
PROMOU I FINANÇA: 

L’Economia Social i Solidària (ESS) se’ns presenta com una alternativa 
real al model predominant i pot ser impulsora dels canvis profunds 
que necessitem emprendre com societat, gràcies a la seva capacitat 
transformadora.

A l’hora d’emprendre una activitat econòmica en el marc de l’ESS, el 
model cooperatiu ens permet fer-ho prioritzant la satisfacció de 
necessitats de les persones per davant del capital, que es converteix 
en només una eina per poder assolir l’objecte cooperatiu. Les coop-
eratives es gestionen democràticament i, per tant, les decisions es 
prenen de manera igualitària entre totes les persones sòcies, que en 
són a la vegada les propietàries. A més, per naturalesa són entitats 
arrelades al territori i amb un compromís vers la comunitat de la qual 
formen part, així com la sostenibilitat ambiental o l’equitat de 
gènere. En de�nitiva, el cooperativisme se’ns presenta com una 
eina útil per transformar i donar resposta als reptes que ens enfron-
tem. 

Amb l'objectiu de visibilitzar la col·lectivitat per sobre de l'individu-
alisme, volem explicar tres grans temes que poden tenir interès 
entre les joves, i dels que se'n pot donar resposta des de l'Economia 
Social i Solidària com són: el consum, l'accés a l'habitatge i la preca-
rietat laboral.



ETS CONSCIENT DE COM AFECTA
EL TEU CONSUM A L’ENTORN?

DESCOBREIX MÉS
INFORMACIÓ I RECURSOS A:
WWW.PONENTCOOPERA.CAT

T’HAS PLANTEJAT ON T’AGRADARIA VIURE? COM VOLS TREBALLAR?

Cal plantejar-nos l’impacte sobre l’entorn que produeix el nostre consum. La lògica capitalis-
ta, obtenir el màxim bene�ci reduint els costos de producció, no té en compte l’impacte 
negatiu de la seva activitat, o la considera un mal menor, agreujant la crisi social i mediambi-
ental que estem patint.

Tenim un planeta �nit i amb una capacitat limitada d’autorregeneració i el model capitalista 
també provoca un creixement de la desigualtat tant a escala mundial com a escala local. Les 
dades no paren d’empitjorar any a any i els seus efectes cada vegada són més evidents i més 
propers. Sequeres més llargues, canvis en l’entorn, crisis de les petites explotacions agràries, 
tancament de petits comerços, encariment de la factura dels subministraments bàsics, 
despoblament, etc.

Per fer front aquest repte són necessaris canvis a gran escala, implicació dels governs i les grans 
potències mundials, però nosaltres com a consumidors hi tenim molt a dir. 

EN QUIN MÓN VOLS VIURE?
L’ESS aporta solucions per fer front a aquest repte des de diferents àmbits:

INICIATIVES D’ECONOMIA CIRCULAR
Les iniciatives d’economia circular proposen un canvi de producció i consum basat en 
compartir, llogar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents, cada vegada que 
sigui possible, allargant el seu cicle de vida, per tal d’evitar la generació de residus i la sobre 
producció. 

MERCAT SOCIAL I ENXARXAMENT
El Mercat Social es basa en l’enxarxament d’iniciatives i en la intercooperació per tal de 
potenciar i visualitzar alternatives socioeconòmiques que actuen sota principis de democrà-
cia i transparència, compromís socioambiental, i estan enfocades a les necessitats de les 
persones sense �nalitat de lucre. 

COOPERATIVES DE CONSUMIDORES I USUÀRIES
Les cooperatives de consumidores i usuàries són agrupacions de persones gestionades de forma 
democràtica, amb l’objectiu de satisfer les seves necessitats de consum de béns i serveis d’una 
forma responsable i respectuosa amb l’entorn, garantint les millors condicions de preu, qualitat i 
d’informació per les persones sòcies.

El problema de l'accés a l'habitatge s'està fent cada cop més present. Cada vegada és més 
difícil que la població jove pugui accedir a un habitatge digne acord a les seves possibilitats 
econòmiques. L'habitatge ha deixat de ser un dret per convertir-se en un bé regulat per la 
lògica del mercat.

La majoria de joves acaben optant per l'opció de lloguer a l'hora d'accedir a l'habitatge i, en 
alguns casos, es veuen obligats a compartir pis per poder fer front a la despesa que els 
suposa. En aquests casos, l'augment de preus i la manca d'oferta no són les úniques di�cul-
tats a les quals s'enfronten, ja que no s'asseguren una estabilitat a llarg termini, la qual cosa 
di�culta desenvolupar un projecte de vida.

A Ponent, aquesta problemàtica s'afegeix al despoblament que pateixen moltes comarques, 
acumulant una gran quantitat d'habitatge buit que amb el pas del temps s'ha anat degra-
dant. Aquest fet comporta que per poder-los tornar a ocupar s'hagin de realitzar rehabilita-
cions importants i, en molts casos, s'opta per vendre'ls, amb el risc d'especulació que pot 
arribar a suposar, o, en els pitjors dels casos, s'opta per esperar la declaració de ruïna. 
Aquestes circumstàncies di�culten encara més que els joves que es volen emancipar acabin 
quedant-se al poble o s'hi estableixin possibles nouvinguts, agreujant el problema del 
despoblament.

És essencial desenvolupar iniciatives, tant públiques com comunitàries, que garanteixin un 
accés a l'habitatge digne i frenin el despoblament. Tot i el gran impacte del mercat i l'especu-
lació que pateix el sector, depèn de nosaltres exigir que s'apliquin mesures i plantejar-nos 
com i on volem viure.

L’ESS aporta solucions a la problemàtica d’accés a l’habitatge mitjançant sistemes de gestió 
col·lectiva de la propietat com:

COOPERATIVES D’HABITATGE EN CESSIÓ D’ÚS.
Aquestes són cooperatives que tenen per objectiu facilitar l'accés digne a l'habitatge i 
assequibles a les seves sòcies, a partir de la propietat col·lectiva i basat en l'autogestió i la 
vida comunitària.

Aquest model proposa una alternativa a la propietat immobiliària, desmercantilitzant-la i propor-
cionant una estabilitat a les sòcies usuàries equiparable a la propietat individual, però sense 
els costos elevats que comporta.

La di�cultat de les joves per incorporar-se al mercat de treball és una problemàtica vigent 
que ha anat augmentat des de la crisi del 2008 i s’ha agreujat arran dels efectes de la 
pandèmia.

La majoria de joves quan aconsegueixen accedir al mercat de treball ho fan en condicions 
precàries. Aquesta precarietat es manifesta sobretot en salaris baixos, inestabilitat i males 
condicions laborals que di�culten la seva conciliació i desenvolupament personal, 
retardant la seva emancipació i inici del projecte de vida individual o col·lectiu. 

Aquest fenomen és la conseqüència d’un model que ha prioritzat durant anys la generació 
de bene�cis i l’enriquiment individual per damunt del benestar de les persones treballa-
dores o les necessitats de l’entorn. 

Són moltes les mesures que es proposen des de l’administració per pal·liar aquest problema 
social, però algunes d’aquestes estan encarades a les conseqüències en lloc de les causes 
reals. Per començar a solucionar el problema és necessari actuar des d’una visió més amplia, 
replantejar-nos el model productiu i potenciar organitzacions més democràtiques que 
tinguin un impacte positiu en l’entorn i posin les persones al centre davant del bene�ci 
econòmic. 

L’ESS promou un model socioeconòmic que pretén donar resposta a les necessitats reals de la 
societat posant a les persones en el centre i el cooperativisme  com a model empresarial que 
garanteix organitzacions sostenibles, democràtiques i corresponsables amb els seus trebal-
ladors i l’entorn.

COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT
Les cooperatives de treball associat són empreses basades en les persones, que persegueix-
en la generació de treball i la creació de riquesa, per a les persones que hi treballen i per 
l’entorn en el qual actuen. La seva base democràtica, equitat, respecte vers l’entorn, presa de 
decisions en funció de la participació en l’activitat cooperativitzada i no en funció del 
capital, són algunes de les característiques que la converteixen, més enllà de generar 
activitat econòmica, en una eina de transformació social què dona resposta als reptes 
socioeconòmics del territori.


