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QUÈ ÉS LA ECONOMIA SOCIAL? 

La Economia Social o Economia Solidària*, fa 

referència a les activitats econòmiques dutes a 

terme per organitzacions de persones 

(productores, consumidores, estalviadores o 

treballadores) que operen segons els principis de 

participació democràtica  en les decisions i  

autonomia de la gestió. *Per què també en diem Economia 

Solidària?  
Perquè la solidaritat és la base del 
funcionament d’unes iniciatives inclusives i 
que permeten l’autogestió. 
 



       QUIN ÉS EL SEU OBJECTIU? 
 Les institucions que pertanyen a la Economia 

Social tenen cert grau de propietat privada. 
Busquen treballar amb entitats publiques o 
privades, que els permetin portar a terme una 
veritable participació democràtica en la vida 
econòmica i política d’una societat. 

               Lucrar-se no és el seu únic objectiu, sinó 

                   que tenen una finalitat social. 
 



                 LES COOPERATIVES 

És la forma empresarial més democrática i autogestionaria, amb una 
tradició de més de 160 anys i extesa per gairebé tot el món 

UN EXEMPLE ? 



       PRINCIPIS DEL COOPERATIVISME 
  

1. Adhesió voluntària i 
oberta 
  

2.Gestió democràtica 
 

3. Equitat en la 
gestió 
econòmica i 
finançament de 
cooperatives 

4. Autonomia i 
independència 
 

5.Educació, 
formació i 
informació 
 

  6. Col·laboració entre cooperatives 
          

7. Solidaritat i 
compromís amb la 
societat 
 



1. Adhesió voluntària i oberta: Tota persona és lliure de participar-hi així com de 
donar-se de baixa quan ella ho decideixi. 

2.Gestió democràtica: Cada persona (sòci o sòcia) té un vot. 

3. Equitat en la gestió econòmica i finançament de cooperatives: Els sòcis i les sòcies 
contribueixen equitativament al capital I ho gestionen de forma democrática.  

4. Autonomia i independència: Seràn les persones sòcies les que determinin en tot 
momento la política que s’ha de seguir. 



5.Educació, formació i informació: A través de diferents iniciatives es 
proporciona educación i formació a les persones sòcies així com a membres 
de la comunitat. 

  6. Col·laboració entre cooperatives: Les cooperatives aposten per un treball 
en xarxa. 

7. Solidaritat i compromís amb la societat: A través de les cooperatives 
s’incideix en el seu entorn social, contribuïnt al desenvolupament local.  



UNA MICA D’HISTÒRIA… 
El cooperativisme obrer sorgeix de la resistència contra la Revolució 
Industrial i el desenvolupament del capitalisme. 
Aquesta forma d’organització laboral, és un model que s’estén i popularitza a 
mitjans dels anys ’70, principalment a l’Amèrica Llatina.  

Per què a l’Amèrica llatina? 
  
Perquè va ser una de les estratègies 
d'autoorganització per la lluita i resistència de les 
classes populars (persones camperoles i obreres), 
davant les constants agressions que rebien degut a la 
crisi del petroli i la imposició d’un model econòmic 
neoliberal i la recessió internacional dels inicis dels 
80. 

Cal tenir en compte que en 
aquesta època, gran part dels 
Estats de l’Amèrica Llatina 
viuen sota la opressió de 
règims autoritaris de dretes, el 
que genera un alt nivell 
d’exclusió i repressió social. 
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