
Què és 
l’Economia 
Social i 
Solidària?

DEFINICIÓ /
OBJECTIUS

+ VALORS

Funcionament 
participatiu 

i gestió 
democràtica

Priorització de 
les necessitats 

socials per 
sobre del lucre

Compromís 
amb la 

comunitat

Equitat, 
igualtat i 
inclusió

Sostenibilitat 
ambiental

Intercooperació

Consulta 
el web__
essaltasegarra.cat

Aquest model alternatiu és regeix per:

L’ESS és una alternativa 
econòmica al model actual 
que busca una transformació 
socioeconòmica completa: volem 
prioritzar les necessitats de les 
persones en comptes del capital.  

L’ESS activa el teixit associatiu 
del territori tot generant 
comunitat i una ciutadania 
activa i participativa.

T’hi apuntes?



Què vol 
l’Economia 
Social i 
Solidària?

DEFINICIÓ /
OBJECTIUS

+ PRÀCTIQUES
L’ESS és una alternativa 
econòmica al model actual 
que busca una transformació 
socioeconòmica completa: volem 
prioritzar les necessitats de les 
persones en comptes del capital.  

Consulta 
el web__
essaltasegarra.cat

L’ESS activa el teixit associatiu 
del territori tot generant 
comunitat i una ciutadania 
activa i participativa.

T’hi apuntes?

Amb una producció 
cooperativa

Promovent la 
comercialtizació 
justa

Consum 
responsable

A través de les 
finances ètiques i 

xarxes d’intercanvi



_ DADES

Què passa 
a l’Alta 
Segarra?

Sabies que a 
l’Alta Segarra hi 

ha un 25% més de 
dones a l’atur que 

d’homes?

Consulta 
el web__
essaltasegarra.cat

L’ESS activa el teixit associatiu 
del territori tot generant 
comunitat i una ciutadania 
activa i participativa.

T’hi apuntes?



_ DADES

Què passa 
a l’Alta 
Segarra?

A l’Alta Segarra, 
del 2019 al 2020, 

la renda bruta 
familiar disponible 

va disminuir un 
10,37%.

Consulta 
el web__
essaltasegarra.cat

L’ESS activa el teixit associatiu 
del territori tot generant 
comunitat i una ciutadania 
activa i participativa.

T’hi apuntes?



_ DADES

Què passa 
a l’Alta 
Segarra?

Des del 2008, 
han desaparegut 

un 14% de les 
empreses de l'Alta 

Segarra.

Consulta 
el web__
essaltasegarra.cat

L’ESS activa el teixit associatiu 
del territori tot generant 
comunitat i una ciutadania 
activa i participativa.

T’hi apuntes?



_ DADES

Què passa 
a l’Alta 
Segarra?

Mentre que la taxa 
de sobreenvelliment 

a l’Anoia és d’un 
15.97%, a l’Alta 

Segarra és d’un 
20,36%.

Consulta 
el web__
essaltasegarra.cat

L’ESS activa el teixit associatiu 
del territori tot generant 
comunitat i una ciutadania 
activa i participativa.

T’hi apuntes?



L’ESS 
comença a 
bullir!

L’ESS activa el 
teixit associatiu 
del territori 
tot generant 
comunitat i 
una ciutadania 
activa i 
participativa.

T’hi apuntes?

             
I si... 

· Impulsem nous 
projectes de 
masoveria?

· Engeguéssim un 
espai de treball 

compartit?

· Poséssim en marxa 
una associació de 

dones que es dediquin 
a la cura i la neteja 

de les llars?

· Incentivem accions 
de formació dual de 

tallers i oficis?

· Busquem relleu pel 
petits comerços?


