
 

 
 

 

MOCIÓ PER UN PACTE DE PAÍS PER UNA ECONOMIA PER LA VIDA 

 

El cooperativisme català proposa un Pacte de país per una Economia per la Vida 
 
Les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la COVID-19 mostren la fragilitat 
d’un model global que prioritza l’acumulació privada de riquesa per sobre de la vida 
humana i del planeta. A Catalunya, aquest model ha tingut com a conseqüència, entre 
d’altres, l’afebliment de la protecció social, la deslocalització parcial del teixit 
productiu, la reducció de la despesa sanitària, la precarització laboral d’alguns sectors, 
la crisi residencial, els recursos insuficients per la recerca, el menysteniment del sector 
primari i una minsa capacitat d’articular les cadenes productives locals. 
 
Davant l’actual emergència sanitària, social i econòmica, Catalunya es troba amb una 
part important del teixit socioeconòmic greument afectat i d’altres amb grans 
dificultats. Les acumulacions d’emergències dels darrers anys afegides a les que estem 
patint actualment -sanitària, climàtica, social, econòmica- fan insostenible la 
continuïtat de les polítiques socioeconòmiques poc orientades a l’interès general. Cal 
modificar-les i desplaçar la tasca reguladora de l’economia vers institucions socials 
amb més capacitat de servir el bé comú i arrelades al territori, com són el sector 
públic, el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària, el sindicalisme, el 
treball reproductiu i de cures, així com el sector privat de petites i mitjanes empreses 
que actuen amb coresponsabilitat i ètica social. 
 
Cal erigir i compartir un Nou Model Econòmic basat en una Economia Plural 
Transformadora. Dirigit a satisfer equitativament les necessitats econòmiques, socials i 
culturals del conjunt del país; a proporcionar salut, renda, cures, habitatge, 
alimentació, educació, proveïments energètics i protecció social de forma universal; a 
garantir el conjunt de béns i serveis necessaris per la reproducció social i la dignitat de 
la vida. Cal reorientar-nos i reorientar el sistema econòmic cap una Economia per la 
Vida. 
 
Un Nou Model Productiu basat en la sobirania, la democratització, la relocalització, la 
mutualització, la redistribució de la riquesa i la transició ecosocial de les activitats 
econòmiques. Un Nou Model Reproductiu que garanteixi universalment i democratitzi 
les tasques de cura. Un Nou Model ecològic que fomenti la transició agroecològica, 
l’activitat agrària sostenible i la transició energètica, els circuits curts de proximitat, la 
sobirania alimentària o la mobilitat sostenible. 
 
Cal un Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia 
Socioambiental entre agents socioeconòmics plurals, que implanti polítiques 
transformadores i ens encamini cap a una Economia per la Vida. 



 

 
 

 
 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Sumar l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a la proposta del cooperativisme català 

d’un “Pacte de país per una Economia per la Vida”. 
2. Sumar-nos a la crida al conjunt de l’economia social i solidària, al sindicalisme, al 

municipalisme, als moviments socials i veïnals, a les organitzacions d’autònoms, 
petits i mitjans empresaris, a les forces polítiques, al Parlament de Catalunya i al 
Govern de la Generalitat, per impulsar el “Pacte de país per una Economia per la 
Vida” 

3. Fer arribar aquest acord a la Confederació de Cooperatives de Catalunya i a la 
Fundació Roca Galés, promotores de la iniciativa. 

4. Fer arribar aquest acord al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, 
a la XMESS, ACM i FMC. 

 
 
 

 

Prats de Lluçanès, maig del 2020 

 


