VISIÓ 2025
EL 2025 SEREM/FAREM:

1
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Contribuirem a articular a nivell local i
territorial les iniciatives de CJ, FE i ESS,
afavorint el vincle entre elles i amb les
alternatives econòmiques globals.

Haurem contribuït a la visibilització i al
consum d’alternatives econòmiques justes
i globals a aquells públics més allunyats,
fent que aquestes esdevinguin una opció
viable i tangible per a la societat.
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Farem incidència política per impulsar les
economies transformadores globals als
diferents nivells administratius.

Contribuirem a augmentar el coneixement
dels i les joves envers les economies
transformadores.

EIXOS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

A. Impulsar campanyes comunicatives de sensibilització per incrementar el consum transformador i la visibilització de les entitats.

IMPACTE

B. Orientar la sensibilització, principalment al
públic jove, a través de campanyes, fires i
formacions.
C. Potenciar la compra pública de comerç just a
través de la interlocució i l’assessorament a
les administracions.

TERRITORI

A. Impulsar les economies transformadores amb
visió N-S a través de l’articulació amb entitats locals de l’economia solidària d’arreu del
territori.
B. Enfortir la coordinació amb altres entitats a
través de nous models d’adhesió i participació a LaCoordi.
C. Consolidar l’impuls del CJ i les FE treballant
conjuntament amb ajuntaments i entitats
locals en el marc d’iniciatives com Ciutats
pel comerç just, Xarxa Cafè Ciutat, el Dia
Mundial del CJ o fires solidàries.

DESCRIPCIÓ EIX
En els propers anys LaCoordi volem que desenvolupi
un rol clau a l’hora de visibilitzar i promoure el consum d’alternatives econòmiques justes mitjançant la
sensibilització, la formació i la incidència política. Per
aquest motiu el focus d’acció es concentrarà en primer
lloc, en una estratègia comunicativa que priotzi la
presència en premsa amb un relat compartit consistent i impulsi campanyes trencadores amb nous
formats. En segon lloc, la sensibilització i formació
orientada a públic jove serà prioritària ja que és una
inversió de caràcter educatiu a llarg termini i eficaç.
En tercer lloc, es posarà especial èmfasi en la incidència política per tal de poder fomentar i promoure d’una
banda, la compra pública responsable als diferents
nivells administratius, i de l’altra, per impulsar aquells
canvis legislatius i normatius que contribuieixin a
l’arrelament de les alternatives econòmiques justes a la
societat catalana.

L’articulació de les iniciatives de comerç just, finances
ètiques i economia solidària a nivell llocal i descentralitzada és una de les fites principals en els propers
anys. Per aquest motiu és fonamental que LaCoordi
aprofiti el coneixement territorial de les entitats
locals de l’ESS i contribueixi a enfortir aquest teixit
per optimitzar esforços i recursos i per emmarcar
clarament el CJ en el marc de l’economia solidària de
mà de les entitats de base. En aquest sentit es veu
com a clau, d’una banda, l’impuls del projecte Ciutats
pel comerç just i, de l’altra, configurar un segon nivell
d’entitats dins LaCoordi, que contribueixi a l’articulació
local per promoure alternatives globals.

EIXOS

ORGANITZACIÓ ÀGIL

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

A. Definir i implantar un nou model organitzatiu a
LaCoordi que permeti guanyar operativitat de
l’equip tècnic i visió global a nivell polític, així
com afavorir la coordinació tècnica entre les
diferents entitats per guanyar en impacte.
B. Afavorir el creixement sostenible de LaCoordi
guanyant múscul tècnic propi o a través de les
entitats membres.

ALIANCES?

A. Establir aliances en camps estratègics com:
moviments feministes, ecologistes,
moviments agroecològics i de sobirania
alimentària.
B. Enfortir les aliances locals i internacionals
per promoure la justícia econòmica global i
el consum conscient.

DESCRIPCIÓ EIX
L’operativitat i agilitat de LaCoordi actualment esdevenen una prioritat per tal de donar resposta a tots
els reptes plantejats. En aquest sentit, incrementar la
coordinació tècnico-política donant pes operatiu a
l’equip tècnic i alliberant la junta dels aspectes més
tècnics i de gestió de l’entitat és primordial en els
propers anys. Per això serà essencial poder delimitar
bé els camps d’acció dels dos equips de manera que el
tècnic pugui respondre d’una manera més eficaç i eficient a les demandes de l’entitat. En paral·lel es veu del
tot necessari guanyar múscul tècnic, ja sigui donant
joc a les entitats membres, i per tant millorant la coordinació tècnica entre elles i LaCoordi, com també, si
convingués, fent créixer l’equip tècnic de LaCoordi en
el cas que es consideri oportú.

El desplegament del nostre potencial com entitat passarà per fer créixer la xarxa d’aliances estratègiques
en el camp internacional i, en l’àmbit local, els moviments feministes i ecologistes, així com el de l’agroecologia i la sobirania alimèntària. En l’àmbit internacional caldrà incrementar el treball que estem duent a
terme ja a dia d’avui, especialment amb països del Sud,
per fer més visibles les iniciatives d’economies transformadores i reforçar la seva articulació a nivell global.
En l’àmbit local, volem establir aliances amb els moviments feministes i ecologistes, agroecològics i per la
sobirania alimentària que defensen els mateixos valors
de les economies transformadores i que mobilitzen
bona part del públic jove a qui volem arribar.
Totes aques aliances ens facilitaran el treball per la
justícia econòmica global i el consum conscient.

MISSIÓ

VISIÓ

Contribuïm a la justícia econòmica global a través de la
coordinació, l’articulació i la promoció de les iniciatives
de CJ, FE i ESS. Amb aquest objectiu, fem sensibilització,
incidència i denúncia social i política.

Viure en un món on les relacions econòmiques Nord/Sud
siguin justes i on els drets humans (laborals i ambientals)
dels països productors siguin respectats.

