CÀPSULA 2 • ACTIVITAT 1

Guia de selecció dels temes de recerca

Tal com hem vist a la càpsula anterior, vivim en una economia plural en què les necessitats
humanes es resolen per part de diferents actors i de diferents maneres. L’objectiu de les
vostres recerques és explorar les esferes menys reconegudes de l’economia i, a partir de
les conclusions que en tragueu, cercar accions transformadores per cobrir les vostres
necessitats o per posar en valor aquestes economies.

El tema
D’entrada, heu d’escollir un camp d’estudi entre una d’aquestes tres opcions:
Economia de les cures
Economia solidària
Economia quotidiana transformadora
Quan hàgiu escollit tema, haureu de formular la pregunta de recerca que voleu
resoldre amb les vostres investigacions.

La pregunta de recerca
La pregunta de recerca, és l’eix central de la investigació, perquè us sigui senzill
formular-la podeu seguir aquests petits consells:
• Ha de ser introduïda per un modelitzador o clàusula interrogativa: Com? Per
què? Qui? Quins? De quina manera? Què? En quina mesura?, Etc.

• Ha de ser clara, precisa i concisa, és a dir, que tothom ha de poder entendre
sense dificultats a què us referiu.
• La pregunta ha de ser viable de respondre; això vol dir que entre tot el grup
heu de disposar dels recursos i temps suficient per aconseguir-la informació
necessària a través de la investigació que dissenyeu (consultant fonts, fent
enquestes, fent entrevistes, observant l’entorn, etc.)

• Ha de ser una pregunta pertinent tant pel que fa al tema com pel context; per
tant, ha d’estar relacionada amb les economies del vostre entorn i ha de ser
una informació que no estigui ja estudiada.
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Mans a l’obra!
Si seguiu aquesta dinàmica segur que us serà senzill escollir tema d’estudi i
formular la vostra pregunta de recerca.
Trobareu tres graelles, una per cada tipus d’economia sobre la qual podeu
organitzar la vostra recerca.
• Llegiu atentament la informació que adjuntem sobre els tres tipus
d’economia. Amb això, podeu seleccionar la que us motiva més. A partir
d’aquí, podeu omplir el contingut de la graella seguint els següents
passos:

Feu una pluja d’idees sobre possibles
preguntes de recerca per a cada tema.

A la mateixa graella, valoreu si són
preguntes que us motiven i si és senzill
aconseguir-ne informació.

Entre totes les propostes escolliu-ne una
que sigui engrescadora i realitzable.
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L’economia de les cures: cuidar també és economia!
Bona part de les necessitats humanes bàsiques:(menjar, l’atenció
a les persones malaltes, a la infància i a la vellesa, la higiene
de les cases, etc.) es cobreixen de manera “altruista” a dins de
les llars. Totes aquestes accions són el que anomenem cures
i en conjunt configuren el sistema de cures. Sense aquestes
accions la vida humana no seria possible, però en els sistemes
capitalistes aquestes tasques han estat catalogades com a
“reproductives” i no se’ls hi dóna valor econòmic ni social, ja que
majoritàriament es valoren les tasques “productives”.
Si us pareu a pensar en qui fa majoritàriament aquestes tasques,
us adonareu que són bàsicament dones, tant les que ho fan
de manera professional com altruista. Això es deu al fet que
vivim en una sistema patriarcal, és a dir, en què els homes
tenen una posició de poder, de manera que aquelles tasques
“reproductives” a les quals es dóna menys valor econòmic i
menys visibilitat social queden reservades a les dones.
Gràcies a l’economia feminista s’han alçat veus per reivindicar
que el treball de cures és de valor incalculable, imprescindible
per a la resta d’activitats, i i que és subestimat injustament,
relegant les dones que el realitzen a l’exclusió del repartiment de
la riquesa.

Exemples de preguntes de
recerca:
- Quin paper tenen les cures
en el nostre dia a dia? Es pot
quantificaren hores o diners?
- Quantes hores dediquem a les
cures cada dia?
- Com és el repartiment de les
tasques de cura a casa?
- Quines entitats del meu barri es
dediquen a la cura?
- Com viuen i qui són les proveïdores
de cura professionals?
- Com contribueixen les tasques
reproductives (tasques de la llar,
cura de persones malaltes, infants
i gent gran, etc. ) a la producció
social?
- Si prescindim de les tasques de
cura, s’incrementa o disminueix el
benestar de la societat?

Us imagineu una economia en què el valor es fixés segons les
necessitats que cobreix un acció i no segons la riquesa que
genera? Un món on els rols de gènere no influïssin en la cura?
Exploreu-ho!
Possibles preguntes a
investigar

Valoracions
Us motiva buscar informació
sobre el tema?

És fàcil aconseguir-ne
informació?
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L’economia solidària: més a prop del que imaginem!
Us sembla utòpica una empresa governada per la gent que hi
treballa? Us sembla utòpic que enlloc de comprar sols hi hagi
gent que s’organitzi per fer compres col•lectives directament als
pagesos i pageses? Us sembla possible que molta gent posi els
seus estalvis en un mateix lloc per poder fer préstecs a projectes
socials? Això i molt més és l’economia social i solidària.
Els valors que hi predominen són la cooperació, la democràcia i
l’equitat. És una idea que ve d’antic i les cooperatives, les figures
més representatives d’aquesta economia, existeixen des del
segle XIX i han agrupat milions de treballadors i treballadores
d’arreu.
Mentre que en l’economia de mercat el primordial és generar
riquesa per ser acumulada en mans de poques persones, la
finalitat de l’economia solidària és resoldre necessitats i fer-ho
de manera sostenible amb el medi ambient i les persones. Us
imagineu un món on les relacions econòmiques tinguessin les
persones al centre i no els diners?

Exemples de preguntes de
recerca:
- Com podem fer un barri
cooperatiu?
- En quines activitats econòmiques
trobem iniciatives d’economia
social i solidària?
- Busquem exemples de
cooperatives a les xarxes i al barri:
com funcionen? En quins àmbits
podem fer un consum crític i
conscient, i ens quins no?
- Quines cooperatives podríem
inventar per a satisfer les nostres
necessitats i aspiracions?

Segur que ben a la vora teniu empreses i entitats que
construeixen dia a dia aquesta economia, exploreu-ho!

Possibles preguntes a
investigar

Valoracions
Us motiva buscar informació
sobre el tema?

És fàcil aconseguir-ne
informació?
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Economia quotidiana transformadora: resolent les vostres necessitats.
Tots i totes construïu economia en les vostres accions diàries,
quan compreu, quan us repartiu les tasques de la llar, quan
compartiu música, quan feu voluntariat, quan agafeu l’autobús,
quan us refresqueu, quan treballeu durant el cap de setmana o
l’estiu, quan feu classes de repàs, fins i tot quan sou a l’’aula.
Aquest bloc és una invitació a investigar les vostres economies i
transformar-les perquè siguin més justes i més eficients resolent
les vostres necessitats. De les accions econòmiques que feu,
quines responen a lògiques de competitivitat i consum i quines a
dinàmiques de col•laboració social? Si us atureu a reflexionar-hi,
una bona part del benestar depèn d’accions de cooperació com
ara compartir els apunts, compartir vehicle, passar-se la roba
que queda petita, compartir llibres, jocs, contactes... La dinàmica
del mercat és substituir aquestes accions col•laboratives per
d’altres de consum en què els beneficis d’’aquestes accions són
acaparats només per una o poques persones. Per exemple: que
tothom es compri cada vegada més roba, que cadascú viatgi en
un vehicle, no poder compartir llibres de text, etc.
Què passaria si estenguéssim les dinàmiques de cooperació?
Si per exemple, us organitzéssiu per compartir tasques, temps,
cures, o alguns objectes de poc ús? O si us coordinéssiu per
aconseguir fer feines remunerades entre una colla? Podeu
investigar les vostres economies des d’una altra òptica i
transformar-les, endavant!

Possibles preguntes a
investigar

Exemples de preguntes de
recerca:
- On consumiu i per què? Podríeu ferho de manera més sostenible?
- Els i les joves coneixeu l’economia
solidària?
- Quins efectes genera el vostre
consum?
- Quina riquesa genereu amb les
vostres tasques de cooperació
social durant un mes?
- Quines accions de consum es
podrien cobrir amb accions de
cooperació?
- Hi ha cooperatives de consum al
vostre entorn? Com funcionen?
- Com aconseguiu els i les joves
diners per al consum? Us podríeu
organitzar per guanyar-ne més o
d’una manera més justa?
- Quines necessitats es resolen
cooperativament en el vostre dia a
dia?
- Quins rols de gènere hi ha en les
accions de cooperació social?
- Quines economies informals us
aporten benestar?

Valoracions
Us motiva buscar informació
sobre el tema?

És fàcil aconseguir-ne
informació?
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