Principis i compromisos per a l’aportació de Naturalea al bé comú
Principis per a la nostra aportació al bé comú.
A partir d’algunes propostes ja desenvolupades per a l’assoliment d’un sistema econòmic
alternatiu que pretengui posar l’economia al servei del ciutadà i no del benefici, a Naturalea
hem establert una sèrie de principis bàsics per a la nostra aportació al bé comú, procurant que
la nostra activitat sigui més social, ecològica, democràtica i solidària.
Volem basar la nostra activitat empresarial en els mateixos valors que fan florir les nostres
relacions: confiança, cooperació, estima, democràcia i solidaritat. I canviar les regles del joc
des de l’afany de lucre i la competència cap a la cooperació, la contribució al bé comú i la
millora del bon estat ecològic del món.
Valorem altres indicadors per mesurar el nostre èxit econòmic a més del benefici financer ja
que també perseguim el benefici social, ecològic, democràtic i solidari. Volem augmentar la
nostra aportació al bé comú amb el nostre benefici financer que passa de ser un fi a ser un
mitjà, utilitzant els excedents del nostre balanç financer per a la recerca i a la formació del
personal, i també per a inversions amb plusvàlua social i ecològica.
Tenim com a objectiu la reducció de la petjada ecològica i anar cap a un nivell globalment més
sostenible i just.
Procurem que l'horari de treball pugui combinar-se amb altres activitats de formació i
creixement personal, aconseguint repartir de forma més equilibrada les diferents activitats.
Volem donar-nos l’oportunitat de tenir un estil de vida més suficient, menys consumidor, i més
sostenible.
També valorem altres competències de gestió i no només l’"eficiència quantitativa": volem ser
responsables i socialment competents, empàtics i sensibles, i considerar la cooperació com
una oportunitat i un benefici per a tots.
Volem en definitiva un futur més sostenible, més just i més democràtic i busquem sinergies en
processos similars com: economia solidària, economia social, moviment de béns comuns, etc, i
treballar per ajuntar esforços i per a la conscienciació, participant en la reconstrucció de
l'economia cap al bé comú.
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En base a aquests principis, adoptem els següents compromisos, alguns dels quals ja
practiquem des de fa anys:
1. A Naturalea mai hem repartit beneficis, sempre s’han reinvertit dins la pròpia empresa, i
seguirem amb aquesta pràctica. I en el cas de que es decidís fer-ho, seria com a màxim el 15%
del benefici, i a partir d’aquí la resta servirà per l’autofinançament, l’ inversió en investigació i
desenvolupament, la formació dels treballadors, la promoció de projectes i iniciatives o per a
col·laboracions o donacions a ONG.
2. No utilitzarem els excedents per a bonificar a persones que no treballen a l’empresa,
l’adquisició hostil d’altres empreses, la inversió en mercats financers, borsa, etc.
3. Mai hi ha hagut ni hi haurà diferències de sou superiors a 5 vegades el salari mínim dins la
nostra empresa.
4. Treballem des del 2009 amb la banca ètica, d’aquesta manera també col·laborem a nivell
financer pel bé comú.
5. Creiem que les persones disminuïdes tenen les seves capacitats i s’han d’integrar amb
normalitat a les empreses, per això garantim tenir-ne un mínim del 7% (recomanació de la
CEE) en front al 2% actual.
6. Procurem, dins de les possibilitats, afavorir la flexibilitat laboral. Facilitem la conciliació entre
la vida familiar i la laboral, i ens adaptem a les necessitats personals en aquelles
circumstàncies especials.
7. L'horari de treball retribuït inclou cursos, formació i treball social.
8. Estimem la feina que fem i procurem transmetre-ho al nostre equip i també als nostres
col·laboradors i clients ja que és font de motivació i felicitat.
9. Els principis ètics presideixen la visió i l’actuació de la nostra empresa des de la seva
creació.

Castellar del Vallès, gener de 2013

www.naturalea.eu

info@naturalea.eu

(+34) 937 301 632

