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Què és l’economia?

Per als humans accions com menjar, ser cuidats 
en cas de malaltia, estudiar o abrigar-se quan  
fa fred són imprescindibles per sostenir la vida.  
En aquesta càpsula descobrireu que l’economia 
són totes les activitats que es fan per resoldre  
les necessitats humanes i reflexionareu sobre 
com fer-ho, amb qui i per què.

Quan sentim la paraula economia sovint pensem 
en l’acumulació de la riquesa, en grans empreses 
i en els seus diners creixent en gràfics de taules. 
En aquest projecte, tanmateix, anirem més enllà 
d’aquesta visió i ens centrarem en entendre 
l’economia com aquelles accions i relacions 
necessàries per satisfer les necessitats humanes.

1.  Com resoleu les vostres necessitats? Qui les resol i què n’extreu a canvi? Per què ho fa? 
Per reflexionar col·lectivament sobre aquests aspectes, ompliu l’enquesta  
de l’apartat de recursos i valoreu els resultats conjuntament.

2.  Per endinsar-nos en l’economia plural, farem servir una dinàmica d’anàlisi 
dissenyada per la cooperativa La Ciutat Invisible. Per grups de dos o tres alumnes 
ompliu aquesta graella classificant qui resol les vostres necessitats. En detecteu 
que no estiguin resoltes?
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3.  Baseu-vos en els resultats de la graella  
per respondre les següents preguntes: 

•  Quin tipus de relació predomina en  
cada economia? Escriviu el resultat  
sota el nom del quadre.

•  Sobre qui recauen la majoria de tasques en l’economia de les cures? De quin 
gènere són aquestes persones? És una situació escollida o un rol social establert? 
Creieu que és just?

•  Us havíeu plantejat mai abans tot el que és necessari per cobrir les vostres 
necessitats? Per què creieu que donem tan poc valor social a les tasques de cures  
i relacions informals i tant al comerç? Què és més necessari per sostenir la vida?
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