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que economia
#

 per una economia al servei de les persones
productores, distribuïdores i consumidores

Què és el 
Mercat Social?

Imatge col·lectiva 
del Mercat Social
que reforça la idea de 
circuit econòmic solidari

de l’ESS i de models 
econòmics alternatius

Ventall de propostes 
de consum responsable

Visibilitat i apoderament 
col·lectiu

És una xarxa de producció, distribució i consum de 
béns i serveis que funciona amb criteris ètics, 
democràtics, ecològics i solidaris. 

Com funciona un méS?

Qui forma part 
dels méS?

Empreses i entitats de l'economia social i solidària, 
juntament amb persones consumidores, i en col·labo-
ració amb altres agents que també comparteixen valors 
ètics i eines pràctiques.

Fín

Sistemes 
de certificació 
de proveïdors:

Accions i eines 
dels mercats 
socials

Difusió 
de valors

Catàleg comú 
de productes 
i serveis

Finances ètiques i 
alternatives / 
Monedes Socials

Celebració 
de fires i 
trobades:

Mapatge 
i estratègies 
de visibilització: 

Instruments d'intercanvi per 
al canvi

Posant el focus 
en les bones pràctiques

Dir el que fem, 
fer-ho com diem

Mitjançant dinàmiques de participació 
democràtiques i transparents

Amb el compromís de consumir i produir 
el màxim possible dins del méS

Cooperant entre els diferents agents 
que participen en el méS

Dipositant estalvis i excedents 
en instruments financers de la xarxa

Fent ús de sistemes certificació 
d'entitats, productes i serveis

méS

És un circuit econòmic alternatiu que defensa 
els valors de l'Economia Social i Solidària i els 
posa en pràctica.(méS)

Com 
pots 
aportar?

Dinamitza: Amb el suport:

Genera xarxes locals i espais 
de cooperació

Difon una economia 
al servei de les persones

€ $

Ajuda a identificar iniciatives 
econòmiques amb valors de l’ESS

Participa en la construcció 
del mercat social en el nostre territori

Economia capitalista 
Finalitat Maximitzar el benefici Sostenibilitat de la vida
Mitjans Recursos humans Recursos econòmics

Economia solidària

L'economia social 
i solidària (ESS)

És un enfocament de l'economia que posa 
a les persones i al medi ambient en el 
centre de les seues decisions i actuacions


