
XARXA D'ECONOMIA SOLIDÀRIA

Onze mesures per a la
democratització

econòmica i la
transició ecosocial



La covid-19 ha fet aflorar de manera colpidora la interrelació entre les crisis mediambiental, econòmica i social preexistents.
També ha agreujat i ha fet més evidents les desigualtats socials i la precarietat en els serveis públics com la sanitat, l’atenció
a la dependència, l’ensenyament o el transport, i en àmbits essencials com les cures, el món laboral i l’habitatge.
 
Mentrestant, els sectors que es lucren del model de producció i consum que ha generat aquestes crisis i les desigualtats
imposen mesures per mantenir el seu estatus, bé a través de polítiques empresarials, bé a través del seu control sobre
l’Administració.
 
Aquesta crisi global, però, també ha incentivat la comunicació entre molts sectors i moviments socials. Primer per trobar
espais de reflexió comuns i coordinar actuacions i, després, per definir mesures alternatives que posin fre a la lògica
depredadora capitalista i que, situant la vida al centre, impulsin una transició ecosocial i un nou sistema socioeconòmic.
 
En aquest context, des de la Xarxa d’Economia Solidària hem elaborat una proposta d’11 mesures per a la democratització
econòmica i la transició ecosocial, per tal d’obrir un diàleg entre diferents moviments i agents socials, així com amb la base
social de la pròpia xarxa, amb l’objectiu de debatre-les, desenvolupar-les i enriquir-les. Creiem que cal crear marcs de
referència per a la transformació del model socioeconòmic i, per això, volem que aquestes mesures formin part del Pacte de
país per una economia per la vida, impulsat per l’AESCAT, així com d’altres marcs d’acció impulsats per altres espais on
també participem com a XES, com ara el Pla de Xoc Social i l’Agenda Ecosocial.

http://www.xes.cat/
https://economiasocialcatalunya.cat/pacte-per-la-vida/
http://www.plandechoquesocial.org/ca/
https://assembleabarris.wordpress.com/per-una-agenda-ecosocial/


Foment de les activitats socialment útils amb noves

ocupacions dignes i promovent les empreses de

l’Economia Social i Solidària (ESS); reconversió de les

activitats socialment nocives garantint a les treballadores

afectades la participació en la recerca d’alternatives i, en

qualsevol cas, un futur digne, i augment de la sobirania

econòmica del país, en especial en els àmbits alimentari,

energètic, tecnològic i financeromonetari.
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Polít iques de promoció sectorials amb la participació de l ’ESS, per exemple:2
Sector 
primari

Cultura

Cultura
TIC

Indústria

Energia

Polít ica industrial orientada a satisfer necessi-
tats socials bàsiques (energies renovables,
transport públic,  béns de consum duradors,
gestió de residus, etc. )  i  suport a la creació
d’ indústries d’ESS i  a la transformació d' indúst-
tr ies mercantils en cooperatives.  

Salut

Revaloració del medi rural i  reorientació del sector
agrari  cap a l ’agricultura ecològica i  la sobirania
alimentària.  

Promoció de la salut comunitària,  preventiva i
integrativa.  

Habitatge Regulació dels preus dels l loguers -que no podran
suposar més d’un 30% de la renda dels seus
inquil ins-,   allargament de la durada dels contractes
i foment de l ’habitatge públic i  cooperatiu.

Augment dels pressupostos de cultura de la
Generalitat de Catalunya al 2% i  ingrés mínim
garantit  per a les treballadores de la cultura.

Cultura

TIC

TIC Universalització de l 'accés a les TIC i  garantia
que es desenvolupen sota lògiques de sobira-
nia tecnològica, programari l l iure i  minimització
i compensació de l ' impacte ambiental .  

Increment de transport públic i  fre a la
hipermobil itat i  a noves terminals portuàries,
aeroportuàries i  xarxes viàries.  

Transició energètica per assolir  la descarbonitza-
ció de l ’economia.

Energia

Mobilitat



4
3 Desenvolupament del sector públic català (educació, salut i altres serveis públics,

banca pública, instituts de recerca...) i participació de les persones treballadores i
usuàries en la seva gestió.

Reconeixement de l’economia de les cures i la seva democratització, promovent la
corresponsabilitat dels homes i de tots els actors socials, i dignificant el treball de
cures, tant el remunerat com el no remunerat.

5 Augment del suport de les administracions a l’ESS en totes les seves branques,
com a peça clau per a la democratització econòmica i la transició ecosocial cap a un
nou model socioeconòmic just i sostenible.

6
Ús d’un indicador de progrés socioeconòmic alternatiu al PIB, que mesuri el
benestar sostenible en comptes d’un creixement econòmic que és insostenible, i
elaboració de pressupostos del Benestar.
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7 Renda bàsica universal i altres mesures que garanteixin la inclusió social i la cobertura
de les necessitats bàsiques (alimentació, habitatge, sanitat, educació, serveis
tecnològics...) per a tota la ciutadania de Catalunya, incloent-hi les persones migrades i
refugiades.

8Reducció generalitzada de la jornada laboral per redistribuir el treball productiu i
derogació de la llei de la reforma laboral.

Sistema públic gratuït d’escoles bressol, revisió general del model educatiu per
educar en l’autonomia, el pensament crític i els valors ecosocials, i inclusió en totes les
etapes formatives de l’ensenyament de l’ESS. 

10Reequilibri territorial del país, promovent la recuperació del sector primari i dotant el
món rural dels serveis les infraestructures i les oportunitats d’ocupació que li permetin
recuperar-se demogràficament. 



Fiscalitat redistributiva ,  que augmenti els impostos
a les grans empreses i  els r ics i  combati  el frau i
l ’elusió f iscals,  i  ecològica ,  que dissuadeixi  els
comportaments poc sostenibles, així  com reducció
dràstica de despesa pública innecessària,  com ara
la despesa mil itar .
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Aquest document és una versió sintètica d’un altre, en elaboració, on es desenvolupen les mesures amb major
concreció.  Per fer aquesta feina, creiem que cal obrir  un diàleg entre diferents moviments i  agents socials,  així

com amb la base social de la pròpia xarxa, amb l 'objectiu de debatre-les, desenvolupar-les i  enriquir-les.

15 de setembre de 2020
Xarxa d’Economia Solidària


