Manifest per l’emprenedoria
social cooperativa
PREVENIM	que hem vingut a transformar la realitat social, econòmica i política
AFIRMEM	que ja som una alternativa al capitalisme salvatge (i, a més, volem canviar el món)
OBSERVEM	que moltes persones i col·lectius vessen creativitat i estan apunt d’emprendre
I ENS NEGUEM	a creure que l’emprendoria social sigui un camí solitari.
DENUNCIEM 	l’economia especuladora, que ens ofega i ens fa malviure
DENUNCIEM	l’economia violenta, de la por, de la rapinya...
ANUNCIEM	que l’emprenedoria social no és només un negoci.
PER CONTRA,	som testimonis d’un món nou, que irromp amb alegria, i reclama l’atenció de l’economia:
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HA	dones i homes amb ganes de viure amb coherència	
HA	dones i homes que lluiten, que es comprometen, que s’inspiren, que cooperen, que fan xarxa i són resilients
HA	qui no busca el lucre pel lucre, qui aspira a sostenir-se sense especular
HA	qui vol emprendre reptes nous, amb la il·lusió dels primers dies
HA	qui ja ha fet un tros de camí i necessita, encara, ajuda
HA	formes de vendre sense vendre’s l’ànima
HA	propostes de valor que tenen valor per a la societat/comunitat/col·lectivitat

HI HA 	les hores perdudes
(TAMBÉ)
	les sessions eternes revisant números
	les preocupacions que persisteixen i aquells nusos que costen de desfer
HI HA
	els consells, les recomanacions, el suport constant dels altres
(PER
SORT)
	
les emocions a flor de pell i gent que s’hi deixa la pell, en les emocions
	les necessitats personals que cal posar al centre
	les necessitats col·lectives que cal atendre
	la construcció col·lectiva del coneixement (que ens permet aprendre juntes i profundament)
	els rols, els lideratges i les formes d’organitzar-se que enriqueixen el grup i també els individus
	les atmosferes invisibles que es creen quan somiem projectes abans fins i tot de ser llavor.

VOLEM	la intercooperació com a forma sistemàtica de vida
SOMIEM	experiències d’autogestió i de cooperació reeixides...
TROBEM	exemples, exemples i més exemples d’economia real, d’alternatives
I LLUITEM	per una economia a escala humana, que cuida i conserva,
ARA I SEMPRE l’emprenedoria social cooperativa és el dret a somiar
que ningú no ens pot robar

“Tota la vida haurem de cuidar els cossos, netejar els vidres i regar les plantes” David Fernández

labcoop.coop

Inspirat en el Manifest groc, de març de 1928.

HI HA
	organitzacions que s’ajusten a les necessitats de les persones en lloc de persones al servei
(PER TANT)
d’organitzacions preestablertes
	iniciatives comunitàries que poden convertir-se en cooperatives
	idees individuals que tenen sentit quan esdevenen grupals
	treballadores, propietàries i treballadores-propietàries
	vestits jurídics flexibles, híbrids, combinables, que s’adapten als projectes i necessitats de les
persones que els promouen.
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