L’abast i composició

Les xarxes locals

implicació

XES Empordà

Impuls cooperatiu de Sants

XES Sant Andreu

XES Sant Cugat

CooperaSec

215.000

donen feina a

164

3.663

Persones
implicades

XES Baix Llobregat

milions d’euros
d’ingressos

Persones

perfil MIG
d’organització

XES Barcelonès Nord

Generen

XES Terrassa

XES Sabadell

Tipus
d’organització

XES mataró

Intercooperació sectorial

7%

Mercantils

8%

21

Persones
treballadores

950.000
d’euros

57 %

Fundacions

Cooperatives

29 %

Associacions

Criteris de funcionament
PARITAT

BENESTAR LABORAL

2016
COMPROMÍS SOCIAL

dones participant
a l’aprovació
de pla de treball

17 %

8,53/10
Autonomia per organitzar-se la feina

56 %

dones en l’estructura
executiva

42 %

dones als òrgans
polítics o societaris

8,24/10

7,53/10

Oportunitats de formació i de creixement professional

Què entenem
per mercat
social?

7,68/10

*Segons l’opinió expressada pel 65% de les persones
treballadores

(...) Una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis
(els fluxos), que funciona amb criteris democràtics, ecològics i
solidaris en un territori determinat, i que està constituïda, tant per
empreses socials com per consumidors individuals i col·lectius,
com són ajuntaments, escoles, etc. (els nodes).
Garcia, J. (2002). «Objectiu: mercat social». Nexe, núm. 9.

5

11 %

7,7/10

Possibilitats de
participar en la marxa
general de l’organització

de les compres a
empreses proveïdores
del propi mercat social

,16

Satisfacció global per ser membre de l’organització

* Segons les dades de les 105 organitzacions que han fet el balanç social

10

Suport de companys i companyes de feina

8 /10

projectes de
finances ètiques
i alternatives

La Xarxa de Restauració
i Cultura Cooperativa
www.xarec.coop

Finançament Ètic
i Solidari
www.fets.org

COMPROMÍS AMBIENTAL

Valoració de la democràcia interna de les persones
treballadores:

Valoració de la qualitat laboral de les persones
treballadores:

46 %

DEMOCRÀCIA

restaurants i
espais amb oferta
gastronòmica

Formes de resolució de
conflictes i la qualitat
dels lideratges

7 /10
,38

dels dipòsits en
entitats de finances
ètiques
0

*Segons les dades de les 105 organitzacions que han
fet el balanç social

Coherència de
l’organització quant a
democràcia interna

*Segons l’opinió expressada pel 65% de les persones
treballadores

Què és la
intercooperació?

xarxes o monedes
socials
L’Espai de coordinació
de monedes socials de
Catalunya
www.monedasocial.cat

QUALITAT
PROFESSIONAL
La qualitat dels productes i serveis oferts per
les organitzacions de l’ESS:

56 %
paper reciclat
de manera
regular
i majoritària.

67 %

pràctiques
i procediments
d’estalvi i
eficiència energètica

68,5 %
pràctiques i
procediments
per a la
prevenció
de residus

* Segons les dades de les 105 organitzacions que han fet
el balanç social

La hipòtesi de creixement i escalabilitat al llarg i ample de
les cadenes de valor és la intercooperació econòmica, en
confrontació directa amb la lògica de la competència o de
la planificació centralitzada.

8,88/10
* Segons l’opinió expressada per 490 clientes
i usuàries

xes

Xarxa
d’economia
solidària
de Catalunya

mercatsocial.xes.cat

