
 

La FESC 2019 reivindica l'economia social i solidària 

com a espai de resistència i creació d'alternatives al 

capitalisme 
 

● La VIII Fira d’Economia Solidària de Catalunya es farà els dies 25, 26 i 27 

d’octubre a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Barcelona 

 

Barcelona, 16 de maig de 2019 .- Sota el lema L'economia ha canviat. I tu, a què 

aspires? es presenta la VIII Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), 

organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, que tindrà lloc els dies 

25, 26 i 27 d’octubre a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu 

de Barcelona. Un any més, la FESC serà l’aparador de l’economia social i solidària 

de Catalunya i un espai que donarà resposta a la demanda de les ciutadanes de 

trobar alternatives ètiques, sostenibles i arrelades al territori. Així ho demostra el fet 

que, en l’edició passada, més d’11.000 persones van assistir a la fira, que va acollir 

200 organitzacions participants i una vuitantena de xerrades i activitats culturals, a 

més de comptar amb la presència de països com Colòmbia, Alemanya i el Marroc. 

Aquest any, la FESC 2019 posa el focus en la força del moviment feminista, així 

com també en el perill de l’auge de l’extrema dreta tant a nivell estatal com a nivell 

mundial, i reivindica l’economia social i solidària com a espai de creació i de 

resistència a les amenaces del model capitalista. 

 

Inscripcions i eixos temàtics de la FESC 2019 

El termini d’inscripció a la FESC ja està obert i les expositores que es preinscriguin 

entre el 16 de maig i el 30 de juny ho podran fer amb preu reduït. Per a les que ho 

http://fesc.xes.cat/
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facin a partir de l’1 de juliol i fins al 10 de setembre, que és el termini màxim, el preu 

serà el convencional. També s’ha obert el termini perquè les entitats facin propostes 

de xerrades i d’activitats per al programa de la fira, del 16 de maig al 30 de juny. Els 

criteris de selecció seran l’adequació de les propostes a l’eix temàtic, que en 

aquesta edició és l’economia social i solidària com a espai de resistència i creació 

d’alternatives al model econòmic capitalista. Així doncs, el que més es valorarà serà 

que les propostes contribueixin a alimentar aquest procés, a més de l’originalitat i el 

nivell de col·lectivització de les activitats, la relació amb la Xarxa d’Economia Social i 

el caràcter estratègic de la temàtica dins l’economia social i solidària. 

 

Enguany, els eixos al voltant dels quals girarà la FESC 2019 i que també es tindran 

en compte a l’hora d’acceptar les propostes d’activitats per al programa seran la 

resistència, és a dir, la capacitat d’analitzar críticament la realitat i de denunciar les 

vulneracions dels drets col·lectius; la creació, això és, noves iniciatives alineades 

amb els valors de l’economia social i solidària, i l’avanç, és a dir, que la proposta 

tingui a veure amb la creació de mercat social, la innovació transformadora i, en 

general, el creixement del moviment tant en la societat com en l’economia.  

 

La imatge de la VIII Fira d’Economia Social de Catalunya 

En aquesta vuitena edició, la imatge del cartell de la FESC 2019 fa referència a la 

societat de consum dels anys 50 i s’inspira en la publicitat de l’època, que buscava 

crear la necessitat de consumir en les persones ciutadanes per, d’aquesta manera, 

tenir una vida més feliç i plena. El cartell vol reapropiar-se d'aquesta estètica per 

explicar que el model econòmic ha canviat i que existeixen alternatives per 

aconseguir una economia més justa, igualitària i que posi les persones al centre. 

 

 


