
ECONOMIES ALTERNATIVES I
El joc de les set diferències



QUÈ SÓN LES ECONOMIES ALTERNATIVES?

Són una moda o són una alternativa real?

Són alternatives a quines economies?

Com s’implementen?

Per què es parla d’economies alternatives?



ALTERNATIVES AL CAPITALISME?

Els mitjans de producció tenen un cost elevat que no és a l’abast de tothom.

Per això la propietat privada d’aquests mitjans queda en mans d’una petita part 

de la població: els propietaris

La resta de la població ha de vendre a aquests propietaris la seva força de 

treball. 

I així la societat queda dividida fonamentalment en dues classes: 

la capitalista (posseïdors) i la proletària (no posseïdors), 

amb desigual participació en la distribució dels béns i amb interessos 

objectivament antagònics.

El CAPITALISME és un sistema caracteritzat per la propietat privada dels mitjans de producció 

i la recerca del màxim benefici



Aquestes grans corporacions tenen com objectiu la recerca del màxim benefici 

I per aconseguir-ho no dubten en 

Trepitjar els drets dels treballadors

No respectar el medi ambient

Ignorar sovint Drets Humans bàsics

Inloure mà d’obra infantil

La indústria alimentària, la indústria tèxtil i l’extracció de minerals com el coltani per als 

mòbils o el liti de les bateries dels patinets o del cotxes són les més afectades

Actualment 10 grans corporacions controlen pràcticament tot el mercat d’alimentació, cosmètics i 
gran part del tèxtil que consumim quotidianament 





ECONOMIA LINEAL



Es pot parlar de rentat d'imatge verd quan una empresa promou productes amb una imatge «verda», 

però que en realitat aquests productes, el seu mètode de fabricació o el balanç ecològic segueixen sent 

perjudicials per al medi ambient..

És obvi que hi ha una presa de consciència mediambiental i cada vegada més persones procuren 

que les seves pràctiques no provoquin danys ecològics o contribueixen al canvi climàtic. 

Les empreses volen aprofitar aquest canvi de mentalitat per vendre més, distingir-se de la 

competència fent productes suposadament "eco", "bio", "orgànics" o amb altres arguments de 

sostenibilitat

El greenwashing és l’ús del màrqueting per part d’una empresa, un govern o un organisme per a 

promoure la percepció que els seus productes, objectius o polítiques són respectuosos amb el medi 

ambient, quan en realitat funciona de manera oposada

Es tracta d'un ús enganyós del màrqueting “ecològic”.





El 2008, amb la fallida del banc d’Estats Units Lehman Brothers, començà una gran crisi econòmica 

mundial coneguda com la Gran Recessió.

Els governs varen realitzar nombrosos rescats financers per salvar 

empreses i bancs de la fallida econòmica.

I la crisi es convertí també en una crisi de deute especialment a 

l’Eurozona.

Com que s’assignaren grans quantitats als rescats financers i 

caigueren els ingressos per recaptació fiscal, els governs 

realitzaren programes d’austeritat econòmica.

Aquesta austeritat econòmica suposà fortes retallades socials 

augmentant i accentuant les desigualtats socials, l’atur i l’exclusió

i la pobresa d’una gran part de la població.

I és en aquest moment que començaren a despertar models econòmics alternatius
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Apareixen altres formes econòmiques que tenen en compte

la igualtat, la sostenibilitat i el treball a favor de la societat

Cooperació vs competència

https://www.youtube.com/e54b5c64-fbfa-4721-931a-3ae7347af064

https://www.youtube.com/watch?v=ts6UVjapC3M&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/e54b5c64-fbfa-4721-931a-3ae7347af064
https://www.youtube.com/watch?v=ts6UVjapC3M&feature=youtu.be


Es redueixen pràcticament a 0 les emissions per transport

Es potencia l’economia dels productors més pròxims

Es recuperen varietats pròpies de la zona augmentant així la 
biodiversitat

CONSUM DE PROXIMITAT



L’economia circular 
redueix al mínim els recursos naturals per produir 

i els residus produïts pel consum



Amb el consum col·laboratiu

es canvia el consum individualitzat 

cap a nous models d'intercanvi, ús 

compartit, permuta o lloguer 

d'objectes i serveis, potenciat a 
través de xarxes socials



BANCA ÈTICA

Un banc ètic funciona basant-se en criteris ètics per obtenir beneficis.

Aplica uns criteris de selecció abans d'escollir els seus projectes: 

• criteris negatius: evita invertir en la producció i venda d’armament, energia nuclear, 

especulació financera, la utilització de paradisos fiscals o les deslocalitzacions amb 

pràctiques d'explotació laboral;

• criteris positius: prioritza les seves inversions a projectes mediambientals, activitats 

de comerç just, i micro-crèdits a persones amb escassos recursos.

La banca ètica pretén incorporar l’ètica a les decisions diàries d'estalvi, d'inversió o de 

moviments bancaris d'ingressos i pagaments per tenir un gran efecte transformador social.



COMERÇ JUST

“El Comerç Just és un sistema comercial que busca 
una major equitat en el comerç internacional amb 
criteris socials i mediambientals. 

Contribueix al desenvolupament sostenible 
assegurant els drets dels treballadors/es desfavorits, 
especialment en el Sud”.
(Organització Mundial del Comerç Just, WFTO)



Principis del comerç just

L’Organització Mundial del Comerç estableix 10 principis que han de ser complerts per 
les organitzacions que treballen en comerç just:



https://jugajust.org/

4 principis bàsics 
del COMERÇ JUST...

https://jugajust.org/el-joc-del-penjat/

https://jugajust.org/
https://jugajust.org/el-joc-del-penjat/


Podem trobar productes de consum diari com el 
cafè, el cacau, el te, el sucre (i tots els seus derivats), 
la roba de cotó…. 

Són productes que no es poden produir a les nostres 
contrades perquè el clima no ho permet

Quins productes podem trobar de comerç just?

Diferents segells garanteixen que el producte
que compram compleix amb els principis
bàsics del comerç just



Cada any es consumeixen aproximadament 1,700 milions de tasses de cafè a tot el món. 
Només a Espanya es consumeixen anualment gairebé 200 milions de quilos de cafè

En les plantacions de cafè la mà d'obra infantil representa al voltant del 10%. Sotmesos a 
condicions de treball duríssimes sense remuneració i amb jornades de fins a 12 hores.

EL CAFÈ

El cafè de CJ garanteix l’absència de treball infantil 
i la remuneració justa dels productors



L’any passat la indústria cacaotera a Europa va comercialitzar més d’1 milió i mig 
de tonelades de cacau
La tonelada de cacau es comercialitza aproximadament a 2,500€  
Això suposa un volum de comerç de 3,750,000.000.000€

Els productors de cacau reben entre un 3% del preu de venda de la xocolata, que 
els deixa en una situació de pobresa, augment del treball infantil i desforestació
dels seus països

EL CACAU I LA XOCOLATA

Els productors de cacau de CJ, en canvi, 
reben un 33% del preu de venda de la xocolata i, a més,

reben un % extra anomenat ‘prima de CJ’ 
que s’inverteix en millores per a tota la comunitat



LES 7 DIFERÈNCIES DEL COMERÇ JUST

PRODUCCIÓ 
CONVENCIONAL

PRODUCCIÓ 
COMERÇ JUST

https://jugajust.
org/el-joc-de-
les-7-
diferencies-del-
comerc-just/

Jugam?

https://jugajust.org/el-joc-de-les-7-diferencies-del-comerc-just/


IGUALTAT DONES I HOMES
Mateixa capacitat de decisió 

Les dones conserven la propietat de les seves terres
Reben la mateixa retribució pel mateix treball

RESPECTE AL MEDI AMBIENT
Mètodes com el guaret eviten els monocultius

Recuperació de varietats locals
Producció ecològica lliure de pesticides

Petites extensions de cultiu que preserven la biodiversitat

NO HI HA EXPLOTACIÓ INFANTIL
En queda totalment exclòs qualsevol tipus de 

treball o explotació infantil

RETRIBUCIÓ JUSTA PEL TREBALL
Es paguen salaris que garanteixen una vida digna 

PRODUCCIÓ ORGÀNICA
Es garanteix la producció lliure de 
pesticides refusa l'ús de recursos 

químics artificials durant el conreu

ORGANITZACIÓ DEMOCRÀTICA
L’organització en cooperatives 

garanteix una presa democràtica de 
decisions que beneficia a tota la 

comunitat productora

BENEFICIS SOCIALS PER A LES COMUNITATS PRODUCTORES
Els productors reben un % extra per la seva producció.

És la prima de Comerç Just que s’inverteix en millores per a la 
comunitat, normalment en sanitat i educació



EL CONSUM ÉS UN ACTE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ACTIVA

Cada vegada que compram alguna cosa ens posicionam
i emetem un vot social que ens defineix com a persones 

La consciència en la  tria dels productes que consumim 
GENERA EL CANVI cap a una societat més justa per a tothom

TOTS SOM AGENTS ACTIUS DE CANVI



Els nostres gests petits
poden transformar el món

http://shikamoojust.org/

https://jugajust.org/

http://shikamoojust.org/
https://jugajust.org/


https://docs.google.com/forms/d/1KKFFQdpEc
mjOF8d34C8BtHi5dC5NptZrak3VH5yPPHs/edit

Omplim un formulari?

https://docs.google.com/forms/d/1KKFFQdpEcmjOF8d34C8BtHi5dC5NptZrak3VH5yPPHs/edit

