
Una NOVA ECONOMIA que estigui al servei 
de les persones

ECONOMIA, TALENT I COOPERACIÓ

L’economia ha d’estar basada en el talent del territori i en la COOPERACIÓ sincera.

Les persones han de poder donar el millor de sí mateixes per poder construir projectes de qualitat, útils i 
intel·ligents.

Haurem de posar en valor el fet d’ajuntar-nos i cooperar per crear projectes conjunts i innovadors.

Hem d’ajudar decididament a que les nostres empreses siguin més innovadores, més professionals i més 
emprenedores.

UNA NOVA ECONOMIA BASADA EN ELS RECURSOS ENDÒGENS DEL TERRITORI.

L’economia ha d’estar fonamentada en els recursos endògens terrritorials, els que tenim al poble. 
D’aquesta manera estarem fixant saludablement els projectes empresarials al territori, alhora que es posa 
en valor allò que som i que tenim. 
Una economia basada en els recursos propis, la fa única i posa en valor allò que som i tenim, contribuint 
també a l’autoestima de la comunitat.

ECONOMIA ÈTICA

La nova economia ha de fomentar, no solament riquesa dinerària, sinó que ha d’aportar un nou sistema de 
valors que impulsin una nova relació entre els actors, com són els empresaris, els treballadors, els clients i 
l’administració. La nostra ètica haurà de promoure la cooperació, el treball en equip i la satisfacció mútua.

Els projectes empresarials han de poder tenir l’espai per poder practicar el retorn social a través de la 
transferència de coneixement i accions que manifestin la GENEROSITAT i la gratitut de les 
empreses amb el territori. 
D’aquesta manera augmentaran els vincles de qualitat, la sensació de pertinença i una identitat basada en 
l’autoestima.

L’ECONOMIA NO ÉS CAP OBJECTIU, SINÓ UNA EINA

L’economia en sí mateixa, no pot ser cap objectiu, com ho ha estat fins ara, sinó un mitjà per aconseguir 
els objectius reals: a generar riquesa humana i benestar social.
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UNA ECONOMIA QUE CUIDI DEL MEDIAMBIENT

L’economia que volem reimpulsar ha de ser respectuosa amb el mediambient, doncs nosaltres som fruit 
indiscutible de l’ecosistema al que pertanyem. Si no som capaços de cuidar el mediambient, que ha per-
mès la nostra vida, no estarem cuidant de nosaltres.

L’ECONOMIA I EL BÉ COMÚ

L’economia ha de treballar principalment i decididament pel BÉ COMÚ i l’interès col·lectiu.

Aquests darrers missatges ens diuen que l’economia no ha de créixer, sinó desenvolupar-se, doncs 
els recursos són limitats, i el creixement necessàriament també ho és. 
És per tant que creiem que allò que ha de créixer són les coses que realment són importants pels éssers hu-
mans: l’estima i la solidaritat per a tots nosaltres.

“L’estima és l’única cosa que creix quan es reparteix”
Antoine de Saint Exupéry

“No es pot resoldre un problema en el mateix nivell de pensament que es va crear”
Einstein
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