
Trenca dependències,
passa’t a l’economia solidària!

Volem decidir el nostre futur com a poble però 
no ens deixen. A la repressió del govern espanyol 
a través dels seus jutges i policies s’hi ha afegit 
el xantatge de la por que intenten fer-nos moltes 
grans empreses emportant-se la seu social fora 
de Catalunya per recordar-nos que els seus 
propietaris i directius tenen el poder de donar-
nos o treure’ns la feina i de fer que l’economia 
catalana s’ensorri o “vagi bé” (per a ells).

Aquests mesos hem vist més clar que mai que, per 
guanyar la sobirania política com a poble, abans 
hem d’haver guanyat graus importants d’altres 
sobiranies, la sobirania econòmica, alimentària, 
energètica, financera, comunicativa..., totes les 
que ens són imprescindibles per satisfer les 
nostres necessitats bàsiques. 

Però no partim de zero. 

No financis qui no ens deixa 
decidir el futur 
No necessitem Endesa; tenim Som Energia.

No necessitem Telefònica; tenim Som Connexió i Guifi.net.

No necessitem MRW, tenim Trèvol. 

No necessitem Codorniu; tenim el cava de cooperatives com l’Olivera, 
Covides, l’Agrícola de Barberà o la Vinícola de Sarraí. 

No necessitem Catalana de Occidente, Allianz Seguros, Zurich o Axa; 
tenim Atlantis, Previsora General, Mútuacat, Seryes o Arç, totes amb el 
segell Ethsi d’assegurança ètica i solidària. 

No necessitem San Miguel; tenim un munt de cerveses artesanes. 

No necessitem Caixabank ni Banc Sabadell; tenim Fiare, Triodos, 
Coop57, Oikocredit i Caixa d’Enginyers.

No necessitem grans mitjans de comunicació que manipulen; 
tenim la Directa, Crític, La Jornada, El Salto, La Marea, Setembre, 
Malarrassa, Mosca TV, Contrabanda FM..., tots mitjans cooperatius o 
autogestionats.

No necessitem grans cadenes alimentàries; tenim botigues de barri 
socialment responsables i, a més, un munt de cooperatives de consum 
agroecològic als nostres pobles que ens ajuden a menjar més sa i a 
mantenir la pagesia i el medi ambient.

No necessitem immobiliàries i inversores com Colonial, Servihabitat, 
Second House o MK Premium; tenim projectes cooperatius d’habitatge 
com La Borda, Cal Cases, SostreCívic.., i cooperatives que rehabiliten 
edificis com Celobert, La Col, Arqbag, Col·lectiu Volta...

No necessitem més estacions de servei com les de Ballenoil o 
inversions d’Abertis, tenim Som Mobilitat com a alternativa de mobilitat 
compartida i neta. 

Construïm el nou país fent 
economia solidària!

Trobaràs més informació sobre el 
mercat social català  
a mercatsocial.xes.cat i més 
alternatives de consum al mapa 
col·laboratiu Pam a Pam pamapam.
org i a la revista Opcions opcions.org

Sortim del mercat 
capitalista,  
formem part del 
mercat social!
Tan sols guanyarem 
l’autodeterminació i la sobirania 
com a poble si les comencem a 
construir ja ara des de nosaltres 
mateixes, des de baix, des de cada 
barri, organitzant-nos per satisfer 
cooperativament les nostres 
necessitats, relacionant-nos de 
manera feminista, practicant 
quotidianament els valors 
d’igualtat, solidaritat, llibertat i 
sostenibilitat que volem per a la 
república que ha de venir.

www.xes.cat


