
La Fira d’Economia Solidària arrenca amb més 

visitants que l’any anterior 
 

● La FESC 2019 continuarà aquest diumenge 27 d’octubre al Recinte 

Fabra i Coats de Barcelona 

● La tarda del dissabte s’atura l’activitat per participar en la manifestació 

del 26-O i reivindicar l’economia solidària com a espai de de resistència 

davant la retallada de llibertats 

● La Fira compta amb més de 200 entitats participants, una vintena 

d’activitats culturals i familiars i més de 80 presentacions, taules 

rodones, tallers i ponències 

 
Barcelona, 26 d’octubre de 2019 .- La VIII Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC)              
continua fins aquest diumenge 27 d’octubre al Recinte Fabra i Coats de Sant Andreu, a               
Barcelona. La Fira va inaugurar-se aquest divendres al vespre amb un espectacle a càrrec              
de les monologuistes Ana Polo i Maria Rovira (Oye Sherman), que van ironitzar sobre              
l’economia solidària i els seus principis. «La gent de l’economia solidària sou hooligans dels              
valors» o «Us agrada reunir-vos 8.000 hores, és divendres i no voleu anar a casa». La nit es                  



va acabar amb una actuació del duo de hip hop polític del South Bronx Rebel Diaz amb                 
l’artista local Lil Russia & Jahzzmvn. 
 
La Fira pròpiament dita ha obert les portes aquest dissabte al matí. Els visitants, que no han                 
parat de desfilar durant tot el matí pels diferents espais que s’han habilitat al Recinte Fabra i                 
Coats de Sant Andreu, han pogut visitar les més de 200 entitats expositores de la FESC                
2019 o bé participar en les activitats culturals i familiars, presentacions, taules rodones i              
tallers que s’han fet en diferents sales de la Fira. En total, un centenar d’activitats entre els                 
dos dies. Al llarg de les tres primeres hores han passat per la FESC unes 2.500 persones,                 
per sobre de les que havien passat durant el matí de la primera jornada de l’edició anterior. 
 
La conferència inaugural ha anat a càrrec de l’economista Arcadi Oliveres, que ha             
reivindicat l’economia solidària, en tant que «dignifica el treball, és adir, tenir feina i un salari                
just». «Hem de començar a repartir el treball i el sou», ha reclamat Oliveres .Aquest any la                 
FESC posa el focus en l’economia social i solidària com a espai de creació i resistència a                 
les amenaces del model capitalista. Especialment en un context d’auge de l’extrema dreta             
tant en l’àmbit estatal com mundial, així com de retallada de drets i llibertats. 
 
En aquest sentit, en un context com l’actual, es presenta l’economia solidària més que mai               
com una alternativa al capitalisme que doni resposta a la demanda de la ciutadania de               
trobar alternatives ètiques, sostenibles i arrelades al territori. Així, les diferents xerrades i             
taules rodones del matí també han girat entorn d’alguns dels eixos centrals pels quals gira la                
FESC d’enguany, des d’aquells relacionats amb l’emergència climàtica fins als feminismes o            
els espais de cura.  
 
Pel que fa a les entitats i cooperatives expositores, són un fidel reflex del que és l’economia                 
solidària, amb presència en la pràctica totalitat dels sectors. Els que hi tenen més presència               
són el dels serveis a les persones, amb 32 expositors, seguits del de l’habitatge (23),               
l’alimentació 9 i la comunicació (19 cadascun) i l’educació (17). 
 
La FESC s'atura a 2/4 de 5 de la tarda per facilitar la participació en la manifestació                 
demanant la llibertat dels presos polítics independentistes. L’aturada es fa també per            
reivindicar l’economia social i solidària com a espai de lluita i resistència davant l’onada              
repressiva actual i de pèrdua de drets i llibertats. Així, després de la manifestació hi haurà                
en el mateix recinte de la Fira un espai per reflexionar sobre el paper de l’economia solidària                 
en el context actual. Hi participaran David Fernàndez, periodista i cooperativista, que farà             
una aproximació sociopolítica a com opera la repressió i quin impacte té en els moviments               
socials, i Neus Andreu, de la cooperativa Fil a l’agulla, que abordarà la dimensió psicosocial               
de la repressió, sovint oblidada, i quin impacte té en les persones i en els espais on                 
participen. 
 
La Fira continuarà aquest diumenge 27 d’octubre de 10 del matí a 2/4 de 3 del migdia.                 
Després de rebre 11.000 visitants a l’edició de l’any passat, la Fira vol fer aquest any un salt                  
d’escala i ampliar el públic assistent, obrint-se a aquelles persones que, en el context actual,               
busquen alternatives de consum més ètiques, sostenibles, arrelades al territori i que posin la              
vida al centre. 



 
La FESC, de fet, és un aparador de productes i serveis necessaris per cobrir les necessitats                
de la vida quotidiana de les persones: habitatge, alimentació, oci, educació, comunicació,            
tecnologia, serveis a persones i empreses, finances i assegurances ètiques, formació i            
educació i tecnologia, entre altres. Però també és un punt de trobada per a totes les edats                 
on participar d'activitats culturals i familiars, un espai on ampliar les perspectives de consum              
i, inevitablement, fer-se amb productes de proximitat. Finalment, és el lloc de trobada on              
reflexionar conjuntament. 
 
La FESC 2019 té Andalusia com a nació convidada amb un llarg recorregut en el               
cooperativisme i un context polític actual complicat per al creixement de les seves iniciatives              
d’economia social i solidària. 
 
→ Més imatges de la FESC 21019 
→ Web de la FESC 2019 
→ Vídeo de promoció FESC 2019 
 
Per a més informació i gestió d’entrevistes: 
 
Comunicació FESC | fira@xes.cat 
Sara Blázquez: 679864518 | Josep Comajoan: 699180546 

https://www.flickr.com/photos/xes_cat/albums/72157711506919008
http://fesc.xes.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=-s0D5n0p3RQ

