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Marc conceptual 
i recomanacions 
A continuació es presenta el document “Marc conceptual i recomanacions” 
creat el 2019 per EduAlter, associació que treballa per a la Justícia Global 
(http://nova.edualter.org/ca). L’associació ha col·laborat amb la Fundació 
Akwaba compartint una base teòrica i reflexions sobre l’economia social i so-
lidària amb una visió de la justícia global i un enfocament de gènere basat en 
drets humans, EGBDH. 

EduAlter ha elaborat aquest material, que es va introduir en les formacions amb 
l’equip d’educadores d’Akwaba per construir un discurs comú en temes de pau 
i sostenibilitat econòmica i social, tot apostant per la convivència als centres 
educatius.

A continuació, es treballa la sostenibilitat econòmica i social com a dret humà, 
que es desenvolupa a través de l’ètica de la cura i l’Economia Social i Solidària. 
També es presenten recomanacions pedagògiques per fer un apropament a 
aquests temes tan complexos i poder treballar-los en profunditat amb l’alum-
nat i el professorat a través dels mòduls formatius proposats en aquesta guia 
pedagògica. 

SOSTENIBILITAT 
ECONÒMICA, SOCIAL I 
ECOLÒGICA
L’objectiu d’aquest document és introduir els con-
ceptes fonamentals que vehiculen la campanya 
“Com vivim? Convivint: per a una escola i 
un món sostenible i de pau”. Aquest segon 
document (el primer, elaborat per AHEAD l’any 
2018 aprofundeix en els conceptes de Cultura de 
Pau, Enfocament de Drets i elements de la Carta 
de la Terra) proposa una reflexió i anàlisi crítica del 
model econòmic estès pel planeta, alhora que vol 
posar en valor experiències de relacions econòmi-
ques alternatives i transformadores, orientades a 
l'horitzó de la Justícia Global.

En definitiva, es pretén acostar alguns elements 
conceptuals que facilitin la construcció d'un ima-
ginari de sostenibilitat econòmica, social i medi-
ambiental. Aquesta interrelació entre els diferents 
aspectes de la vida humana és essencial per tal de 
generar canvis que puguin fer front als problemes 
del món global i complex en el qual vivim.

Tant el volum d’activitat econòmica, com el nivell 
d’interconnexió entre les diferents societats mun-
dials han arribat als seus màxims històrics. Mai 
abans en la història de la humanitat s’havien ex-
plotat de forma tan intensa els béns naturals del 
planeta, mai en tots els segles d’existència huma-
na s’havien consumit, llençat i tornat a consumir 
tants productes com ara, i mai la desigualtat en 
la distribució de la riquesa generada per aquestes 
activitats havia estat tan àmplia i sistemàticament 
reforçada com ho està actualment1.

Aquest model econòmic és obsolet en tant que es 
troba a l’origen de les desigualtats socials i econò-

miques que pateix la població mundial, així com 
dels canvis climàtics que estan accelerant el crei-
xement d’aquestes desigualtats i posant en perill 
la mateixa sostenibilitat de la vida.

La pol·lució generada per aquesta activitat ja  
ha desencadenat conseqüències mediambientals 
greus que han acabat derivant en crisis humani-
tàries per manca d’aigua, de menjar o de lloc on 
viure. La interconnexió entre el model capitalista 
de consum, l’escalfament global i la conflictivitat 
social és tan estreta, que fins i tot conflictes com 
els de Síria tenen relació amb les sequeres viscu-
des per la població en la primera dècada del segle 
XXI’.

Sense justícia ecològica i econòmica no pot ha-
ver-hi justícia social. Sense sostenibilitat ecològica 
i social no pot haver-hi pau. En aquest sentit, pro-
posem una relectura ampliada de la “Carta de la 
Terra”2, el document de referència de la campanya, 
i assumim que per combatre les conseqüències de 
les desigualtats i el malbaratament de recursos cal 
afrontar-los des d’una perspectiva complexa i múl-
tiple.

En concret, cal afrontar el canvi des dels quatre 
aspectes en què es fonamenta la Carta de la Terra:

• “Respecte i cura de la comunitat de la vida”,

• “Integritat ecològica”,

• “Justícia social i econòmica”

• “Democràcia, no-violència i pau”.

PER A UNA ESCOLA I UN MÓN 
SOSTENIBLE I EN PAU,  
POSEM LA VIDA AL CENTRE

1 Lee K., Yach D. & Kamradt-Scott A. (2012) Globalization and health. A Merson M., Black R. & Mills A., eds. Global health diseases, 
programs, systems and policies. Burlington, MA: Jones and Bartlett Learning, pp. 885-91.
2 Declaració Internacional "La Carta de la Terra", aprovada per l'ONU i avalada per la UNESCO, París, març 2000.

Autoria del marc conceptual, EduAlter: Clara Massip, Joan Rius i Mariano Flores.  
Títol del document: Fomentant altres relacions a l'escola i al món, a favor de la Justícia Global i la sostenibilitat de la vida.

El planeta no podrà abastir la 
demanda de consum generada per 
la població creixent, tal com està 
plantejat el model econòmic actual. 

“Només després que l'últim arbre 
hagi estat tallat. Només després 
que l'últim riu hagi estat enverinat. 
Només després que l'últim peix 
hagi estat pescat. Només llavors 
descobriràs que els diners no es 
poden menjar." 
Profecia dels indis crees.
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L’EDUCACIÓ PER A  
UNA ECONOMIA DES DE 
LA SOSTENIBILITAT
Educar per posar la vida al centre requereix d'una 
obertura a diferents enfocaments, visions i assajos 
tan diversos i complexos com la mateixa vida. En 
la sèrie de documents conceptuals de la campa-
nya Com vivim? Convivint, s'han fet algunes 
apostes de reflexió i metodològiques des de diver-
ses perspectives.

En aquesta ocasió aprofundirem en l'àmbit social i 
econòmic des d'una perspectiva crítica i amb una 
sensibilitat especial cap a les relacions econòmi-
ques que puguin provocar situacions d’injustícia 
o desigualtat, amb la voluntat de comprendre els 
mecanismes que regulen la propietat, la pro-
ducció i els intercanvis i prendre consciència 
dels valors i actituds en els quals se sustenten per 
contribuir a la construcció d'una economia més 
justa a nivell local i global3.

El repte principal amb què ens trobem per educar 
en la sostenibilitat econòmica i social és transfor-
mar la idea preconcebuda sobre economia que 
s'ha fomentat i generalitzat. Per a aquest canvi de 
mirada és necessari plantejar-nos alguns punts de 
partida clars que ens ajudin a interioritzar aquesta 
perspectiva4.

Un primer punt és assumir que l'economia és bo-
nica, que està formada per fets vitals i relacions, i 
és l'àmbit on ens fem preguntes il·lusionats, com: 
què vull fer? què necessito i necessitem? com em 
ve de gust viure? per què em plantejo aquest i no 
un altre estil de vida? altres persones es plante-
gen el mateix que jo?, com podem organitzar la 
vida en conjunt, en relació, en dependència o col-
laboració?

Un altre punt de partida en què és important edu-
car és el reconeixement del pes que té l'ac-
tual sistema (amb els seus mecanismes i valors 
predominants) per contribuir a una desigual distri-
bució de recursos i béns, així com del mal ús inten-
siu que es fa de la naturalesa i la desproporcionada 
prioritat de poder i decisió que tenen determinats 
sectors de la població sobre qüestions de vida i 
benestar (sistema fiscal, intercanvi, propietat, tre-
ball, estalvi, inversió).

L'enfocament actual, resultat d'un procés histò-
ric de predomini interessat d'una tesi sobre unes 
altres, contribueix a negativitzar diferents ele-
ments que des d'una altra òptica poden ser molt 
ben valorats: com la característica impredicti-
ble de la humanitat, la incertesa, la complexitat. 
El model hegemònic insisteix en l'interès per la re-
gulació de l'escassetat i la limitació, prioritzant 
la prevalença del lucre i la competitivitat.

Tot això caracteritza l'economia com una cièn-
cia fosca i especialment lligada a una sola repre-
sentació d'anàlisi i indicadors, com poden ser les 
estadístiques macroeconòmiques o les finances 
amb pautes de comportament lucratiu o especu-
latiu.

Per això és important plantejar-nos com fer relats 
inclusius i humanitzats de l’economia. Es 
tracta de donar a conèixer, analitzar, qüestionar i 
construir alternatives a relacions econòmiques ba-
sades en la justícia. Qüestionar i deconstruir la cre-
ença de la inevitabilitat del mercat, fomentar 
i analitzar les propostes de consum responsable, 
consum col·laboratiu, economia solidària. Difon-
dre i fer visibles o recuperar pràctiques d'altres tra-
dicions o moments històrics.

3 Competències per transformar el món Cap a una educació crítica i per a la justícia global a l'escola, Massip C., Barbeito C., Egea A., 
Flores M. Editorial Graó, 2018
4 Aquests punts de partida s'extreuen del document elaborat per Joana Conill per al projecte Millora de la difusió de materials 
d’EpD de qualitat. Criteris de consens i ús d'eines digitals, per a l’eix de Sostenibilitat Econòmica i Social.

Il·lustració: relatoria gràfica de la trobada per a preparar  
el Fòrum Social Mundial d'Economies Transformadores  

(abril 2019)

LA SOSTENIBILITAT A 
NIVELL GLOBAL, ODS: 
CONTRADICCIONS I 
REPTES
Per tal que la sostenibilitat econòmica, social i 
ecològica es pugui concretar en polítiques pú-
bliques i accions específiques, cal que els Estats 
i els organismes internacionals es posin d’acord i 
es comprometin amb mesures concretes i eficaces 
que tinguin un compliment efectiu.

En el marc de l’Agenda 2030, els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats el 
15 de setembre de 2015 per 193 països a l’Assem-
blea General de Nacions Unides, incorporen qües-
tions importants relacionades amb la desigualtat i 
la pobresa extrema, els patrons de consum no sos-
tenible i la degradació ambiental. Malgrat això, hi 
ha incoherències que posen en dubte que els ODS 
representin un canvi substancial en la millora del 
benestar de la humanitat.

En primer lloc, el model de desenvolupament im-
plícit en els ODS, fins i tot amb la seva versió sos-
tenible (Objectiu 8), es basa en la idea de creixe-
ment econòmic, i en cap moment té en compte 
que el nivell actual d’explotació dels béns naturals 
i ambientals suposa que més creixement condu-
eix a menys benestar, com defensen els teòrics del 
decreixement5.

D’altra banda, en cap moment es posa de mani-
fest la impossibilitat d’universalitzar aquest model 
de desenvolupament. Malgrat que en l’objectiu 
12 es parla de promoure un model de consum 
i de producció socialment sostenibles, que 
haurien de garantir la satisfacció de les necessitats 
humanes fonamentals de la població mundial, 
aquest no es vincula amb l’imperatiu de limitar el 
consum del nord global.

D’altra banda, els ODS ignoren la multidimensio-
nalitat de la pobresa i la fam (objectius 1 i 2), i no 
fan un plantejament que suposi incidir sobre les 
seves causes, com la distribució desigual de la 
renda emanada dels mercats capitalistes, la ine-
xistència d’una regulació dels mercats de treball i 
d’aliments a nivell global, o la manca d’una acció 
redistribuitiva per part dels Estats, entre d’altres.

Una altra mancança important és la invisibilitza-
ció dels sabers i les pràctiques de pobles no 
occidentals i col·lectius no hegemònics respecte 
a moltes qüestions com la salut (en l’objectiu 3 
entesa des d’un punt de vista occidental, tecnifi-
cat i farmacolitzat, que tracta les malalties i no les 
persones); l’educació (en l’objectiu 4 es transmet 
un model d’educació sustentat en la colonitalitat 
del saber i del ser, que ignora les diferents identi-
tats ètniques, religioses i de gènere); i en l’equitat 
de gènere (tractada en l’objectiu 5 des d’una lògi-
ca heterosexual i binària, que invisibilitza tots els 
gèneres queer)6.

A l’hora d’abordar necessitats com la de garantir 
la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua 
(objectiu 6), accedir a una energia assequible, se-
gura i sostenible (objectiu 7), combatre el canvi 
climàtic (objectiu 13), o conservar i utilitzar de 
forma sostenible els recursos naturals (objectius 
14 i 15), els ODS deixen de banda qüestions clau 
per revertir l’actual model, com són la mercanti-
lització, l’explotació industrial i l’esgotament dels 
béns naturals i ambientals, amb la consegüent 
contaminació, desertificació, degradació i pèrdua 
de biodiversitat del planeta.

Cal esmentar també l’existència d’incoherències 
entre alguns dels objectius i les polítiques dels 
Estats signants. És el cas de l’Objectiu 16, que 
compromet els Estats a “promoure societats 
pacífiques”, mentre que els països occidentals 
signataris són els principals venedors d’armes del 
món. O de l’objectiu 13, que obliga a “adoptar 
mesures urgents per combatre el canvi climàtic”, 
quan hi ha països signataris que ni tan sols ac-
cepten l’existència d’aquest fenomen7. En aquest 
aspecte, cal remarcar també el fet que molts dels 
països occidentals que van signar els ODS, s’havi-
en oposat dos mesos abans a un acord fonamen-
tal per reduir el frau i l’evasió fiscal, element 
essencial per lluitar contra les desigualtats8.

El model de desenvolupament 
implícit en els ODS, fins i tot amb 
la seva versió sostenible (Objectiu 
8), es basa en la idea de creixement 
econòmic

5 (Latouche, S. 2006) Citat a Hidalgo-Capitán, A.L., García-Álvarez, S., Cubillo-Guevara, A.P. i Medina-Carranco, N. Los objetivos del 
buen vivir a escala global. Una crítica de los objetivos de desarrollo sostenible y una propouesta alternativa transmoderna. Documentos 
de Trabajo del proyecto OBV-ODS, 2018
6 Ibídem
7 Gómez Gil, Carlos. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica, en PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global. 
Nº 140 2017/2018, pp. 107-118.
8 Cimera de Finançament per al Desenvolupament d’Addis Abeba, Juliol 2015.
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Per a lluitar per la pau i la sostenibilitat econòmi-
ca, social i ecològica cal començar per analitzar i 
posar en dubte molts dels supòsits, conceptes o 
idees base que sustenten la lògica del model 
capitalista actual estès per gairebé tot el planeta 
i que posa els beneficis i el creixement econòmic 
per sobre de les persones i del planeta14.

El continu creixement de la població de les metrò-
polis, juntament amb l’entrada en el lliure mercat 
de la terra i de la força de treball humana, fenò-
mens accelerats a partir de l’abolició del règim 
feudal i de la revolució industrial15, han enfortit 
una economia de mercat que només veu el po-
tencial benefici de les coses, ignorant completa-
ment el seu paper dins el cicle de la vida.

Aquest caràcter esbiaixat de la mentalitat eco-
nòmica ha provocat un seguit de ficcions que es 
troben a l’origen de les desigualtats socials i dels 
problemes ecològics actuals.

Aquestes ficcions són les següents:

• La producció està desvinculada de la 
vida16: La producció genera riquesa, i per tant ha 
d’augmentar perquè l’economia creixi. Però quan 
l’extracció de béns naturals és entesa també com a 
producció, englobant activitats com la mineria, la 
indústria del petroli, la indústria fustera i del paper, 
o fins i tot la pesca, llavors arribem a la paradoxa 
que per augmentar la producció cal elevar la inten-
sitat de l’extracció cada vegada més, la qual cosa 
suposa un estrès per a la capacitat de renovació 
dels recursos que l’ecosistema no pot assumir.

• La terra i el treball són substituïbles per 
capital: la riquesa només es pot generar explo-
tant els recursos i la mà d’obra a preus molt baixos 
per tal de maximitzar el benefici. Aquest sistema 
no és sostenible indefinidament.

• Produir més és sempre millor: en un món 
en què la riquesa es mesura amb el Producte Inte-
rior Brut dels països, les economies fortes són les 
que produeixen més. Però el PIB no distingeix en-
tre producció sostenible o insostenible, i per tant, 
si una explotació determinada està acabant amb 
tots els béns naturals que permeten la producció, 

o si la producció està fent inhabitable una regió 
sencera del país, per al PIB la producció segueix 
sent positiva17. Cal que canviem de paradigma per 
tenir en compte, a l’hora de mesurar el creixement, 
altres indicadors més enllà de la producció, com 
per exemple el medi ambient, la identitat cultural, 
els vincles socials, etc.18

• Treball és només el que es fa a canvi d’un 
salari: molts dels elements de la vida quotidiana, 
com la cura de la llar, la cura dels infants o de la 
gent gran, o les contribucions comunitàries, són 
treballs que no es consideren significatius des d’un 
punt de vista econòmic, perquè no generen rique-
sa ni són assalariats. Però des d’un punt de vista 
humà són fonamentals per a la reproducció i el 
manteniment de la vida.

UN SISTEMA ORIENTAT 
A EXPLOTAR LA 
REPRODUCCIÓ DE LA VIDA
El sistema capitalista actual se sosté a través d’una 
jerarquització estructural que posa al capdavall 
de l’escala de valoració el que per a les persones 
humanes és més important, és a dir: l’accés als 
aliments, a l’aigua potable, a una llar digna, les 
cures i la relació amb la comunitat; en definitiva, 
el dret a “la vida, la llibertat i la seguretat de la 
seva persona”19.

Aquesta situació "estructural" de menyspreu als 
elements més importants per a la reproducció i el 
manteniment de la vida fa recaure sobre les do-
nes un pes extremadament important pel que fa 
a la responsabilitat de les tasques de cures que 
fan possible la sostenibilitat de les persones i les 
comunitats.

A més de la violència que això comporta, pel fet 
que s’assignen rols socials, sense donar l’opció de 
revertir-los, es creen vulneracions sistèmiques de 
drets (econòmics, socials i culturals) i sobrecàrre-
ga d'esforç i de sofriment, contraris a la vida.

COM FUNCIONA EL SISTEMA 
ECONÒMIC ACTUAL?

14 Polanyi, K. (1944) The great transformation.
15 Ibid
16 Herrero, Y. (2013) Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. Revista de Economía Crítica, nº16, 
segundo semestre 2013.
17 Article David Pilling sobre la inconveniència del PIB per a medir la riquesa dels països: https://elpais.com/elpais/2019/02/01/
ideas/1549019762_629559.html
18 Aquests indicadors ja els tenen en compte alguns països del món com Nova Zelanda, que ja ha iniciat un procés de canvi de 
paradigma que, en cas de ser sostingut en el temps, pot acabar sent un exemple dels possibles camins a seguir. Article a El País: 
https://elpais.com/elpais/2019/02/01/ideas/1549019762_629559.html
19 Universal Declaration of Human Rights, art. 3.

A nivell més general, en la redacció dels ODS es 
fa ús de termes molt imprecisos com fomentar, 
millorar, valorar, modernitzar, potenciar, promou-
re..., una manca de concreció que dificulta la 
seva aplicació. Però encara és més important la 
manca de disponibilitat i de qualitat de les dades 
existents per a molts països empobrits, que posa 
en perill la validesa, efectivitat i assoliment dels 
ODS.

A tot això, se suma la inexistència de compromi-
sos vinculants, de manera que l’Agenda 2030 
no estableix cap tipus de sanció per als països que 
facin activitats o creïn polítiques contradictòries 
amb els ODS9.

Si es vol avançar cap a un model de justícia social 
i econòmica que millori el benestar de la huma-
nitat, resulta imprescindible, a més de revisar la 
coherència i el compromís del nord global amb 
aquests objectius, conèixer la situació real dels 
drets humans als diferents països. És fonamental 
poder vincular les metes de l’Agenda de Desen-
volupament 2030 amb les recomanacions dels 
diversos tractats i convencions dels drets 
humans10, tenint una cura especial a preveure les 
recomanacions dels tractats que fan referència als 
col·lectius més vulnerabilitzats11.

VULNERACIÓ DE DRETS I 
VIOLÈNCIA DERIVADA  
DEL SISTEMA
Les conseqüències com a espècie i per al planeta 
del comportament "suïcida" del sistema eco-
nòmic dominant han fet emergir en els últims 
anys diferents iniciatives globals de resistència i 
coordinació per a denunciar els efectes negatius 
d’aquest comportament per a la vida, i oferir al-
ternatives de relacions econòmiques més justes.

Procedent de l'anomenat "Sud Global", la Campa-
nya per un Currículum Global d'Economia Social 
i Solidària pretén posar en valor la tendència de 
molts territoris que busquen i assagen noves ma-
neres de relació econòmica, incorporant enfo-
caments i perspectives diverses com la intercul-
turalitat crítica, els feminismes, la Cultura de Pau, 
la defensa dels drets col·lectius, etc.

La Campanya per un Currículum Global d'Econo-
mia Social i Solidària és una iniciativa que està en 
sintonia amb el que alguns autors anomenen mo-
viments de la societat civil global cap a la Gran 
Transició i per a una civilització planetària, on 
s'intenta superar el model actual d'economia des-
tructiva basat en l'explotació de la naturalesa, i les 
interaccions socials marcades per l'individualisme, 
la competència i la violència12.

Aquesta iniciativa contribueix a una alfabetitza-
ció ecopedagògica, que pot fer que més per-
sones llegeixin de forma crítica les seves realitats 
i comprenguin com els actes nocius per al medi 
ambient porten a les opressions per als éssers 
humans (aspectes antropocèntrics) i danys a tot 
el que conforma la Terra (aspectes biocèntrics). 
La campanya promou la comprensió política 
d'aquests actes i la resolució de problemes sobre 
com posar fi a les opressions socioambientals13 
(Misiaszek, 2017).

9 Kuskaya Barcelona. La doble moral de los ODM y ODS, 27 de gener 2019
10 Declaració Universal de Drets Humans, Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics
11 Drets Econòmics de les Dones, Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW sigles 
en anglès), Drets de les persones pertanyents a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques, entre altres.
12 Global Campaigns towards Sustainability and Ecopedagogical Literacies, Encyclopedia Of Educational Innovation, Chapter 79-
1, Springer Nature Singapore Pte Ltd
13 Misiaszek, Greg (2018) Educating the Global Environmental Citizen, New York: Routledge
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UN SISTEMA 
CONTRADICTORI  
EN SI MATEIX
En la primera part d'aquest document expliquem 
alguns dels mites en els quals se sosté la idea de 
"creixement" i de "desenvolupament" econòmic. A 
continuació, aprofundirem encara més en les ma-
teixes contradiccions internes que té l'organització 
social del capitalisme tal com el coneixem actual-
ment.

David Harvey20 proposa una sèrie d'inquietants 
contradiccions del funcionament econòmic del 
capital que fan replantejar moltes de les aparents 
"lleis" de mercat i qüestionen el perquè de la pre-
valença d'un sistema que no es "deixa" regular 
malgrat les seves contradiccions.

Una de les principals contradiccions que acull el 
sistema econòmic actual basat en el capital és el 
seu mecanisme de funcionament i d'intercanvi bà-
sic: els diners. Si bé als inicis del model capitalis-
ta l'intercanvi a través de monedes que represen-
taven valors funcionava, avui dia existeix una greu 
tensió entre els valors d'ús i els valors de canvi en 
moltes de les operacions i relacions econòmiques, 
la idea de racionalitat del consum s'ha tergiversat 
tant que en moltes ocasions és difícil concretar o 
explicar la capacitat adquisitiva de les monedes i 
el valor real o imposat dels béns.

Altres punyents contradiccions del capitalisme, 
accentuades per les repetides crisis sofertes en les 
últimes dècades es refereixen als mecanismes de 
funcionament explicitats però no "realitzables": 
la incorporació del "treball" com una mercade-
ria més intercanviable per capital, la relació de la 
propietat privada amb la regulació estatal o 
l'apropiació "privada" de la riquesa comuna.

Harvey també identifica altres contradiccions que 
denomina "canviants": com la relació del capital 
amb la tecnologia, la imposició de "cànons" de 
divisió del treball, el suposat mecanisme de 
competència que ho resol tot de manera eficient 
(quan en realitat l'acumulació de capital es tras-
llada a una capacitat de persuasió política que 
genera monopolis i càrtels "legals").

I finalment, també s'exposen les contradiccions 
perilloses, de les quals ja hem parlat en aquest 
document, que tenen a veure amb la sospitosa 
inexistència de límits al creixement i a l'acu-

mulació de riquesa, la relació del capital amb 
la naturalesa o la distòpica possibilitat que el 
capital malgrat tot sobrevisqui a les seves pròpies 
contradiccions "pagant" el preu d'una població 
profundament malmesa, polaritzada i en-
frontada.

UN SISTEMA IMPOSAT: 
CAPITALISME, 
COLONIALISME I JUSTÍCIA 
EPISTÈMICA
Si analitzem la forma com va sorgir i s’ha anat im-
posant a tot el món el sistema capitalista al llarg 
de la història, observem que ho ha fet de forma 
autoritària i violenta, al contrari del que vol fer 
creure el relat que associa el capitalisme amb la 
defensa de la llibertat i la conquesta de la demo-
cràcia.

El model capitalista s’ha estès mitjançant la des-
trucció dels models alternatius de producció i 
consum, i l’eliminació de la diversitat de formes 
de propietat i de relacions econòmiques existents, 
per imposar el model d’economia de mercat, ne-
oliberal, basat en la propietat privada i en la des-
regulació dels mercats de treball a nivell global.

Aquest procés no s’ha produït com a resultat 
natural de l’evolució de l’economia, sinó que ha 
estat imposat des dels governs, mitjançant legis-
lacions que afavoreixen els interessos del capital, i 
defensant-ne la seva aplicació amb els mitjans de 
repressió dels Estats21.

L’estratègia de les grans empreses internacio-
nals ha estat aliar-se amb els governs locals, per 
tal d’anar-se instaurant mitjançant la suspensió 
temporal, o permanent, de les regles del joc de-
mocràtic, justificada per determinades circums-
tàncies de crisi o de shock provocades per cops 
d’estat, guerres, catàstrofes “naturals”, terroris-
me... que han permès aplicar reformes eco-
nòmiques i socials orientades a la privatització 
massiva i la liberalització total del mercat.22

Així, al Xile dels anys 70, durant la dictadura de 
Pinochet, es va impulsar la transformació capi-
talista més extrema duta a terme mai, amb la re-
ducció d’impostos, la privatització de serveis, la 
retallada en despeses socials, i una liberalització i 
desregulació generals.

20 Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, David Harvey, Traficantes de Sueños, 2014
21 Fontana, Josep. Capitalisme i democràcia. 1756-1848. Com va començar aquest engany. 2019
22 Klein, Naomi. La doctrina del Shock. El auge del capitalisme del desastre, 2007

Aquesta mateixa fórmula va ressorgir, de forma 
encara més violenta, la primera dècada dels 2000, 
amb la invasió de l’Iraq per part dels EUA (i la 
posterior guerra civil desencadenada al país), amb 
el pretext que la suposada (i mai demostrada) pre-
sència d’armes de destrucció massiva en aquest 
país era una amenaça per als interessos i la segu-
retat dels EUA i els seus aliats. Un cop més, les pri-
vatitzacions massives, la liberalització absoluta del 
mercat, i la reducció brutal del paper de l’Estat, es 
van imposar en una societat traumatitzada per la 
guerra i la destrucció.

En altres casos, les situacions prèvies a l’entra-
da del capitalisme no necessàriament han anat 
acompanyades de violència directa, com als paï-
sos d’Amèrica Llatina i d’Àfrica als anys 80, quan 
les crisis causades per l’endeutament extrem 
van forçar les privatitzacions per fer front a les 
exigències de retornar els préstecs. O als països 
asiàtics als anys 90, quan la crisi financera va obrir 
les portes a la irrupció del capitalisme.

El “capitalisme del desastre”, com l’anome-
na Naomi Klein23, es basa en la reconstrucció per 
part del capital privat d’infraestructures i serveis, 
la construcció de grans centres turístics en zones 
arrasades per catàstrofes, la inversió en la “in-
dústria de la seguretat” després d’atemptats, 
i suposa el desmantellament del sistema públic 
d’infraestructures, educació, sanitat..., amb la 
consegüent transformació radical del paper de 
l’Estat.

Aquestes violències exercides per imposar el siste-
ma capitalista arreu del planeta tenen la seva arrel 
més profunda en la concepció moderna – colonial 
del món, sustentada en la raó universal (occiden-
tal) humanista i en l’Estat-nació modern emparat 
pel capitalisme global, que posa el lucre per sobre 
de les persones, i tracta la natura com un recurs, 
que el ser humà ha de gestionar, explotar, i trans-
cendir, partint de la concepció que la humanitat 
està separada de la natura24.

El sistema econòmic capitalista, fundat en la ra-
cionalitat occidental, colonial, que opera mitjan-
çant l’extracció, l’expropiació i l’expoli, necessita, 
per imposar-se, eliminar la diversitat de formes de 
pensar, de viure, de relacionar-se amb l’entorn so-
cial i natural.

Alhora, per mantenir-se, aquest capitalisme depre-
dador, nega els mals de la pobresa i la destrucció 
ambiental que provoca. Una violència sistèmica, 
responsable dels epistemicidis, ecocidis i genoci-
dis que han tingut lloc des de l’època moderna 
fins l’actualitat, i que s’exerceix sobretot contra les 
persones i col·lectius exclosos del sistema, que són 
explotats per mantenir-lo.

Actualment, però, amb la transició del capitalisme 
de (lliure) mercat al capitalisme financer, s’es-
tà produint una nova “transformació” del rol de 
l’Estat com a redistribuidor de recursos i garant 
dels drets humans i civils. Això ocorre perquè en 
l’Estat modern els interessos de protecció de les 
persones, valorades per la seva capacitat de treba-
llar i de produir riquesa, coincidien amb els de la 
protecció del capital.

En el context del capitalisme financer, però, ja no 
es necessita mà d’obra per produir, sinó diners per 
invertir. Aquest nou model suposa la concentració 
del poder en mans d’una elit minúscula, mentre 
que la majoria de la gent pateix, ja no l’explotació, 
sinó la irrellevància, perquè esdevé econòmica-
ment supèrflua25. Així, l’excedent de mà d’obra 
va acompanyat de la supressió del benestar i dels 
drets, i el rol de l’Estat passa a ser el de defensar 
els interessos corporatius.

Es configura així una nova forma d’Estat, ja no li-
beral, conservador o capitalista, sinó corporativis-
ta, que transfereix la riquesa pública cap a la 
propietat privada, i incrementa les desigualtats, 
emparat en un nacionalisme agressiu que justifica 
les elevades despeses en defensa i seguretat per 
sobre de la despesa social. El discurs hegemònic 
crea així la retòrica de la seguretat com a prioritat, 
centrada en la defensa nacional, en el blindatge 
de fronteres o en la criminalització dels que són 
diferents.26

Aquest model de creixement sense límits en què 
es basa el capitalisme financer és completament 
insostenible, i està provocant múltiples crisis que 
posen en risc el futur de la humanitat i del pla-
neta.

23 Ibídem
24 Andreotti, Vanessa. The House that modernity built, 2018
25 Noah Harari, Yuval. 21 lliçons per al segle XXI. 2018
26 Herrero, Yayo., Pascual, Marta. I González Reyes, María. La vida en el centro. Voces y relatos ecofemnistas. 2018
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30 Carta de principios de la Economía Social y Solidaria https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios

L’ECONOMIA COM A 
PRINCIPI DE VIDA
Per tal de fer front a les crisis ecològica, econòmi-
ca, de reproducció social, de legitimitat política i 
de valors existents actualment, cal transformar 
les bases epistemològiques i econòmiques 
que han permès arribar a la situació actual de de-
sigualtats extremes, esgotament de béns naturals 
i pèrdua de biodiversitat que amenacen la nostra 
supervivència, la de la resta de sers vius i la del 
planeta.

El model capitalista, patriarcal i colonial, 
sustentat en una racionalitat individualista, se-
gons la qual es considera que les persones som 
autònomes i independents respecte a la natura 
i a la resta de persones, nega l’evidència que 
depenem de la natura per viure, que estem 
subjectes als límits físics del planeta que habitem, 
i que la vida de cadascú de nosaltres en solitari és 
inviable27.

Aquesta negació, que és possible gràcies a la in-
visibilització i la desvalorització dels vincles 
i de les relacions amb les altres persones 
i amb la natura, imprescindibles per a la vida, 
atorga a una minoria (homes occidentals), el privi-
legi de defugir les responsabilitats derivades de les 
cures i de la reproducció de la vida. D’aquesta ma-
nera, són les dones, els altres pobles no occiden-
tals i les altres espècies, les que han de mantenir 
i suportar les conseqüències ecològiques, socials i 
quotidianes de la vida.

Estem davant d’una crisi sistèmica, en què l’eco-
nomia capitalista, per mantenir els models de pro-
ducció i consum, atempta contra la supervivència 
de la majoria de la humanitat que sustenta el sis-
tema, i contra la vida del conjunt d’espècies i eco-
sistemes del planeta.

La gravetat del desafiament ecològic, energè-
tic i climàtic plantejat ens situa en una crisi eco-
social global, que no es pot afrontar només amb 
mesures que incideixin sobre els aspectes mate-
rials (sistemes d’energia renovable, economia cir-
cular, ecoeficiència...). L’impuls de polítiques me-
diambientals i de millora de l’eficiència a través 
de la tecnologia, malgrat ser imprescindible, no 
és suficient.

Per donar resposta a la crisi civilitzatòria plante-
jada, cal també una transformació profunda a 
nivell polític i cultural (canvis en les institucions, 
les pràctiques, les polítiques, els estils de vida i el 
pensament predominant). Es tracta de repen-
sar els principis civilitzatoris a partir de tres 
consideracions fonamentals:

• vida digna (democràtica i suficient),

• justa (incloent),

• segura (saludable i compatible amb els límits de 
la biosfera).28

Cal una renovació del pensament (vells i nous sa-
bers, procedents de diferents cultures), així com 
elaborar noves alternatives, promoure l’aprenen-
tatge de nous continguts i pràctiques educatives, i 
d’experiències concretes, així com apoderar la ciu-
tadania per a la participació democràtica.

Es tracta de transformar les relacions de poder, de 
redistribuir les responsabilitats individuals i insti-
tucionals en relació amb la producció i el soste-
niment de la vida. I aquests canvis estructurals es 
podran fer des de la dimensió col·lectiva, amb la 
(re) construcció de relacions comunitàries.

És imprescindible recuperar valors favorables a la 
preservació de la vida, i mostrar com el benestar 
personal i col·lectiu no deriva del consum material 
compulsiu, sinó de disposar dels béns suficients 
per desenvolupar una bona vida més justa, equili-
brada, i personalment i socialment rica.

Per això és fonamental el paper de l’educació al 
llarg de tota la vida, per formar persones que en-
tenguin el seu rol com a membres d’una comuni-
tat de vida i corresponsables en la tasca de cuidar 
la integritat ecològica i l’equitat social.29

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I SOCIAL. 
LA VIDA AL CENTRE.

27 Ibídem
28 Prats, Fernando, Herrero, Yayo y Torrego, Alicia. La Gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico. 
2016
29 Ibídem

PISTES PER A DESCOBRIR 
EL CAMÍ A RECÓRRER 
JUNTES
Conèixer pràctiques econòmiques allunyades de 
la lògica hegemònica als països occidentals pot 
contribuir a caminar en la direcció favorable per 
a la vida, per al sosteniment del planeta, i per a la 
cura de totes les espècies, dels béns naturals i dels 
sers humans.

A partir d’anys d’experiència, el moviment de 
l’Economia Social i Solidària ha consensuat 
una sèrie de principis sota els quals es poden con-
siderar les diferents activitats i projectes vinculats 
a aquest enfocament econòmic.

Els sis principis que es tenen en compte a l’hora de 
definir un enfocament d’ESS són els següents30:

• Principi d’equitat

Es considera que l’equitat introdueix un principi 
ètic o de justícia en la igualtat. És un valor que 
reconeix totes les persones com a subjectes d’igual 
dignitat, i protegeix el seu dret a no estar sotme-
ses a relacions basades en la dominació sigui quina 
sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, 
origen, capacitat, etc. Una societat més justa és 
aquella en què les persones es reconeixen mútua-
ment com a iguals en drets i possibilitats.

• Principi de treball

El treball és un element clau en la qualitat de vida 
de les persones, de les comunitats i de les relacions 
econòmiques entre la ciutadania, els pobles i els 
Estats.. Es reafirma la importància de recuperar la 
dimensió humana, social, política, econòmica i cul-
tural del treball, que permeti el desenvolupament 
de les capacitats de les persones, produint béns i 
serveis, per satisfer les veritables necessitades de la 
població. Dintre d’aquesta dimensió social cal des-
tacar que sense l’aportació del treball desenvolu-
pat en l’àmbit de les cures a les persones, realitzat 
fonamentalment per les dones, la nostra societat 
no podria sostenir-se.

• Principi de sostenibilitat ambiental

Tota la nostra activitat productiva i econòmica està 
relacionada amb la naturalesa, per això la nostra 
aliança amb ella i el reconeixement dels seus drets 
ha de ser el nostre punt de partida. Es parteix de 
la creença que la nostra bona relació amb la na-
tura és una font de riquesa econòmica, i de bona 
salut en general per a tots els sers vius. D’aquí la 
necessitat fonamental d’integrar la sostenibilitat 
ambiental en totes les nostres accions.

• Principi de cooperació

S’aposta per afavorir la cooperació en lloc de la 
competència, dintre i fora de les organitzacions 
vinculades a l’ESS, buscant la col·laboració amb 
altres entitats i organismes públics i privats... Es 
pretén construir col·lectivament un model de so-
cietat basada en el desenvolupament local harmò-
nic, les relacions comercials justes, la igualtat, la 
confiança, la coresponsabilitat, la transparència, 
el respecte... L’Economia Solidària està basada en 
una ètica participativa i democràtica, que vol fo-
mentar l’aprenentatge i el treball cooperatiu entre 
persones i organitzacions.

• Principi “sense finalitats de lucre”

El model econòmic que es pretén té com a fina-
litat el desenvolupament integral, col·lectiu i in-
dividual de les persones, i com a mitjà, la gestió 
eficient de projectes econòmicament viables, sos-
tenibles i rendibles, els beneficis dels quals no són 
acaparats per un sol actor o sector de la relació 
econòmica sinó que es reinverteixen i es redistri-
bueixen. La “no-lucrativitat” s’entén pel fet que 
les activitats destinen els possibles beneficis a la 
millora o ampliació de l’objecte social dels projec-
tes, així com al suport d’altres iniciatives solidàries 
d’interès general.

• Principi de compromís amb l’entorn

Aquest compromís es concreta en la participació 
en el desenvolupament local sostenible i comuni-
tari del territori. Les organitzacions de l’ESS estan 
plenament integrades en el territori i entorn social 
en què desenvolupen les activitats. Aquesta col-
laboració s’entén com un camí a través del qual 
experiències positives i solidàries concretes puguin 
generar processos de transformació de les estruc-
tures generadores de desigualtat, dominació i ex-
clusió. El compromís local aboca l’ESS a articular-se 
en dimensions més àmplies per buscar solucions 
més globals, interpretant la necessitat de transitar 
contínuament entre les dimensions micro i macro, 
local i global.
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Pel que fa als sectors de l’economia on s’ha estès 
més l’ESS, actualment es pot dir que pràcticament 
totes les activitats, necessitats o àmbits de desen-
volupament local o comunitari poden ser enfoca-
des des de la perspectiva social i solidària.

Els principis i criteris de l’ESS es poden aplicar tant 
a la producció cooperativa (amb criteris específics 
de cura dels béns naturals, condicions dignes de 
treball i reducció de l’impacte ambiental), com a 
la comercialització justa (establint criteris de pro-
ximitat i definició de marges de benefici al comerç 
més justos per a totes les parts), al consum res-
ponsable (consum de temporada, reducció, reu-
tilització, allargament i aprofitament de recursos, 
etc.) i als dispositius d’intercanvi (diner o moneda 
social, finances ètiques o intercanvi de béns o sa-
bers).

Actualment fins i tot en àmbits de necessitats on 
els Estats han cedit el lloc a la lògica mercantil i 
financera (convencional) i que han provocat grans 
drames socials (habitatge, salut, educació), l’ESS 
s’obre camí com a alternativa de contenció a l’es-
peculació del “mercat” de béns i “serveis” públics 
que haurien de ser drets de la ciutadania.

ATURAR LA BOGERIA 
DEL CREIXEMENT, 
INSOSTENIBLE, PER A 
CONSTRUIR SOCIETATS 
QUE BUSQUEN LA 
PROSPERITAT, EL 
BENESTAR I RELACIONS 
INCLUSIVES
El creixement pel creixement, la producció per la 
producció, el consum pel consum, només es bene-
ficien entre ells, i ignoren la vida i les coses que la 
fan digna de ser viscuda. El creixement indefinit i 
exponencial és una deliri insostenible31.

És important reformular el funcionament de les 
nostres economies de forma que el sistema jeràr-
quic monocèntric del paradigma del creixement 
sigui substituït per una economia amb relats 
més inclusius i diversos.

L'economista Kate Raworth en el seu llibre Econo-
mía rosquilla, 7 maneras de pensar la economía 
del siglo XXI, proposa reconsiderar des del seu fo-
nament la idea de com ens relacionem o de com 
s'ha intentat imposar una explicació en els últims 
60 anys del comportament econòmic "objectiu", 
de com s'ha construït (gairebé com una caricatu-
ra) la figura de l'Homo Economicus”.

Més enllà de partir de la idea que als éssers hu-
mans ens motiva el lucre i interès particular, 
competint contra qualsevol "contrincant" i que 
permanentment racionalitzem totes les nostres 
decisions, Raworth proposa tenir en compte una 
nova base més "humana", fomentant la naturalesa 
col·laborativa de la nostra espècie.

Mitjançant referències a estudis que han estat 
(intencionadament) poc divulgats, Raworth ens 
demostra que no som tan egoistes i que som 
socialment propensos a la reciprocitat, que 
no tenim preferències fixes que ens empenyin a 
"maximitzar" les nostres decisions, sinó que allot-
gem valors fluids, complexos i fins i tot de ve-
gades contradictoris que s'allunyen de la "lògica" 
ortodoxa de l'economia dominant.

També posa en valor la nostra naturalesa inter-
dependent, que xoca amb el relat d'"agent eco-
nòmic" individual i aïllat que ens han explicat, com 
si fóssim àtoms de l'univers econòmic.

L'argument de racionalitat de l'economia tra-
dicional també és debatut per Raworth, mitjan-
çant exemples molt variats que posen en dubte la 
"infal·libilitat de l'home econòmic", comprova que 
més que elaborats càlculs l'ésser humà prefereix 
realitzar "aproximacions" que el fan sentir bé 
en la presa de decisions, considerant factors més 
complexos i menys "racionals".

El cinquè element per a reformular aquesta natu-
ralesa "econòmica" de l'ésser humà té a veure amb 
la consciència del lloc que ocupem en el pla-
neta, del relat "dominant" sobre recursos i béns 
que l'economia tradicional ha fet, a un altre relat 
que ens situa com una part més dels ecosistemes, 
"dependents" de l'equilibri vital de les altres espè-
cies i del medi.

Aquestes propostes també coincideixen amb els 
valors i principis que s’han anat construint des de 
l'Economia Circular, amb la intenció ferma de 
disminuir o d’equilibrar l'impacte humà en el pla-
neta. Aquest enfocament es basa principalment 
en els següents eixos:

• dissenyar productes que siguin durables i es 
puguin mantenir en el circuit econòmic el màxim 
de temps possible,

• preservar els béns i recursos naturals a partir de 
models de producció i d’extracció sostenibles i 
equilibrats,

• reduir els efectes secundaris nocius dels 
processos de producció i d’extracció com la con-
taminació o l’explotació laboral. L’economia circu-
lar proposa un model de vida en equilibri amb 
l’entorn i en règim d’igualtat social i eco-
nòmica.

Per poder assolir un canvi efectiu, no n'hi ha prou 
de posar en dubte els elements superficials del sis-
tema capitalista patriarcal, sinó que cal subvertir 
les seves lògiques internes més profundes, propo-
sant una defensa de la igualtat i una lògica econò-
mica basada en la vulnerabilitat intrínseca de 
les persones, que tingui en compte les feines no 
remunerades, les cures i les discriminacions sistè-
miques per raó de gènere, edat o per racialització.

En aquest sentit, la nostra proposta s’alinea amb 
les dels ecofeminismes32, que identifiquen el pa-
triarcat en la base del pensament econòmic actual 
que subjuga la natura, les dones i els més desafa-
vorits en favor dels beneficis econòmics.

Per tant, cal revolucionar el paradigma actual en 
favor d’una forma de veure la vida humana a la 
Terra des de la vulnerabilitat i la interdepen-
dència, tant entre les persones com amb el medi 
ambient.

Com afirma una de les principals ecofeministes, 
Vandana Shiva, una economia que parteixi de la 
base que “la Terra està viva, és sagrada i és la 
connexió entre tots els éssers vius”33.

Actualment i gràcies a l'ús crític i conscient de les 
eines de comunicació global, és possible identifi-
car experiències a tot el planeta que comencen 
a articular-se per a construir conjuntament alter-
natives viables, reals i "escalables" a les diferents 
mesures i necessitats de les comunitats i les seves 
poblacions.

Els circuits d'Economia Social i Solidària, les co-
operatives de treball, de serveis, d'habitatge, els 
espais d'intercanvi de béns o serveis, els bancs de 
temps o el treball col·laboratiu, obert i compar-
tit amb llicències de codi no restrictiu ni llicències 
privatives de sabers són algunes de les pràctiques 
que estan començant a donar-se a conèixer de 
manera més generalitzada.

A nivell local, la Xarxa d'Economia Social i So-
lidària (www.xes.cat) impulsa la intercoopera-
ció, la reflexió i l'aprenentatge de tots aquests en-
focaments de transformació econòmica. A nivell 
estatal, la Xarxa de Xarxes d'Economia Social 
(www.reasred.org) fa el mateix interconnectant 
les iniciatives de col·laboració de diferents terri-
toris. I a nivell global la Xarxa Intercontinental 
de Promoció de l'Economia Social i Solidà-
ria (www.ripess.org) realitza diferents esforços 
perquè les experiències i pràctiques de diferents 
llocs del món es difonguin, es comparteixin i es 
construeixin alternatives des del micro al macro.

Al juny de 2020 es realitzarà com a exercici d'in-
cidència i construcció conjunta el Fòrum Soci-
al Mundial d'Economies Transformadores 
(www.transformadora.org) a Barcelona, que ha 
estat impulsat per aquests tres nivells de xarxes de 
col·laboració i es podrà posar en valor i impulsar 
les diferents maneres d'entendre l'economia, a fa-
vor de la sostenibilitat de la vida.

I no només es proposen com a alternatives de 
funcionament en contraposició al sistema hege-
mònic, les persones i col·lectius que configuren 
aquestes pràctiques les fan des de la convicció 
que cal mobilitzar-se i incidir en la transformació 
de les estructures, del sistema.34, 35

Totes aquestes pràctiques comparteixen d'inici 
aquesta concepció d’imaginació moral que defi-
neix Jean Paul Lederach com la capacitat de cons-
truir escenaris transformadors, posant en el centre 
la vida, la dels "nostres" i les dels altres: “El ben-
estar de la nostra descendència està directament 
lligat al benestar de la descendència dels nostres 
enemics”.

31 Pilling, D. (2019) El delirio del crecimiento. Madrid: Taurus. 

32 Mies, M. & Shiva, V. (2016) Ecofeminismo. Madrid: Icaria Editorial.
33 Ibid
34 Reivindicaciones feministas para una ciudadanía transformadora, Instituto Hegoa, ACSUR Las Segovias. Noviembre 2010, 
Bilbao
35 Manifiesto de economía feminista. Barcelona, 21º Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Economía Feminista 
(IAFFE), 28 de junio de 2012
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• Promoure una visió de l’economia com la ci-
ència que tracta de l’organització de la vida, 
de les necessitats i estils de vida diversos, 
fomentant una comprensió de les relacions eco-
nòmiques, més enllà del benefici monetari, com a 
relacions d’interdependència, de col·laboració i de 
solidaritat.

• Facilitar a l’alumnat la comprensió i l’anàlisi 
de les desigualtats que provoquen les rela-
cions econòmiques actuals (laborals, de pro-
ducció, de consum i de cura) tant a nivell local 
com global, desenvolupant la seva capacitat de 
reflexionar críticament sobre la sobreexplotació de 
béns i recursos i les seves conseqüències per a la 
sostenibilitat de la vida (de les persones, comuni-
tats, éssers vius i del planeta).

• Contribuir a prendre consciència dels valors 
que sustenten l’actual sistema econòmic, 
basat en el creixement sense límits, l’excés i el 
malbaratament per part d’una minoria privilegia-
da, en detriment dels drets de la majoria de 
la població d’accés a béns i recursos bàsics per a 
la vida.

• Promoure l’assumpció de criteris ètics que 
orientin els patrons de consum de l’alumnat, a 
partir de la reflexió sobre necessitats i desitjos, i 
sobre la disponibilitat limitada de béns naturals, 
que permeti comprendre la relació entre els nos-
tres actes quotidians (individuals i col·lectius) i la 
crisi ecològica, de cures, de justícia...

• Facilitar que l’alumnat prengui consciència 
de la pròpia vulnerabilitat i de les relacions 
d’interdependència que ens vinculen amb 
els altres sers humans, amb les altres espècies i 
amb l’entorn natural (interdependències i ecode-
pendències), que fan necessàries les cures per a la 
pròpia supervivència, la de tots els éssers vius i del 
planeta.

• Visibilitzar la importància de les tasques de 
cures per a la reproducció i manteniment de la 
vida, així com la necessitat que aquestes siguin as-
sumides de forma comunitària i coresponsable per 
part de tota la societat, els estats i diferents espais 
organitzatius comunitaris.

• Motivar la reflexió crítica sobre les violències 
exercides arreu del planeta per imposar el 
capitalisme global, i les seves conseqüències pel 
que fa a la negació (i en alguns casos, l’eliminació) 
de la diversitat de formes de pensar, de viure, de 
relacionar-se amb l’entorn social i natural.

• Donar a conèixer models econòmics alterna-
tius, basats en la cooperació, la solidaritat i 
les cures, que recuperen la relació amb la natura, 
amb la comunitat i amb els sabers i experiències 
útils per a la vida.

• Generar i facilitar espais de relació personal 
i grupal sustentades en els afectes, les empaties 
i les emocions, que visibilitzin les minories i els re-
ferents alternatius, posant en valor la diversitat de 
sabers i de formes d’entendre el món.

• Impulsar la col·laboració entre l’alumnat (a 
l’aula, al centre i amb altres centres), així com el 
treball en xarxa amb l’entorn, a partir del respecte 
per la diversitat de ritmes de les persones i dels col-
lectius, fent ús de metodologies i eines creatives 
i transformadores que permetin generar dinàmi-
ques de participació horitzontal, en les quals in-
fants i adolescents siguin protagonistes i autò-
noms a l’hora de prendre decisions respecte 
al propi procés d’aprenentatge.

• Fomentar la participació en iniciatives que 
promoguin la transformació cap a societats 
més justes i sostenibles, orientades al ben-
estar col·lectiu i a la justícia econòmica global, a 
través de projectes de cooperació o de campanyes 
de sensibilització (per la condonació de deute, la 
promoció de la banca ètica, per la democratització 
dels organismes econòmics internacionals...).
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