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PRINCIPIS DE L'ECONOMIA SOLIDÀRIA

Què fa REAS País Valencià?

Com pots aportar?

DIFON L'economia social 
i solidària en les teues 
xarxes socials, web, 
boca-orella….

DÓNA 
SUPORT

l'economia al servei de les 
persones amb els teus 
actes, el teu consum, les 
teues decisions… 

En les xarxes de REAS, 
en les seues entitats, 
en els esdeveniments i 
activitats

PARTICIPA

com a entitat sòcia de les 
xarxes, uneix-te a la 
campanya de donació 
"Enrédate", instruments 
de finances ètiques

FINANÇA

Qui forma REAS?

Des d'aquelles amb fórmula jurídica 
d'economia social (cooperatives, societats 
laborals, associacions i fundacions del tercer 
sector, mutualitats, empreses d'inserció, etc); 
incloent per moviments socials plataformes, 
col·lectius i iniciatives ciutadanes; fins a 
empreses mercantils amb valors.

Participació en el desenvolupa-
ment local sostenible i comunitari 
del territori. Pensant en global, 
actuant en local

Justícia en la igualtat amb 
reconeixement i respecte a la 
diversitat, evitant relacions 
basades en la dominació.

Importància de tots els tipus de 
treball com a element clau en la 
qualitat de vida de les persones i 
de les relacions econòmiques. 

Formes sostenibles i equitatives 
de producció i consum, promovent 
una ètica de la suficiència i un 
model de vida més simple.

Dins i fora de les organitzacions. 
Relacions econòmiques basades en 
justícia, igualtat, confiança, 
coresponsabilitat, transparència, 
respecte…

gestió eficient dels beneficis, els 
quals es reinverteixen i redistribueixen. 
Model social més humà, solidari i 
equitatiu.

INCIDÈNCIA 
SOCIAL 
I POLÍTICA

Dinamització de la cooperació entre les entitats de l’ESS
Difusió de l'Economia Solidària i els seus valors
Impuls del desenvolupament territorial i sectorial des d'una
perspectiva de l’ESS

Diàleg amb grups polítics i administracions
Fomentar la compra pública responsable
Generació d'aliances amb altres organitzacions 
pel canvi econòmic

ENFORTIR 
EL TREBALL 
EN XARXA

CONSOLIDAR 
INSTRUMENTS 
D’ESS

Finances ètiques i alternatives
Xarxes de cooperació
Visibilizar els valors de les empreses mercantils amb valors de l’ESS

Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo
Mesa de Finanzas Éticas
Unión Renovables (energia)
AERESS (inclusió sociolaboral
+medi ambient)

EQUITAT TREBALL

COOPERACIÓ SENSE ÀNIM 
DE LUCRE

COMPROMÍS 
AMB 
L'ENTORN

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

Economia solidàriaL'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
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SOCIAL PAM A PAM MERCAT 
SOCIAL 

És el principal espai de l’ESS de l'Estat espanyol

És una associació confederal composta per xarxes d’ESS

S'integra i coopera amb altres xarxes estatals i internacionals de l’ESS

La base comuna i la identitat de Reas és la Carta de Principis de l'Economia Solidària

Què és REAS 
red de redes?


