
                                     

 

 

 

 L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer arribar el decàleg a tots els partits polítics 

perquè en els seus programes electorals incloguin mesures per fomentar i promoure 

iniciatives basades en el cooperativisme i l’Economia Social i Solidària 

 

 Després de la presentació, els representants dels partits polítics han pogut debatre i 

exposar les seves propostes en Economia Social i com aplicaran les mesures als seus 

programes electorals. 

 

Aquest matí s’ha dut a terme a la Cambra de Comerç de Lleida la presentació i debat de les “10 

mesures per cooperativitzar els municipis”, un decàleg elaborat per la Federació de Cooperatives 

de Treball de Catalunya. Una proposta concreta per tal d'impulsar les cooperatives amb la 

col·laboració dels ajuntaments, de cara a les eleccions municipals del 26 de maig. 

 

Amb aquest document es pretén que els diferents partits polítics que el pròxim 26 d’abril 

concorreran a les eleccions municipals incloguin mesures de foment i promoció d’iniciatives 

socioeconòmiques basades en la propietat col·lectiva, la gestió democràtica, la limitació del lucre, 

l’arrelament territorial i el servei al bé comú. En definitiva, que promoguin accions i polítiques per 

incentivar el cooperativisme i l’Economia Social i Solidària (ESS).  

 

Després de la presentació, els representants dels partits polítics: Sonia Martínez del Comú de 

Lleida, Pau Juvillà de Crida per Lleida - CUP, Cristina Moron de PSC Lleida, Anna Costa d’ERC 

Lleida i Marisa Xandri de PP Lleida, han pogut debatre i exposar les seves propostes en Economia 

Social i com aplicaran les mesures als seus programes electorals. Tots els candidats han estat 

d’acord que cal impulsar el cooperativisme a nivell municipal perquè en els últims anys s’ha 

demostrat que és una alternativa sòlida i en creixement, i que intentaran aplicar les mesures 

presentades als seus programes, així com promoure la cessió d’ús d’espais públics per al benefici 

col·lectiu i ciutadà. Per la seva banda, Pau Juvillà ha remarcat que pel que fa al programa electoral 

de la Crida per Lleida ja s’incorporen la majoria de les mesures plantejades i assumiran les que 

faltin. « El cooperativisme és un eix troncal i fonamental per les polítiques públiques », ha destacat 



                                     

Juvillà. Sonia Martínez del Comú de Lleida ha afegit que « el dret a l’accés a l’habitatge és un 

aspecte fonamental dins del nostre programa. Activarem vivendes i solars en desús a través de les 

cooperatives d’usuaris, perquè la ciutat per viure la farem des de l’Economia Social i Solidària i 

el cooperativisme ».  

 

Les 10 mesures per cooperativitzar els municipis 

 

El que es proposa són 10 mesures concretes que impliquen: 

 

1. Incorporar el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària als espais de decisió 

de la política econòmica local (creant consells municipals d’ESS, per exemple). 

 

2. Promoure el cooperativisme des de les agències de promoció econòmica local, dotant-les de 

pressupostos per a la creació d’empreses cooperatives. 

 

3. Cedir a les cooperatives del territori la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits per la 

transformació d’aliments, laboratoris tecnològics, espais de cotreball, etc. 

 

4. Promoure les finances cooperatives, ètiques i solidàries, articular suport municipal perquè les 

cooperatives puguin accedir a subvencions i ajuts en diferents àmbits. 

 

5. Promoure ajuts per la transformació d’empreses i associacions en cooperatives i fomentar la 

intercooperació per crear sinergies. 

 

6. Impulsar la compra pública socialment responsable que prioritzi les empreses cooperatives i 

prioritzar la concertació públicosocial, especialment en serveis públics municipals relacionats amb 

l’atenció a les persones. Impulsar, a la vegada, la municipalització de serveis públics i cedir-ne la 

gestió a cooperatives. 

 

7. Donar suport a l’organització de fires locals i comarcals de l’ESS. Les cooperatives milloren la 

dimensió comercial local, alhora que són canals físic i digitals per a la difusió dels valors 

cooperatius. 

 

8. Fomentar el cooperativisme en l’àmbit educatiu, mitjançant la creació de cooperatives 

d’alumnes, creant borses municipals de beques per estudiants de postgraus i programes 

universitaris de l’ESS. 

 

9. Impulsar l’R+D cooperatiu des dels municipis, treballant per crear sinergies entre empreses 

cooperatives i universitats i centres de recerca. 

 



                                     

10. Donar suport a programes per impulsar l’equitat de gènere, la creació de plans d’igualtat. 


