
Procés Constituent del Segrià - Comissió d’Economia Social i Finances Ètiques 

25/10/2013 Reunió inicial 1 / 3 

 
P

re
se

n
ta

ci
ó

 

Presentació de cada participant a la primera reunió de la Comissió d’Economia Social i Finances 

Ètiques de l’Assemblea del Segrià pel Procés Consituent. 
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1) Quina finalitat i objectius tindran les trobades de la Comissió dins del marc del Procés 

Constituent? Sorgeixen els següents: 

- Buscar alternatives viables com a model econòmic.   

- No es pretén canviar d’avui per demà el sistema actual, sinó descobrir i reflexionar entorn 

noves fórmules econòmiques i a la vegada social i èticament compatibles. 

- Plantejar les propostes de cara a integrar-les en un futur govern democràtic.  

2) Com ens coordinarem? Com ens organitzem? 

- Ens plantegem la relació entre les diverses comissions creades a l’Assemblea del Segrià (àmbit 

de les persones, qualitat de vida, mediambient i habitatge, economia social i finances ètiques, 

participació municipal  i, organització i comunicació).  La darrera comissió s’encarrega 

precisament de recollir, informar, i fer d’enllaç entre els participants, comissions i assemblees 

a través del correu electrònic procesconstituentsegria@gmail.com. 

- Les diverses assemblees arreu del territori català es troben en diferents estadis de treball i 

desconeixem el treball avançat per aquestes.  Sorgeixen preguntes relatives a: data límit per 

fer aportacions, a on s’han de dirigir i quin model seguir per presentar-les.   

- La pàgina web del Procés Constituent (de tot el territori) és www.procesconstituent.cat i s’ha 

refet recentment. 

- A nivell de la Comissió d’Economia del Segrià i amb la finalitat d’evitar duplicitats en el 

sistema de comunicació (ecosofinetsegria@googlegroups.com creat pel propi grup de treball  

i assembleasegria.economia@gmail.com creat per l’Assemblea del Segrià) suprimirem la 

primera, quedant-nos amb: assembleasegriaeconomia@googlegroups.com  

- Es pretén no saturar d’informació i reunions als participants. S’acorda establir un calendari 

orientatiu de reunions: el 4t divendres de cada mes, a les 19:00h als locals de la Coordinadora 

d’ONGs de Lleida, exceptuant desembre. 

3) Pluja de temes a tractar. S’exposen de forma aleatòria i s’intenten agrupar en els següents 

àmbits: 

- SISTEMA ECONÓMIC 

a) Paper de l’Estat i grau d’intervenció en l’economia 

b) Models econòmics (menció a l’economia del Bé Comú) 

c) Àmbit macroeconòmic: impostos, mercat de treball i sistema bancari. 

d) Àmbit microeconòmic: economia social i moneda social, cooperatives vs societats 

anònimes. 



Procés Constituent del Segrià - Comissió d’Economia Social i Finances Ètiques 

25/10/2013 Reunió inicial 2 / 3 

 
C

o
n

ti
n

gu
ts

 

- MERCAT DE TREBALL 

e) Augmentar  i garantir salari mínim interprofessional 

f) Establir un salari màxim i fixar límit entre les diferències entre remuneracions. 

g) Fer possible la conciliació de la vida laboral amb la familiar 

h) Repartiment del temps de treball (jornada laboral) 

i) Reduir l’edat de jubilació (o no) 

j) Visió del treball com a mitjà de vida, no com a finalitat en sí mateix. Canvi de perspectiva 

de l’èxit equivalent al guany. 

- IMPOSTOS 

k) Renda garantida. 

l) Relació entre impostos i contraprestacions. 

m) Nivells impositius i càrrega impositiva. 

- SISTEMA BANCARI 

n) Caixes: recordatori de l’origen i raó de ser de les caixes i ‘montes de piedad’, la seva 

obertura a la inversió als anys 80 (autopistes, preferents, i altres productes de risc), la 

caiguda i quasi total desaparició. 

o) Perill actual d’exclusió financera per les persones o entitats amb pocs recursos/estalvis 

que no resulten atractius per la banca d’inversió. 

p) Establiment de límits a la banca comercial, diferenciant-la de la d’inversió 

q) Diferenciació i definició de les funcions i responsabilitats atribuïbles a l’Estat o a la banca. 

r) Banca ètica: explicació pel Ramon del projecte real de banca ètica Fiare 

(www.proyectofiare.com) organitzada com a cooperativa i actuant com agent de la Banca 

Popolare Etica d’Itàlia. La formen els socis a partir de les seves aportacions (particulars 

300€ i jurídiques 600€) i els seus préstecs van destinats a projectes que tinguin un 

impacte social positiu (no interessos individuals i privats). Es caracteritza per l’existència 

d’una avaluació ético-social, a banda de la económico-financera. 

Per contrapartida, Triodos (www.triodos.es) es defineix com a banca ètica d’estructura 

vertical sense participació dels seus clients (no socis) en les decisions, productes, 

projectes, etc. Prioritzen les iniciatives mediambientals. 

s) Model d’Islàndia i nacionalització de la banca. 

- ÀMBIT MICROECONÒMIC 

t) Desenvolupament de l’economia social entesa com una economia de proximitat. 

u) Potenciació de la moneda social (+ info: Documental Moneda Social) 

v) Cooperatives vs societats mercantils 

w) Espais i sistemes comunals: sistema cohousing (def. habitatge col·laboratiu) 
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� Per què? Perquè volem cercar alternatives econòmiques viables que esdevinguin, juntament amb 

les aportacions de la resta de comissions d’assemblees territorials, propostes reals a integrar en 

un futur ‘full de ruta‘ del Procés Constituent  

� Què fem? Tractarem temes dins l’àmbit econòmic des d’una perspectiva social i ètica per trobar 

vies alternatives vàlides a l’actual sistema econòmic. 

� Qui? La participació és oberta a tothom. 

� Com? L’actual grup de treball de la Comissió d’Economia Social i Finances Ètiques del Segrià com a 

canal de comunicació utilitzarem la llista de distribució 

assembleasegriaeconomia@googlegroups.com i el compte de correu 

assembleasegria.economia@gmailcom Ens coordinarem amb la resta d’assemblees/comissions 

a través de la Comissió d’Organització i Comunicació del Segrià 

(procesconstituentsegria@gmail.com) 

� Quan i on? Trobades mensuals el 4t divendres de cada mes (excepte desembre) a les 19:00h als 

locals de la Coordinadora d’ONGs de Lleida.  
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Divendres 22 de novembre a les 19:00 h 

Lloc: als locals de la Coordinadora d’ONGs de Lleida (c/ Doctor Combelles 11) 

Tema a tractar: PAPER DE L’ESTAT EN L’ECONOMIA  

 vs  

Conceptes relacionats: banca pública/privada, opacitat vs transparència, garantia del bé comú, béns 

socials (aigua, energia,...), sanitat, ensenyament, pensions,... 

 

 


