

Projectes destinats a infància 
i famílies

Cures

Autoorganització i suport 
mutu comunitari
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Compartits entre 5 
i 10 Comunalitats

Eixos de treball

Creació o enfortiment 
d’espais relacionats

Creació o enfortiment 
d’espais físics compartits

Accessibilitat

Rehabilitació habitatges

Intercooperació sectorial

Recursos d’acompanyament

Xarxes de suport mutu

Instruments de regularització

Sensibilització, formació, 
capacitació i assessorament

Incidència política

Promoció, creació, impuls 
comunitats energètiques 
entre el veïnat

Espais comuns i 
participació

Drets de 
ciutadania

Sobirania 
energètica

Habitatge
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Compartits per 
menys de 5 
Comunalitats

Eixos de treball

Enfortiment 
de l’impacte comunitari

Autoorganització

Organització d’escoles 
d’activisme

Impuls de models de transport 
comunitaris

Professionalització de serveis

Millores d’infraestructura

Intercooperació entre 
professionals

Esport

Mobilitat

Activisme i 
autoorganització

Telecomuni-
cacions

Generar dinàmiques 
comunitàries

Creació i enfortiment 
d’iniciatives econòmiques

Residus
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Extraescolars 360

Educació

Enfortiment AFA’s

Formació a escoles i 
instituts en ESS i 
economies comunitàries



Ocupació i inserció laboral

Eixos de treball
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Xarxa Comunal d’Ocupació 
Comunalitat Urbana de Sants, Hostafrancs i La Bordeta

Xarxa d’intercanvi entre persones que busquen feina i 
empreses de l’economia local. D’aquesta manera la 
interacció es fa a través d’un mecanisme col·lectiu que fa les 
funcions de cerca i selecció de personal segons criteris 
socials que demanda la comunitat. 

La xarxa és governada a partir d’un òrgan format per tots els 
actors (empreses, persones aturades, etc.).  

Actors implicats: Cooperatives de Sants, comerços de 
restauració, persones a l’atur del districte de Sants. 

Més informació: https://comunalitatsants.cat/xaco/ 

https://comunalitatsants.cat/xaco/


Agroecologia i comunitat

Eixos de treball
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Xarxa d’Horts Socials i Comunitaris de Manresa (XHSiC 
Manresa)
Comunalitat Urbana de Manresa

Xarxa de suport mutu entre horts socials i comunitaris de 
Manresa, formada per 7 horts de diferents barris, tots ells 
amb característiques molt diverses però amb unes 
necessitats similars. Conjuntament s’han proposat i prioritzat 
accions a fer, com per exemple: crear un canal de 
comunicació entre horts, crear una borsa d’eines per a 
compartir, llogar col·lectivament una biotrituradora per a les 
restes de poda, organitzar formacions i jornades de 
tornalloms, etc.

La xarxa és governada a partir d’un òrgan format per tots els 
actors (dues o tres persones portaveus de cada hort).

Actors implicats: Hort Popular La Corretjola, Hort d’en 
Jaume, Horts Inspiració, Horts de la Culla, Activa’t a l’hort, 
Horts de Les Escodines, Horts de la Pirelli.



Esport

Eixos de treball
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Club esportiu popular
Comunalitat Urbana de Valls

Espai per a la pràctica esportiva autoorganitzada i no 
competitiva. Pretén ser un espai on es generin vincles de 
cura en sortir de la feina, de suport mutu i convivència, de 
pertinença, de treball comú i de disciplina física i psíquica.

Compta amb diverses activitats, algunes de les quals 
dirigides amb una dinamitzadora/entrenadora i, en d’altres, 
funcionen a través de l’autoorganització i motivació per a dur 
a terme un esport de forma conjunta.

Actors implicats: Casal Popular la Turba, professionals de 
l’esport, grups d’esportistes,etc. 

Més informació: https://www.laturba.cat/gimnas-popular/ 

https://comunalitatsants.cat/xaco/


Cures

Eixos de treball
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Xarxa de cures
Comunalitat Urbana de Poble-Sec

Enfortiment de la xarxa de cures a través de 
l'autoorganització i la definició d’estratègies comunes, la 
generació de projectes d’apropament de recursos i 
enxarxament per dones treballadores de la llar i les cures,  
l’acompanyament a iniciatives socioeconòmiques en l’àmbit 
de les cures, l’enfortiment dels grups de criança, entre 
d’altres.

Actors implicats: Més que cures, la Tinta, Aspilleres, 
Somia-truites, Acompanyament a la gent gran. La 
Formigueta, El Montsre de paper, Pla Comunitari, Petit 
Molinet, Ecosiste-mamás, Mujeres Palante, L’horitzó dansa, 
l’Arca, Dones Amunt…

Més informació: https://www.mesquecures.org/

https://www.mesquecures.org/


Àmbit digital

Eixos de treball
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Pol d'atracció Cooperatiu en innovació
ciutadana al polígon Matacàs 
Comunalitat de Sant Feliu de Llobregat

Obertura d’un nou espai per a la creació de comunitats 
autoorganitzades, espais de creació (media club), i projectes 
d'ajuda mútua, per tal d'afavorir el trencament de la bretxa 
digital i l'engruiximent del teixit cultural i audiovisual de Sant 
Feliu, fent bandera de l'audiovisual com a eina de 
transformació social. 

El projecte es basa en un polígon integrat a la trama urbana 
amb la possibilitat de poder transformar-se en nous espais 
d'activitat econòmica amb barreja d'usos i motor econòmic 
de la nova ciutat diversa, compacta i sostenible. 

Actors implicats: Persones emprenedores, entitats culutrals, 
comunitat digital de Sant Feliu.



La Hidra Cooperativa


