
Avancem cap a un concepte d’empresa orientat al
bé comú i a l’interès general. És necessari que la
democracia alcance el nivell empresarial. Les empreses
han de ser solidàries i sostenibles. 

Hem de recuperar la nostra capacitat
de decidir el què, com i quant produïm i consumim.
La producció i el consum han de satisfer les
necessitats humanes presents sense perjudicar
les generacions futures. 

S’ha d’acometre una vertadera regulació del sistema
financer. Això passa per democratitzar i recuperar

el control de les finances. Apostem per la banca
pública, la banca cooperativa i la banca ètica.

És imprescindible realitzar una reforma fiscal progresiva
i justa. Hem de reactivar els mecanismes de redistribució

fiscal. Els que més tenen han de pagar més que
els que menys tenen.
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Caminem cap a un teixit productiu basat en xicotetes
i mitjanes empreses socials arrelades al territori. És
hora de reactivar les xarxes de cooperació
i proximitat.

L’acces a una vida laboral digna és imprescindible per a 
la realització personal i l’accés als suministres bàsics per 
la vida. És necessari implementar mesures per remoure
les barreres d’accés als col·lectius més desfavorits. 

Hem de recuperar la gestió dels bens comuns, que són
aquells recursos imprescindibles per a la vida (habitatge,

aigua, energia o terra). Això passa per la creació
de ferramentes de gestió comunitaria públiques,

cooperatives o mixtes.

El sistema econòmic ha d’adaptar-se a l’ecosistema, i no
a l’inrevés. Hem d’incorporar els enfocaments d’economia

circular així com realitzar una profunda transició energètica
i de desmaterialització de l’economia.

És imprescindible implementar la perspectiva feminista 
de forma transversal a l’economia. Hem d’avançar cap a 
una posada en valor i redistribució de la càrrega del treball
reproductiu a la par que eliminem totes les barreres que
impedeixen a la dona realitzar-se a la vida econòmica. 

És necessari realitzar canvis individuals a les nostres
pautes de vida, però es imprescindible associar-se per

realitzar canvis en conjunt. El canvi passa per una ciutadania
global organitzada i compromesa.
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15-S: 
Deu anys de crisi,

deu anys d’estafa

#ECONOMIA AMB VALORS 
#TRANSFORMEM EL SISTEMA


