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HI HA REALITATS ECONÒMIQUES NO CAPITALISTES…

FIARE

CADENA TÈXTIL 
SOLIDÀRIA

SEIKATSU CLUB DIARI TAZ



LA COOPERACIÓ ECONÒMICA

� Organitzacions per a l’explotació de la terra en comú dels babilonis
� Societats funeràries i d’assegurances entre artesans grecs
� Àgapes dels primers cristians
� Organitzacions agràries i de treball en pobles eslaus i americans
� Explotació col·lectiva dels boscos comunals de l’Alt Aragó i pobles de Castella
� Treballs comunitaris arreu: maouna a Tuníssia, mingues a Amèrica Llatina, 
auzolan País Basc, etc.
�Gremis llaners catalans que compren en comú la matèria primera i les eines

Tribunal de les Aigües de València, que jutja 
els litigis entre llauradors per l’ús dels 
sistemes comunals d’irrigació dels conreus.

L’Art Gros, forma de pesca comunal del 
Port de la Selva.



EL COOPERATIVISME (SEGLE XIX…)

Conceptes clau:

• Satisfacció de necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals

La cooperativa és una associació autònoma de persones que s’han unit 
de forma voluntària per satisfer les seves necessitats i aspiracions 
econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una empresa de 
propietat conjunta i de gestió democràtica.

(Aliança Cooperativa Internacional, 1995)

• Satisfacció de necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals

• L’organització, el capital, el benefici econòmic i l’eficiència són valors
instrumentals

• Comunitat de persones 

• L’acció col·lectiva o cooperació



ELS PRECURSORS DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA (1970-80)

LARZAC, OCCITÀNIA-FRANÇA, 1971

NUMAX, BARCELONA, 1979

LIP, FRANÇA, 1973

GUARDERIES ANTIAUTORITÀRIES 
ALEMANYES (1969…)

LUCAS AEROSPACE, 
GRAN BRETANYA, 1976

COOP NONCELLO, 
ITÀLIA. 1981

NUMAX, BARCELONA, 1979



QUÈ ENTENEM PER ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS)?

Conjunt de pràctiques econòmiques que:

1. Tenen com a objectiu la satisfacció de necessitats de les persones associades

i/o de la societat en comptes del lucre

2. S’organitzen de forma democràtica

Mondragon

3. Actuen amb compromís social  

Som Energia (Girona)



PRINCIPIS ORIENTADORS DE L’ESS
Les entitats de l’economia social actuen sobre la base dels principis orientadors següents:

a) Primacia de les persones i de la finalitat social sobre el capital, que es concreta en 
gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa.

b) Aplicació dels resultats obtinguts de l’activitat econòmica principalment en funció del 
treball aportat i servei o activitat realitzada per les sòcies i socis o pels seus membres i, si 
escau, a la finalitat social objecte de l’entitat.

c) Promoció de la solidaritat interna i amb la societat. 

d) Independència respecte als poders públics.
(Article 4. Principis orientadors. Llei 5/2001 d’economia social)



DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM D’ESS?

� Cooperatives de tota mena

� Associacions d’intervenció social

� Societat laborals

� Botigues de comerç just

� Fundacions socials participatives

� Entitats de finances ètiques

� Monedes socials

� Associacions que gestionen béns comuns

� Treball col·laboratiu a internet

� Pressupostos participatius

� Bancs de temps… 

�Societats limitades democràtiques i 

� Empreses d’inserció

� Economies comunitàries

� Treball autònom responsable

� Horts comunitaris

responsables 

� Consum responsable i col·laboratiu

�Compra pública responsable

� Confraries de pescadors

�…



Cooperatives:
-agràries

-de consum
-de serveis
d’habitatge

-d’ensenyament
-de treball

Societats laborals

Mutualitats

PRINCIPALS COMPONENTS DE LES ORGANITZACIONS D’ESS

Iniciatives de 

.

-de treball

Associacions gestionàries

Economies comunitàries

Fundacions

Xarxes d’intercanvi
i de crèdit mutu
sense moneda 

oficial
SL participatives
i responsables

Iniciatives de 
microeconomia solidària



UNA REALITAT HETEROGÈNIA

� Augment significatiu de l’ESS al món des de la dècada de 1980

� 14,1 M de persones treballant en l’ESS a la UE-27 (La economía social en la 
Unión Europea. Rafael Chaves y José Luis Monzón, CIRIEC,  2005)

� Realitats molt diverses en dimensió, activitat econòmica i intensitat en 
l’aplicació dels principis orientadors de l’ESS

� La majoria d’empreses i entitat de l’ESS se centren a consolidar-se internament
i tenen poca consciència de sectori tenen poca consciència de sector

� La majoria de governs de la UE promouen l’ESS com a instrument
exclusivament pal·liatiu dels pitjors efectes de les crisis



L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A EUROPA

1. COOPERATIVES SOCIALS I 
D’INTERÈS COL·LECTIU

2. JAK 

2

2. JAK 
3. AMAP
4. MACIF I MAIF
5. BANCA POPOLARE ETICA
6. THE COOPERATIVE GROUP
7. CITTA’ DELL’ALTRA 

ECONOMIA
8. DIE TAGESZEITUNG
9. GREENPEACE ENERGY
10. MONDRAGON
11. CHIENGAUER
12. WIR
13. COOPERATIVES ANDEL

1, 4

1, 4
1, 4

1, 4

1, 4
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1, 5, 7
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Dades: CEPES, La economía social en España, 2008/2009



UN ALTRE PARADIGMA ECONÒMIC

Contra la fal·làcia de l’homo oeconomicus



EL COOPERATIVISME, NUCLI DUR DE L’ESS

Els principis cooperatius són pautes mitjançant les quals les cooperatives 
posen en pràctica els seus valors.

Segons la Llei de cooperatives (18/2002), els principis cooperatius s’han 
d’aplicar a les cooperatives i constitueixen un criteri interpretatiu de la 
mateixa Llei.

PRINCIPISPRINCIPIS
1r.  Adhesió voluntària i oberta
2n. Gestió democràtica dels socis
3r.  Participació econòmica dels socis
4t.  Autonomia i independència

5è. Educació, formació i informació
6è. Cooperació entre cooperatives
7è. Interès per la comunitat



COOPERATIVES DE TOTA MENA

- Cooperatives agràries

- Cooperatives marítimes fluvials o lacustres

- Cooperatives d'assegurances

- Cooperatives de consumidors i usuaris

Tota activitat econòmica o social pot ésser objecte d’una societat cooperativa:

- Cooperatives de consumidors i usuaris

- Cooperatives de crèdit

- Cooperatives d’ensenyament

- Cooperatives d’habitatge

- Cooperatives sanitàries

- Cooperatives de serveis

- Cooperatives de treball associat

- Cooperatives mixtes



Les cooperatives al món

– A l’Argentina hi ha més de 17.000 cooperatives amb més de 9 milions 
de membres

– El 75% del habitants del Quebec són membre d’almenys 1 cooperativa

– El 25% dels habitants dels EUA són membres d’una cooperativa

– El 91% dels agricultors japonesos són membres d’una cooperativa

– El 72% de la llet que es produeix a Eslovènia prové de cooperatives

– A Itàlia les cooperatives ocupen més d’1 milió de persones

LES COOPERATIVES AL MÓN (I)

– A Itàlia les cooperatives ocupen més d’1 milió de persones

– La cadena de distribució alimentària més gran del Regne Unit 
es cooperativa 

– Les cooperatives del Brasil aporten el 40% del PIB agrícola



Les cooperatives al món

Les cooperatives són avui un agent econòmic i social significatiu 
al món i en les economies locals, regionals i estatals

– Gairebé 1.000 milions de persones al món estan relacionades amb 
les cooperatives, com a treballadores, consumidores o usuàries 
de serveis.

– Les cooperatives generen més de 100 milions de llocs de treball, 

LES COOPERATIVES AL MÓN (II)

– Les cooperatives generen més de 100 milions de llocs de treball, 
un 20% més que les multinacionals



INICIATIVES DE DIFERENT INTENSITAT
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LA DOBLE DIMENSIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Acció col·lectiva

Sector econòmic Moviment social

Acció col·lectiva



Inversió

Treball cooperatiu

Comercialització justa

Finances ètiques

Consum responsable

Transformació

Comercialització

Consum

Distribució de 
l’excedent

L’ARBRE DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Trama social comunitària

Gestió comunitària
dels recursos

Distribució solidària

Monedes comunitàries

Apropiació

l’excedent

Circulació
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GESTIÓ COMUNITÀRIA DELS RECURSOS

Béns comuns (procomú, el 
comú, commons):  recursos  en 
què la propietat i/o el benefici
que se n’extreu petanyen a una 
comunitat determinada de 
persones.

Els béns comuns se centren en 
l’accés i l’ús dels recursos, més
que en la propietat.

Comuns materials: pastures 
comunals,  sistemes comunals de 
reg…

Comuns immaterials: el 
llenguatge,  programari lliure…



TREBALL COOPERATIU

� Cooperatives de treball i altres empreses 
democràtiques, treball cooperatiu en xarxa, treball 
autònom responsable...

� Gestió democràtica i participativa de la producció
per part, almenys, de les persones productores

� Diferents formes de gestió democràtica:

� democràcia directa

� democràcia representativa

� formes híbrides (democràcia participativa) 



COMERCIALITZACIÓ JUSTA

La comercialització justa és una pràctica 

d'intercanvi basada en mecanismes justos 

de distribució de l’excedent entre 

productors, comercialitzadors i 

consumidors, i respectuosos amb el medi consumidors, i respectuosos amb el medi 

ambient. 

� Sud-Sud

� Nord-Nord

� Nord-Sud



CONSUM RESPONSABLE

� Es creen coses positives amb cada euro que 
gasto?

� Es fan guerres per controlar els recursos que 
utilitzo?

� Contribueixo a mantenir empreses  nocives per 
al medi ambient o que exploten els treballadors?

� Hi ha altres persones (i altres espècies animals) 
que pateixen a causa del meu nivell de vida?

Consum:

�Cooperatiu

�Ecològic

�Solidari

�Col·laboratiu

�Reducció del consum: simplicitat voluntària



FINANCES ÈTIQUES

� Combaten l’alienació de l’estalvi

� Promouen l’ús social dels estalvis i les 
inversions

Entitats financeres que, en la seva activitat, prioritzen l’obtenció d’un benefici social 
per sobre del benefici econòmic

Coop57, Fiare, Banca Popolare Italiana, NEF 
(França), JAK (Suècia), Banco Palmas (Brasil)…



MONEDES COMUNITÀRIES

� Ithaca Hours a la ciutat Ithaca de l’estat de Nova York, 
Chiemgauer a Alemanya, SOL a Tolouse, sampaios a Sao Paulo, 

� Monedes creades per una associació per fomentar el crèdit, 
la compra o l’intercanvi de béns i serveis entre persones, 
associacions, empreses i administracions

Chiemgauer a Alemanya, SOL a Tolouse, sampaios a Sao Paulo, 
Cape Town Talent a Ciutat del Cap, patacones a l’Argentina, 
Tlaloc mexicà, regios a Alemanya... 



DISTRIBUCIÓ SOLIDÀRIA

Distribució de l’excedent econòmic de la producció de manera democràtica i 
amb criteris d’equitat i de solidaritat.

� A escala empresarial: ventalls salarials reduïts, suport a activitats socials i 
comunitàries…

� A escala interempresarials: fons de solidaritat

� A escala territorial: pressupostos participatius� A escala territorial: pressupostos participatius



PETITS VAIXELLS ENMIG D’UN OCEÀ EMBRAVIT

Rumb cap a l’assimilació
� Tecnocràcia
� Egoisme de grup
� Economicisme

Rumb cap a la marginació

� Gestió precària

� Aïllament

� Falta de visió estratègica



GÈNESI I EVOLUCIÓ D’UNA ORGANITZACIÓ D’ESS

MARGINALITZACIÓ
O DESAPARICIÓASSIMILACIÓ
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Grups formals i informals sovint vinculats 
a centres educatius, feines, associacions o moviments socials

Nuclis emprenedors

Entitats
d’economia solidària

Necessitats
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L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: COM ESTÀ



L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: COM LA VOLEM



ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I CICLE ECONÒMIC

Treball 
cooperatiu

(coop. de treball, slab, 
associacions, treball

col·laboratiu per 
internet…)

Comercialització 
justa

(botigues de comerç 
just, coop. consum i 

serveis…)

Gestió 
participativa dels

comuns

(assemblees
comunitàries, comunitats

d’usuaris…)

Finances 
étiques

(banca ètica, 
comunitats

autofinançades, 
inversió

socialment
responsable…)

Consum
responsable
(pràctiques de 

consum
responsable: 

persones, 
empreses, entitats
i administracions)

d’usuaris…)

Distribució
solidària

(fons de solidaritat
intercooperativa, 

pressupostos
participatius…)



CAP AL MERCAT SOCIAL

Objectiu: desconnectar l’economía solidària de l’economia capitalista tant como sigui 
possible

El Mercat Social és una xarxa estable 
d’intercanvis de béns i serveis entre 
empreses solidàries, consumidors 
responsables i estalviadors-inversors 
ètics que, amb aquests intercanvis, 
acaben cobrint una part significativa de 
les seves necessitatsles seves necessitats



EINES PER CREAR EL MERCAT SOCIAL (I)

1. Consciència de sector

2. Moneda social

3. Comercialitzadors i promotors de 
mercat social

4. Eines d’identificació i localització 
de l’economia solidària



5.   Fons d’inversió col·lectiva        
orientats estratègicament

6. Cadenes productives 
d’economia solidària

EINES PER CREAR EL MERCAT SOCIAL (II)

d’economia solidària

7. Triple compromís econòmic de 
cada entitat: producció 
cooperativa, consum 
responsable i finances ètiques



EINES PER CREAR EL MERCAT SOCIAL (III)

8. Triple compromís econòmic de 
persones de les entitats: producció 
cooperativa, consum responsable i 
finances ètiques

9. Intercooperació en organitzacions 9. Intercooperació en organitzacions 
de segon grau

10. Paper vertebrador de les 
entitats de finances ètiques

11. Creació de xarxes locals
d’economia social i solidària



EL TRIANGLE VIRTUÓS 
DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLÌDÀRIA

FONT D’INSPIRACIÓ PER A UNA ALTRA ECONOMIA



QUIN TIPUS DE SOCIETAT PROMOU 
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA?

Democràtica

Igualitària

+
L’economia solidària és una escola de democràcia i de 
participació

A l’economia solidària les diferències salarials, 
d’oportunitats i de poder són menors que a l’economia Igualitària

Sostenible

Local

Solidària

d’oportunitats i de poder són menors que a l’economia 
mercantil privada

Les empreses de l’economia solidària tenen menor 
propensió al creixement il·limitat i a la destrucció del medi 
ambient

L’economia solidària neix de comunitats locals i acostuma a 
seguir arrelada a aquestes

L’economia solidària es preocupa més per les necessitats 
de les persones de la pròpia organització i de l’entorn que 
l’economia mercantil privada



L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
COM A INSPIRADORA DE CANVI SOCIAL

Joseph Stiglitz

La clau de l’exit és un sistema 
econòmic plural, amb un sector 
privat tradicional, un sector públic 
eficaç i un sector creixent 
d’economia social i cooperativa. 
Aquest darrer és un sector 
fonamental que afavoreix l’equilibri 
econòmic.

David Schweickart

L’estructura econòmica del model que 
proposo té, com una de les seves tres 
característiques bàsiques, que cada empresa 
productiva estigui dirigida democràticament 
pels seus treballadors, com ho estan 
actualment les cooperatives



GRÀCIES!

Jordi Garcia JanéJordi Garcia Jané
jordi@apostrof.coop

www.economiasolidaria.cat


