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Aquest document presenta els principis que caracteritzen l’economia solidària per a REAS, Red de Redes de Economía Alternati-
va y Solidaria. Es tracta dels trets que orienten tant la visió com la pràctica de les organitzacions d’economia solidària i les seves 
relacions amb altres agents, així com el projecte econòmic, social i polític que impulsa el moviment en conjunt.
La primera versió d’aquesta Carta de Principis va ser elaborada l’any 1995 i va ser revisada en 2000 i 2011. El 2022 presentem una 
actualització dels continguts, d’acord amb els canvis que s’han anat produint en els contextos tant locals com globals, en l’àmbit 
de les alternatives econòmiques transformadores i en el mateix moviment de l’economia solidària. En aquest sentit, cal destacar 
la incorporació d’una mirada més feminista i ecologista, atès que enfrontem una conjuntura planetària en la qual la resposta a 
les urgències i els reptes ecosocials s’han convertit en una prioritat per a la mateixa sostenibilitat de la vida.
Com es desprèn d’aquest document, l’economia solidària, que és un corrent dins de l’economia social, és una visió i una pràctica 
que col·loca els processos de sosteniment de la vida al centre de l’activitat socioeconòmica, per la qual cosa situa les persones, 
comunitats, pobles, cultures, entorn ambiental i béns comuns per sobre del capital i de la seva acumulació.
D’aquesta manera, l’economia solidària promou i desenvolupa iniciatives alternatives en totes les esferes del cicle econòmic (fi-
nançament, producció, comercialització i consum), des de valors relacionats, entre d’altres, amb la cooperació, la reciprocitat, 
l’autogestió i la solidaritat. Tot això des d’una perspectiva transformadora que persegueix construir economies més comuni-
tàries, democràtiques, equitatives, inclusives i sostenibles. Economies, en definitiva, feministes, ecològiques i solidàries.
Des d’aquesta perspectiva, les propostes de l’economia solidària fan front al desenvolupament d’una economia capitalista, fi-
nanceritzada i allunyada de l’economia real, centrada en el creixement il·limitat de la producció i el consum al marge dels seus 
efectes socials i ambientals, i que tenen com a únic objectiu l’ànim de lucre i la maximització de beneficis, la qual cosa produeix 
expressions de precarietat, pobresa i desigualtat insostenibles.
Es tracta d’un sistema no només econòmic, sinó sociopolític i cultural, on la identitat masculina, heterosexual, blanca, normati-
va, adultocèntrica i urbanita sosté privilegis sobre altres identitats i orientacions sexuals i de gènere, de manera que dona lloc a 
relacions de desigualtat i exclusió.
Un sistema, a més, ecocida, que no atén el fet que el planeta hagi sobrepassat els seus límits biofísics. La destrucció d’ecosiste-
mes, l’augment de la petjada ecològica, l’escalfament global o la pèrdua de biodiversitat són alguns dels efectes d’un model que 
posa en qüestió la mateixa sostenibilitat de la vida i, per tant, compromet l’existència de les generacions futures.



Un sistema, finalment, antidemocràtic, que escapa al 
control i està per sobre de la sobirania de les perso-
nes, grups socials i dels pobles, i que s’imposa com 
a única alternativa, no sols econòmica, sinó també 
d’organització social, política i cultural. Una imposi-
ció que inclou l’exercici de la violència contra la vida i 
els drets humans d’àmplies capes de la població, així 
com altres violències més subtils i discretes.
Des de l’economia solidària, reivindiquem la transi-
ció cap a nous models en els quals els sis principis 
que presentem -equitat, treball digne, sostenibilitat 
ecològica, cooperació, repartiment just de la riquesa 
i compromís amb l’entorn-, possibilitin la generació 
d’iniciatives, espais i xarxes econòmicament i social-
ment transformadores.
Aquest document no és un text tancat ni pretén de-
finir amb exhaustivitat cadascun dels principis as-
senyalats, sinó que és fruit d’un procés d’elaboració 
col·lectiva i col·laborativa en el qual han participat 
moltes persones, organitzacions i xarxes que, a tra-
vés de la seva experiència, el seu quefer quotidià i 
també dels seus somnis i aspiracions, tracten d’es-
tendre i desenvolupar els valors i les pràctiques de 
l’economia solidària.
Amb aquest, REAS Red de Redes de Economía Alter-
nativa y Solidaria  pretén comunicar públicament els 
trets centrals que la identifiquen com a moviment, 
millorar les pràctiques de les xarxes i iniciatives que 
agrupa, dialogar amb altres economies transforma-
dores i promoure aliances i col·laboracions amb al-
tres xarxes i institucions que comparteixin la necessi-
tat de construir alternatives socioeconòmiques. PR
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Davant d’un sistema que es caracteritza per generar múltiples desigualtats i opressions, l’economia soli-
dària proposa una transició cap a nous models en els quals l’equitat sigui un element central en les rela-
cions entre persones, comunitats i pobles, així com amb el planeta. Unes relacions horitzontals que reco-
neguin positivament i integrin la diversitat.
L’equitat incorpora a l’objectiu de la igualtat les perspectives complementàries de la justícia i la diversitat. 
Suposa reconèixer i considerar la igualtat d’oportunitats, condicions i tracte, alhora que establir un repar-
timent just d’obligacions, recursos i responsabilitats. Es tracta d’un valor necessari per reconèixer i garan-
tir el dret de tota persona a viure una bona vida des dels principis d’universalitat i de singularitat, així com 
dels seus interessos i necessitats vitals.
Fomentar l’equitat implica garantir el dret de totes les persones a no estar sotmeses a relacions basades 
en la dominació, sigui com sigui la seva condició socioeconòmica, de gènere, orientació i identitat sexual, 
edat, cultura, origen, creences, llengües, situació legal, capacitats…, així com qualsevol altra característi-
ca objecte de discriminació.
Incorporar el principi d’equitat en les iniciatives de l’economia solidària suposa enfortir el seu caràcter 
transformador i inclusiu, així com prioritzar la tasca de construir espais habitables on es qüestionin els pri-
vilegis i en els quals qualsevol persona pugui participar des del reconeixement de la seva diversitat. Espais 
que promoguin la igualtat d’oportunitats a través de pràctiques que visibilitzin i transformin els sistemes 
opressius i possibilitin la transició cap a models més equitatius i corresponsables.
El compromís amb el principi d’equitat implica totes les estructures i totes les persones que, d’una manera 
o altra, formen part de les organitzacions i xarxes de l’economia solidària, però també les seves relacions 
amb altres persones i entitats socials.
Es tracta, així mateix, d’un criteri de relació amb el conjunt de la societat i amb els diferents territoris, ru-
rals i urbans, geogràficament pròxims o llunyans i, particularment, amb aquelles persones i comunitats 
que suporten nivells més grans de desigualtat i discriminació.

PER DESENVOLUPAR AQUEST 
PRINCIPI ES PROPOSA

Promoure entre les persones relacions de reciprocitat que 
facilitin la corresponsabilitat des dels valors i la pràctica 

del suport mutu

Assegurar un repartiment equitatiu de totes les tasques 
productives, reproductives i de cures

Valorar de manera ètica i justa els béns i serveis, facilitant 
la seva disponibilitat i accés per a totes les persones

Articular espais i pràctiques que considerin en tot el 
seu procés a les persones en situació de vulnerabilitat 

i desavantatge social, garantint la igualtat de drets i 
oportunitats, i facilitant-ne la inclusió a través de l’acció 
positiva, la formació i el desenvolupament de capacitats

Repensar i transformar les estructures i pràctiques de 
governança en les quals es poden donar dinàmiques 

de poder excloents i sovint invisibilitzades: processos 
de presa de decisió, gestió d’emocions, repartiment de 

tasques, maneig de conflictes, etc

Garantir el dret a la participació lliure, horitzontal i 
equitativa en tots els àmbits organitzatius i assegurar que 

la informació sigui accessible, clara i freqüent
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Molt més que una feina o una ocupació, el treball és tota activitat humana que fa possible que la 
vida se sostingui, sigui tractada amb cura i es reprodueixi, tant en el present com en el futur. Per 
això, des de l’economia solidària, es reconeixen els treballs en plural, productius i reproductius, 
professionals i voluntaris, remunerats i gratuïts.
Així mateix, s’entén el treball com una eina d’acció col·lectiva al servei de les necessitats de la 
comunitat i de la sostenibilitat de la vida, orientada al desenvolupament de les capacitats i a 
l’empoderament individual i col·lectiu.
La interdependència i l’ecodependència són assumides com a processos bàsics i necessaris per 
a la nostra supervivència, per la qual cosa, particularment, els treballs de cures entre les perso-
nes, comunitats i amb el planeta, se situen com a prioritaris per a l’organització social. Compartir 
la responsabilitat i distribuir equitativament la seva provisió és indispensable per promoure la 
qualitat de vida de les persones, de la comunitat i el seu entorn ambiental, així com per al desen-
volupament de relacions socials i econòmiques justes.
Per això, l’economia solidària promou un treball digne, saludable i emancipador, basat en la coo-
peració i en l’equilibri salarial, en el dret a participar de la propietat dels mitjans de producció i 
en la presa de decisions. Una ocupació dirigida a produir béns i serveis socialment útils de ma-
nera equitativa i sostenible.
Com a manera de superar les dinàmiques d’empobriment crònic i precarització vital, les expe-
riències de l’economia solidària ofereixen a les persones els recursos i el temps necessaris per 
gaudir de vides que valguin la pena viure’s. Per això, promouen iniciatives cooperatives, auto-
gestionades, participatives i transparents que satisfacin necessitats i contribueixin al benestar 
individual i col·lectiu. Aquestes iniciatives han de garantir el desenvolupament de les capacitats 
personals, el repartiment de tots els treballs, així com la creació d’ocupació estable i de qualitat 
que faciliti la inclusió social i econòmica en un entorn d’igualtat d’oportunitats.
Mitjançant la proposta d’un nou repartiment, valoració i reorganització social de tots els treballs, 
l’economia solidària impulsa un canvi cultural que permeti superar les lògiques dualistes de do-
minació i de fragmentació entre les diferents esferes que concerneixen la vida de les persones. 
En últim terme, es persegueix revalorar la vida en totes les seves dimensions i etapes.

PER DESENVOLUPAR AQUEST 
PRINCIPI ES PROPOSA

Fomentar el repartiment de tots els treballs (remunerats o no), 
l’equiparació del valor social i econòmic del treball productiu i 

reproductiu, i la distribució equitativa de la renda com a garantia 
d’una bona vida

Promoure una nova organització social de les cures que 
garanteixi la seva provisió des de la responsabilitat compartida i 
el repartiment dels treballs en les esferes privada, comunitària i 

pública

Impulsar l’organització i participació comunitària per a l’impuls 
d’iniciatives socials que promoguin la solidaritat econòmica, la 

satisfacció de necessitats socials i la promoció del benestar, amb 
intermediació dels diners o sense

Defensar i garantir el dret fonamental per a totes les persones 
d’accés a les oportunitats laborals i socials necessàries per a 

l’obtenció de recursos

Desenvolupar una feina decent, emancipadora i inclusiva capaç 
de gestionar la diversitat i incorporar laboralment i socialment les 

persones que sofreixen qualsevol tipus de discriminació

Construir organitzacions habitables i corresponsables amb la 
sostenibilitat de la vida, tenint en compte tant les dimensions 

social, ambiental i comunitària de les cures, com la capacitat de les 
persones per triar el seu treball des de les seves habilitats i anhels

Impulsar empreses horitzontals, diverses i democràtiques que 
impulsin la participació, el lideratge cooperatiu i el pensament 

crític, parant esment en els processos i en les relacions, 
incorporant en la cultura organitzacional la salut emocional i la 

necessitat de donar i rebre cures
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Tota activitat humana és ecodependent, per la qual cosa des de la perspectiva de la sostenibi-
litat ecològica se’n reconeixen els límits ambientals i es promou el compromís de convivència 
positiva amb l’entorn natural i el manteniment de la seva riquesa en el present i en el futur.
L’economia solidària reconeix la naturalesa com a subjecte de drets, per la qual cosa col·loca als 
éssers vius i la reproducció de la vida en el centre de tot procés social i econòmic. Per això, assu-
meix els límits biofísics del planeta, promou el sosteniment dels ecosistemes i es compromet en 
la seva cura. En aquest sentit, considera la sostenibilitat ecològica com un principi central en el 
seu compromís amb la salut del planeta i amb la sostenibilitat de la vida, assumint la necessitat 
d’assegurar la supervivència de tots els éssers vius.
Des d’aquesta perspectiva, l’economia solidària considera el decreixement material com una 
obligació necessària després d’un procés històric d’explotació d’un planeta de recursos limitats. 
El compromís amb una transició ecològica exigeix decréixer en els processos d’extracció de re-
cursos naturals, en l’ús de fonts d’energia, en la sobreexplotació dels sòls fèrtils i en el manteni-
ment dels actuals nivells de producció i consum que destrueixen la biodiversitat i els ecosiste-
mes necessaris per a la vida.
Davant la crisi ecosocial que hipoteca els recursos naturals i posa en perill la mateixa existència 
humana i de tota expressió de vida, l’economia solidària promou un nou paradigma centrat en 
el fet de sentir i sostenir la vida del planeta. Per a això, es compromet a no causar més danys i re-
parar els entorns ambientals, aprenent de les cosmovisions de pobles i cultures que manifesten 
i practiquen la convivència amb la naturalesa i el respecte als seus cicles i processos.
Davant de la generació de precarietat, pobresa i desigualtat de l’actual model socioeconòmic, 
el compromís de l’economia solidària amb la sostenibilitat ecològica es basa en lògiques de jus-
tícia i solidaritat global, en les quals la distribució i el repartiment de la riquesa siguin elements 
centrals d’aquest nou model que cuida la vida i el planeta.

PER DESENVOLUPAR AQUEST 
PRINCIPI ES PROPOSA

Desenvolupar models de producció, distribució i consum 
conscients, responsables, crítics i transformadors, que assegurin 

la sostenibilitat ecològica en tota la cadena econòmica, impulsant 
el desenvolupament de circuits econòmics locals i de proximitat

Reduir, reparar, recuperar, reutilitzar i reciclar els materials i 
recursos produïts o utilitzats, limitant l’impacte ambiental de les 

activitats econòmiques

Impulsar relacions econòmiques, acords comercials o selecció 
d’entitats proveïdores de productes i serveis des de criteris de 

justícia ambiental i social

Promoure una cultura regenerativa dirigida a restaurar els 
ecosistemes i cicles naturals del planeta, així com a recuperar i 

preservar la biodiversitat i reparar el mal ambiental causat

Promoure pràctiques ambientals alternatives en l’àmbit de 
l’habitatge cooperatiu, l’urbanisme social i la desmercantilització 

dels espais públics i del territori

Impulsar l’equilibri i la integració entre l’àmbit rural, urbà i els 
espais naturals, amb l’objectiu de modular i frenar l’impacte 

ecològic en la gestió del territori

Practicar l’agroecologia com a model basat en pràctiques de 
producció, distribució i consum respectuoses amb la naturalesa, 
així com promoure la sobirania alimentària com a estratègia de 

transformació de l’injust i insostenible sistema alimentari

Impulsar iniciatives que possibilitin una transició energètica 
justa cap a un model sostenible, així com promoure la sobirania 
energètica a través del desenvolupament de models cooperatius 

de producció, gestió i consum d’energies renovables.
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Des d’aquesta perspectiva, els processos de cooperació afavoreixen la corresponsabilitat, el tre-
ball col·laboratiu, la deliberació col·lectiva, els sabers compartits i l’aprenentatge mutu. Valors 
i pràctiques necessàries per a la construcció d’organitzacions i iniciatives alternatives, així com 
per al desenvolupament d’un model socioeconòmic solidari, igualitari i divers.
L’economia solidària promou una cultura de cooperació i interdependència entre organitzacions 
per superar el model de competència que aïlla persones i comunitats. Hereva del llegat històric 
del mutualisme i del cooperativisme, compartit amb altres moviments socials crítics i amb altres 
economies transformadores, la cooperació promou el desenvolupament d’estratègies col·lecti-
ves i plurals basades en el fet de compartir coneixements, treballar en xarxa i posar en comú es-
forços i recursos. Tot això facilita l’enriquiment mutu i l’expansió de formes d’intervenció i gestió 
més democràtiques, solidàries, equitatives i sostenibles.
La cultura cooperativa permet a les organitzacions compartir visió i valors. La seva dimensió 
educativa, a més, afavoreix un coneixement més ajustat de la diversitat del territori i de la vida 
comunitària. En últim terme, l’economia solidària promou la cooperació com a element central 
per a la construcció de relacions econòmiques col·laboratives, democràtiques i transparents.

PER DESENVOLUPAR AQUEST  
PRINCIPI ES PROPOSA

Afavorir la cooperació en lloc de la competència, tant  
a l’interior com fora de les organitzacions

Impulsar models de governança democràtics, que respectin l’autonomia 
com a principi de llibertat, garanteixin l’exercici de la corresponsabilitat i 

l’autogestió, i desenvolupin eines que possibilitin l’empoderament, la igualtat 
d’oportunitats, el respecte i la implicació corresponsable

Generar espais de participació en les mateixes entitats per a totes les 
persones implicades: sòcies, treballadores, beneficiàries de serveis, etc

Atendre i acompanyar col·lectivament les diferents necessitats de les persones 
i de les entitats, així com les diverses situacions de vulnerabilitat i fragilitat

Fomentar relacions de treball en xarxa basades en la confiança mútua, que 
respectin l’autonomia de les entitats i en promoguin l’enfortiment

Impulsar estratègies per afavorir i canalitzar la intercooperació entre entitats, 
reforçant la dimensió econòmica de la cooperació, entesa com una estratègia 

empresarial col·laborativa basada en l’enfortiment conjunt

Dissenyar i compartir eines d’intercooperació en la producció cooperativa de 
productes i serveis, en el sosteniment col·lectiu d’instruments de finança-

ment ètic, en el desplegament del mercat social o en la promoció del consum 
cooperatiu en àmbits com l’alimentació, l’energia, l’habitatge, la cultura, etc

Promoure i participar en campanyes, projectes i iniciatives comunes que 
ampliïn la capacitat d’incidència i l’impacte de les iniciatives transformadores

Impulsar l’articulació en xarxa de les organitzacions per al seu desplegament 
en tots els àmbits (local, regional i internacional), així com promoure la coo-

peració pública-social-comunitària per al desenvolupament de polítiques que 
desenvolupin l’economia solidària, tant localment com internacionalment
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Possibilitar la transició ecosocial que el nostre planeta necessita requereix posar en qües-
tió el pensament econòmic hegemònic, reivindicant una economia real al servei de les 
persones i del planeta, així com promovent una generació sostenible i un repartiment just 
de la riquesa.
L’economia solidària proposa una consideració alternativa i integral del concepte de ri-
quesa, a més de reclamar la seva distribució de manera corresponsable. Així, entenem la 
riquesa com el conjunt d’elements materials, socials, culturals i naturals que determinen 
la capacitat d’una comunitat d’atendre les necessitats dels seus integrants en el curt, mi-
tjà i llarg termini.
Així, la seva justa generació, distribució i conservació es converteix en una estratègia 
col·lectiva necessària per a la reproducció i la sostenibilitat de la vida. Alhora, implica re-
significar l’ús i el valor dels diners com un instrument per a una economia de base comu-
nitària que ens permeti construir societats equitatives, inclusives i autònomes. 
Assumim el caràcter col·lectiu de la pràctica econòmica i incorporem, per això, un conjunt 
de tradicions associatives que, com el cooperativisme, les organitzacions sense ànim de 
lucre, el comerç just, l’economia de les cures o les finances ètiques, generen i distribueixen 
aquesta riquesa de caràcter integral a través d’iniciatives autònomes i sostenibles.
La generació i justa distribució de la riquesa permet promoure un impacte social i econò-
mic en el territori que afavoreix el bon viure, a través del desplegament de circuits que 
contribueixen a la construcció de models socioeconòmics més justos i sostenibles. Possi-
bilita, així mateix, la generació de treballs socialment necessaris, inclusius i de qualitat, al 
servei de les necessitats de les persones.
Aquest principi demana a les organitzacions de l’economia solidària que reconeguin la 
dimensió econòmica de la seva activitat i acceptin la responsabilitat que comporta en la 
generació, reinversió i distribució dels seus excedents. Per això, es promou un ús respon-
sable i una justa distribució d’aquests excedents que permeti, d’una banda, satisfer les 
necessitats materials i socioculturals de les persones a través d’una retribució justa i un 
entorn sociolaboral compatible amb els projectes de vida. D’altra banda, permet consoli-
dar l’estructura financera de l’organització com a garantia per a la seva autonomia i sos-
tenibilitat. Finalment, contribueix a generar circuits de finançament propis de l’economia 
solidària i al servei de la transformació ecosocial.
Així mateix, interpel·la les persones i institucions socials a promoure un consum crític, 
conscient i transformador, així com una educació econòmica i financera en sintonia amb 
els valors de la solidaritat i la justícia social.

PARA DESARROLLAR ESTE  
PRINCIPIO SE PROPONE

Reinvertir els excedents per al desenvolupament, 
consolidació i patrimonialització de  

les mateixes organitzacions

Promoure i donar suport a iniciatives  
col·lectives transformadores i mecanismes  

de solidaritat comunitària

Invertir amb criteris d’utilitat social i ambiental

Desenvolupar i sostenir un sistema financer ètic i 
solidari, regit pels principis de propietat col·lectiva, 
participació i transparència, orientat a l’economia 
real, de caràcter integral i inclusiu, que promogui  

la solidaritat comunitària i estigui al servei de 
l’interès col·lectiu

Utilitzar eines de mesurament, anàlisi i avaluació per 
a garantir la gestió democràtica i la transparència en 

la redistribució i reinversió dels excedents

Integrar els processos de producció, distribució, 
finançament i consum en el mercat social com a 

estratègia compartida per augmentar els impactes 
positius i el potencial transformador de l’economia 

solidària i de les seves organitzacionsRe
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El reconeixement de la interdependència i de l’ecodependència, així com 
l’anhel transformador de les iniciatives i organitzacions de l’economia soli-
dària, comporta una relació intensa entre aquestes i l’entorn en el qual es 
desenvolupen, així com un compromís amb la seva millora. Es tracta d’una 
mirada local que es complementa amb la necessària comprensió de la in-
terrelació entre les dinàmiques supraterritorials que persegueixen la justí-
cia ecosocial a escala global.
El compromís amb l’entorn suposa conèixer i reconèixer, implicar-se, col·la-
borar i articular-se amb la resta dels agents que conformen el teixit socioe-
conòmic en el qual actua i s’arrela l’economia solidària. Implica la promo-
ció i l’impuls de models de producció, distribució i consum centrats en el 
territori, des d’on construir propostes comunitàries de millora i, a través 
d’aliances que provoquin un efecte multiplicador, una agenda de transfor-
mació ecosocial que transiti de l’àmbit local al global.
Suposa, així mateix, un fort compromís amb la cultura local, reconeixent, al 
seu torn, la diversitat d’identitats i expressions socials i culturals existents. 
Des d’aquesta perspectiva, aquest compromís implica, particularment, 
conèixer i reconèixer les persones de l’entorn en situació de vulnerabilitat 
i desavantatge social per poder articular respostes a les seves necessitats 
i interessos, afavorint la seva inclusió a través de les iniciatives de l’econo-
mia solidària i de la transformació del model socioeconòmic.
Per desenvolupar aquest compromís amb l’entorn, és necessari cuidar i en-
fortir els vincles i el treball en xarxa entre les mateixes persones i entitats 
de l’economia solidària, així com establir aliances amb altres xarxes amb 
les quals construir un subjecte econòmic, social i polític de caràcter solida-
ri, feminista, antiracista i decolonial. Així mateix, és important, assumint la 
pluralitat i la diversitat, establir col·laboracions amb altres agents socials i 
institucionals que permetin desenvolupar polítiques i estratègies de trans-
formació territorial.
Aquest compromís requereix prendre consciència de la realitat social i terri-
torial, a més d’enfortir el sentiment de pertinença a la comunitat. Per això, 
en la intervenció amb l’entorn, és necessari col·locar al centre les persones, 
les cures, la salut i el benestar, assumint la naturalesa com a subjecte i do-
nant suport als processos locals i comunitaris.

PER DESENVOLUPAR AQUEST 
PRINCIPI ES PROPOSA

Establir entre les iniciatives de l’economia solidària i l’entorn 
relacions col·laboratives, equitatives i respectuoses

Comunicar a l’entorn la realitat, objectius i resultats de les 
entitats d’economia solidària, a través d’instruments i canals de 

comunicació adequats i accessibles

Valorar i utilitzar els recursos, capacitats i potencialitats pròpies 
del territori des d’una perspectiva de desenvolupament endogen

Millorar l’entorn amb les propostes i accions que proposa l’econo-
mia solidària, promovent, particularment, el desenvolupament de 

relacions econòmiques alternatives i de base comunitària

Identificar necessitats, desigualtats i injustícies en el territori per 
promoure el desenvolupament de respostes i alternatives

Participar activament en aquelles xarxes locals i moviments 
socials que promoguin la sensibilització, la mobilització i el 
desenvolupament d’accions de transformació del territori

Promoure la participació activa i de qualitat de les persones en 
la comunitat, generant espais de construcció col·lectiva, segurs i 

pròxims, basats en relacions de cura mútua

Visibilitzar i desenvolupar pràctiques ecofeministes al territori, a més de 
contribuir a la construcció de comunitats no sexistes ni discriminatòries

Revalorar l’àmbit rural i connectar-lo en igualtat amb l’urbà, 
apostant per formes més resilients d’organitzar els territoris

Incidir en les polítiques públiques per construir estratègies per al 
desenvolupament dels territoris des de la perspectiva del bon viure.
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Esta Carta de Principios de la Economía Solidaria es la aportación que REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria hace al conjunto de economías y movi-
mientos críticos y transformadores con quienes, local y globalmente, desde el trabajo colaborativo, quiere generar agendas comunes y desarrollar alianzas para promo-
ver los cambios en profundidad que necesitan nuestras comunidades y el planeta.
También persigue que cualquier persona, colectivo, empresa o institución pública, no solamente conozca los valores que promueve el movimiento de la Economía Soli-
daria, sino que los incorpore a su actividad social y económica como considere más oportuno, dentro de sus posibilidades y en el marco de su propia identidad, contri-
buyendo con ello a la generación de espacios y relaciones socioeconómicas más plurales y diversas que afronten los retos ecosociales que nuestro futuro plantea.
Hemos de señalar, finalmente, que no se trata tan sólo de una declaración retórica de principios, sino que son las características compartidas que definen a las organi-
zaciones y al conjunto del movimiento de la Economía Solidaria. Así, se convierten en los compromisos que asumen todas sus iniciativas y proyectos, evaluando estos 
principios permanentemente a través de herramientas de Auditoría y/o Balance Social. Con ello, no solamente se mide el grado de su cumplimiento y se promueven 
medidas de mejora, sino que se da cuenta públicamente de los resultados y del propio corazón que late en las organizaciones y redes de la Economía Solidaria.
Esperamos que haya cada vez más organizaciones e iniciativas que se sumen a estos principios y, con ello, fortalezcan el movimiento de la Economía Solidaria que REAS 
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria representa. Porque la transformación de la economía es para esta red una cuestión de principios. Principios que alien-
tan el desarrollo de prácticas alternativas al servicio de la sostenibilidad de la vida.




