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La Xarxa d’Economia Solidària

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per més de  
300 sòcies, entre entitats i persones individuals. Defensem un sistema econòmic 
respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris, i funciona amb criteris 
democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.
L’economia solidària parteix d’una nova forma de produir, distribuir i consumir, i representa una 
alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i col·lectives. Es tracta d’una 
economia al servei de les persones, basada en la cooperació i el bé comú.

La XES es començà a gestar a mitjans dels noranta, en un procés iniciat entre cooperatives 
catalanes i brasileres durant el Fòrum Social Mundial de Porto Alegre. Després d’un llarg procés de 
debat i reflexió continus, amb l’impuls de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, el 
2003 l’assemblea en va aprovar la constitució.

Els objectius que perseguim són:

• Promoure l’economia solidària com una alternativa real al capitalisme.

• Ser un agent sociopolític referent i creador de discurs crític i propositiu.

• Impulsar l’articulació de les iniciatives d’economia solidària del territori .

• Generar eines, recursos i espais d’intercooperació al servei de les sòcies.
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La Fira d’Economia Solidària

L’economia social i solidària acull totes les pràctiques econòmiques orientades a 
les necessitats humanes, gestionades de forma participativa i democràtica, i social i 
ecològicament responsables.
Aquestes pràctiques estan presents en tot el cicle econòmic: producció, distribució, 
comercialització, consum, estalvi i inversió, i conformen el mercat social.

Avui, aquesta altra forma de fer economia ofereix tots els productes i serveis necessaris per cobrir 
les necessitats de la vida quotidiana de les persones.

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya, organitzada per la Xarxa d’Economia 
Solidària, és un aparador de tots els 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.

És un esdeveniment anual amb projecció internacional que reuneix la gran diversitat d’experiències 
i pràctiques de l’economia social i solidària del territori català.

Objectius de la FESC
•  Donar a conèixer què és l‘economia solidària i les solucions que aporta a les 

necessitats materials de les persones en la seva vida quotidiana.

•  Divulgar les alternatives que aporta l’economia solidària a la crisi, tant a curt 
termini per cobrir necessitats urgents, com a mitjà i llarg termini per sortir del capitalisme.

•  Donar visibilitat a l teixit comercial i empresarial de l’economia social i solidària.

•  Incrementar la consciència de “sector econòmic” entre les protagonistes 
d’iniciatives d’economia solidària.

•  Fomentar la intercooperació entre els agents de l’economia solidària.

•  Augmentar el nombre de persones i organitzacions compromeses en les 
iniciatives d’economia solidària de la XES, com a consumidores, proveïdores, estalviadores 
o emprenedores.

•  Consolidar-se com un referent periòdic del mercat social a Catalunya i un 
esdeveniment clau a Europa i a la Mediterrània.
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LA FESC 2017

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) celebrarà la seva sisena edició els 
propers 20, 21 i 22 d’octubre al recinte Fabra i Coats, al barri barceloní de Sant Andreu. 
Més de 180 organitzacions participaran a l’esdeveniment, que s’ha convertit en una 
cita ineludible pels projectes i iniciatives de l’economia social i solidària al territori. La 
FESC tornarà a demostrar un any més que l’ESS és una alternativa consolidada i real al 
capitalisme i que totes les necessitats del dia a dia poden cobrir-se gràcies al consum o 
contractació de productes i serveis de l’economia solidària.
L’edició d’enguany, que porta per lema «Ni teu, ni meu. Nostre! Fem comunitat», vol 
aprofundir en el concepte d’allò comú i reflexionar sobre la gestió pública-privada-comunitària del 
béns i recursos que es posen a l’abast de la ciutadania. Podem entendre la ciutat com un bé comú? 
Tot allò estatal es considera públic? I al revés? Estem creant una bombolla d’economia solidària? 
Aquestes i altres preguntes es tractaran durant el cap de setmana a les més de 40 xerrades 
previstes; que es divideixen en 5 eixos interdependents.
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Eix 1: La comunitat
L’individualisme i el consumisme creixents, la deslocalització de les activitats quotidianes, 
la concentració de la població en grans urbs, tots aquests fenòmens associats a la civilització 
capitalista, patriarcal i productivista en què vivim estan dissolent els llaços comunitaris entre les 
persones. Afortunadament, però, aquest procés topa amb resistències. Són resistències que, en 
darrera instància, provenen de la mateixa naturalesa humana (som animals socials i, bàsicament, 
cooperatius) i que es manifesten de formes molt variades: convivint juntes, lluitant juntes, 
creant juntes... Moltes iniciatives d’economia social i solidària inclouen clarament 
aquesta creació de comunitat ─un grup de consum responsable en un barri, un hort 
comunitari, un banc del temps, un grup de criança compartida─, en d’altres aquesta 
dimensió comunitària no és tan evident o, senzillament, no hi és, sobretot quan el projecte o 
l’entitat és de grans dimensions.

Aleshores, com podem des de les nostres pràctiques i entitats teixir comunitats, tant internament 
entre les dones i els homes que les impulsen, com externament, amb el territori concret on 
actuen? De quines maneres podem promoure l’economia solidària partint de les necessitats i les 
expectatives de cada comunitat concreta?

Eix 2: El procomú
Parlem del procomú, de comuns o de béns comunals per referir-nos a aquells béns de propietat 
col·lectiva i/o d’accés públic que són regits per unes normes que han decidit les persones 
usuàries, les quals permeten que el recurs satisfaci amb eficàcia les necessitats tant de les 
usuàries presents com de les futures.

Procomú i comunitat es necessiten mútuament. El procomú requereix una 
comunitat que en tingui cura, de la mateixa manera com les comunitats acostumen 
a generar béns comuns. Entre els comuns s’acostuma a distingir els que són naturals (boscos, 
bancs de pesca, sistemes de reg, llenya, caça…), molt estesos en les societats precapitalistes però 
avui en perill d’extinció pels processos de privatització, i els socials i de coneixement, com el 
llenguatge o el programari lliure.

Què aporta l’economia social i solidària a la generació i gestió dels comuns? Quina és la 
importància dels comuns digitals i quin ús en fem a les nostres iniciatives? Ens relacionem amb 
la ciutat entenent-la com un bé comú?
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Eix 3: El que és públic
“Públic”, etimològicament prové de “populus” i, per tant, significa “que és del poble”, tal com recull 
el Diccionari de la Llengua Catalana en les diferents accepcions del terme: “relatiu a la nació, a 
la comunitat”, “de què pot fer ús tothom”, “que pot veure o saber tothom” o “la gent en general”. 
Tanmateix, en l’ús ordinari, tendim a equiparar “públic” amb “estatal” i així, per exemple, quan 
parlem d’empresa pública pensem en una empresa que és de propietat estatal i quan parlem 
d’administració pública el fem equivalent a les diferents administracions de l’Estat.

Ara bé, tot allò que és estatal és públic?, tot allò que és públic és estatal? La cosa 
encara s’embolica més si confrontem allò que és públic amb el que és del comú i el 
que és cooperatiu. Són el mateix? Són diferents? Depèn?

La discussió no és ociosa i emmarca temes polèmics i importants com ara el debat entre la 
municipalització dels serveis i l’externalització de la seva gestió en clau cooperativa.

Eix 4: Relacions del moviment d’economia 
solidària amb les administracions
Darrerament les administracions catalanes, i en especial alguns ajuntaments, estan promovent 
l’economia social i solidària en els seus municipis. No cal dir que aquesta és una excel•lent notícia i 
que va ser la mateixa Xarxa d’Economia Solidària la que, el maig de 2015, en el seu document “Cap 
a la democràcia econòmica municipal. 14 mesures per impulsar l’economia social i solidària a nivell 
local” ho va reclamar.

D’ençà de llavors, han transcorregut dos anys. És hora de començar a fer balanç de les 
polítiques públiques en aquest àmbit, així com de reflexionar col·lectivament 
sobre algunes pors que sentim de vegades: no estarem alimentant una “bombolla” 
d’economia solidària? I si el sector i el moviment s’estan fent dependents de les administracions?

Eix 5: Debats actuals de l’economia solidària
L’economia solidària està tan viva que gairebé bull i, a part de tots els temes esmentats 
en els altres eixos, afloren altres debats igualment importants, com són els vincles entre 
l’economia solidària i el comerç local, les vies per incorporar-hi la població migrada, les estratègies 
comunicatives del sector, les iniciatives ciutadanes en favor de la transició energètica o de quina 
manera seguim avançant per estendre el consum conscient i fer-ne una eina de transformació 
social.
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El programa també inclourà la tradicional III Desfilada de Roba Sostenible, organitzada pel 
Consorci de Comerç Just i Banca Ètica, i la TecnoFESC, un espai organitzat per Setem Catalunya 
que a través de diverses activitats i tallers, vol reflexionar al voltant de temes com el consum 
responsable i de proximitat, la reutilització, l’obsolescència programada o la seguretat de les 
nostres dades.

Durant tot el cap de setmana hi haurà activitats lúdiques i de caire familiar. Els i les visitants 
podran gaudir d’actuacions i tallers de circ, maquillatge i contacontes, actuacions de dansa, ràdio 
en directe, teatre, poesia, etc. Per segon any consecutiu, es comptarà amb un espai de relax pensat 
per a famílies amb nadons en el que, a més, s’oferiran massatges amb la tècnica japonesa del 
shiatsu.

Tota la programació és gratuïta i oberta a tots els públics fins a completar aforament.
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Xerrades, debats...
DIVENDRES 20 D’OCTUBRE
19.00h Xerrada inaugural «Ni teu, ni meu. Nostre!»
 Amb Yayo Herrero (FUHEM); Sandra Ezquerra (Universitat de Vic); Jordi Via (Arç   
 Cooperativa) i Joan Subirats (IGOP UAB)

DISSABTE 21 D’OCTUBRE
10.30 h De béns comuns a béns comunals
 Amb Vallbona Suport Mutu (Laia Vidal), Joan Pedragosa i El Comú Català (David Algarra).

10.30 h Sobiranies i democràcia: construint pensament comú
 Amb Parlament Ciutadà

10.30 h Eines de micromecenatge per a l'ESS
 Amb Goteo (Ferran Reyes i Manuela Frudà).

10.30 h Davant l'especulació immobiliaria, organitzem-nos!
 Amb Sostre Cívic, Observatori DESC i La Dinamo.

10.30 h Transició energètica
 Amb Som Energia, Aiguasol, Azimut 360, Arkenova, Ecoserveis, Cresol i Suno.

10.30 h Propostes feministes per transitar cap a un món just i sostenible
 Amb FUHEM (Yayo Herrero).

10.30 h Història i present del cooperativisme agroecològic a la ciutat de Barcelona
 Amb IN3 i UOC  (Ricard Espelt i Nuria Vega).

11.30 h La Xarxa de Municipis per l'ESS: nova interlocutora per al foment de l'ESS
 Amb representants municipals sòcies de XMESS.

11.30 h Carrussel d’experiències
 Amb Katuma.org, Col·lectivaT, La mobilitat emergent, Cuidem la vida des del seu inici,   
 Barceloneta Proa La Mar, Suara i Fundació Ferrer i Guàrdia.
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12.00 h Què és això de la intercooperació?
 Amb Comissió de Balanç Social (Ruben Suriñach) Comissió d'Intercooperació (Sandra Erill i  
 Marina Potrony) i  Labcoop (Guernica Facundo).

12.00 h Els baldios com a supervivència (i futur) dels commons a Portugal
 Amb ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa i RedPES (Rogério Roque Amaro)

12.30 h Unser Hamburg - Unser Netz
 Amb Unser Hamburg - Unser Netz (Wiebke Hansen) i Xarxa de sobinaria energètica   
 (Lourdes Berdie).

12.30 h Construint en xarxa: l'ESS i el procomú
 Amb RIPESS Europa (Jason Nardi),  Dimmons (Mayo Fuster),  Fem Procomuns i (des)  
 vestint aliments (Núria Vega), Commons Institut (Johannes Euler), La Ciutat Invisible (Ivan  
 Miro), Pam a Pam (Alba Hierro), XESDotCommons (Fer Paniagua & Wouter Tebbens).

12.30 h Els ateneus cooperatius, una eina per a l'economia social i solidària?
 Amb Ateneus Cooperatius de Catalunya Central, Vallès, Barcelonès Nord, Camp de    
 Tarragona i Barcelona.

13.00 h La moneda social
 Amb Espai de Coordinació de Monedes Socials (Esteve Badia), Node Català Faircoin (Ale   
 Fernández i Elleflane) i NOVACT (Susana Martín).

13.00 h Crisi, dones i alternatives: quin paper juga l'ESS?
 Amb SoPCI – UVic (Sandra Ezquerra Samper i Marta G. Rivera Ferre).

16.00 h 6 anys de medicina integrativa en l'economia social i solidària
 Amb Cos Cooperació i Salut

16.00 h Eines per a la mesura i delimitació de l'ESS i el procomú
 Amb Dimmons (Ricard Espelt) XESDotCommons (David Gómez), Comissió Balanç Social   
 (Rubén Suriñach), Pam a Pam (Alba Hierro), Eina de mesura de l'ESS a Manlleu i Osona   
 (Betlem Parés).

16.00 h Cures i comuns: Visibilitzant pràctiques de cures dintre de l'ESS
 Amb Anem per Feina i Xarxa de treball just (Pedro Moreno), Sindillar i Xarxa de    
 treballadores de cures i de la llar (Norma Falconi) i Asociación Mujeres Pa'Lante (Norma   
 Vèliz).
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16.00 h Debats Directa: Municipalització o externalització cooperativa
 Amb XES (Jordi García) Seminari Taifa (Miren Etxezarreta), Ateneu 9 Barris i Ateneu Coma  
 Cros (Judith Font), Comissionat d'economia social de l'Ajuntament de Barcelona (Álvaro   
 Porro), Col·lectiu Ronda (Nacho Parra) i La Directa (Laura Vilaplana).

16.00 h Miethäuser Syndikat
 Amb Miethäuser Syndikat i La Borda Habitatge.

16.00 h Els municipis, agents impulsors del cooperativisme
 Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (Guillem Perdrix i Cristina Delgado)

16.00 h Llibre: L’economia solidària en cent paraules
 Amb L’Apòstrof (Jordi Garcia).

17.00 h Taller de sobirania financera per al consum responsable
 Amb CCSF (Montserrat Llobet Abizanda) i Més Opcions (Jordi Rojas).

17.00 h  La Barceloneta cooperativa: la forja solidària d'un barri portuari
 Amb Emma Alari, Santi Gorostiza i La Ciutat Invisible (Marc Dalmau).

17.30 h Serveis, xarxes d'internet i telefonia ètics i solidaris
 Amb Pangea.org (Leandro Navarro) Guifi.net (Roger Baig) i Som Connexió (Bernat Alcolea).

17.30 h Experiències públiques, cooperatives i comunitàries
 Amb Ateneu Harmonia,  Aigua.coop, Ajuntament de Barcelona i Cooperativa Delta.

17.30 h ESS i població migrada: aposta política d'enfortiment comunitari
 Amb Sindicat Manters i MigrESS (Aziz Faye), Barikama (Itàlia) i Càrniques en Lluita.

17.30 h L'estratègia comunicativa de l'ESS
 Amb L’Apòstrof.

18.00 h La bombolla de l'economia solidària
 Amb Informe ESS Bcn (Anna Fernández), Coòpolis (Hernan Córdoba), Arç cooperativa   
 (Jordi Via), La Directa (Ester Mora) i XES (Alba Hierro).

18.00 h Presentació llibre: El comú català
 Amb David Algarra.
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18.30 h La societat que genera el procomú
 Amb Commons-Institut (Johannes Euler).

18.30 h Les cooperatives de consum han tocat sostre?
 Amb Opcions (Laia Tresserra), XES i Opcions (Rubèn Suriñach), Sobirania Alimentària i   
 Cultures (Patricia Dopazo), L'Aresta (Gemma Flores-Pons) i Katuma (Ricard Espelt).

19.00 h Construcció de pau a Colòmbia a partir de l’ESS
 Amb La Fàbric@ (Josep Mª Navarro Cantero) i GESTAPAZ (Dorys Ardila).

19.00 h Postgrau d'economia social i solidària
 Amb la XES (Ivan Miró i Jordi Estivill).

19.00 h Formes de viva vivibles, ESS i sostenibilitat de la vida
 Amb Comissió d'Economies Feministes XES (Daniela Osorio-Cabrera).

19.00 h Guia de consum conscient i economia solidària per a organitzacions
 Amb Opcions de Consum Responsable (Toni Lodeiro), Grup Ecos, Servei Civil Internacional,  
 CRAJ i CAB.

DIUMENGE 22 D’OCTUBRE
11.00 h Cooperar més enllà de l'empresa
 Amb Grup Reflexió Autonomia (Eduard Nus), La Base (Xavier Latorre), Vallbona Suport   
 Mutu (Mari Muñoz) i Fusteria de Can Batlló (Iván González).

11.00 h  Nusos a atendre en el procés per cohabitar
 Amb Fil a l’Agulla (Neus Andreu) i Perviure (Mireia Parera).

11.00 h  Introducció a la ciutat comuna
 Amb La Ciutat Invisible (Ivan Miró).

11.00 h “Capital arriscat”
 Amb Grup Integral SCCL (Maria Moreno), Som Mobilitat (Arnau Vilardell) i  Facto (Joan   
 Martínez).

11.00 h L'impacte social de les finances ètiques i solidàries
 Amb FETS, Arç Cooperativa, Coop57, Fiare Banca Ètica i Oikocredit.
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11.00 h  Economia solidària i comerç local: apropament o resistències?
 Amb Pam a Pam (Andrea Lissidini, Anna Fernández), Pla de Desenvolupament Econòmic de  
 Ciutat Vella (Noelia Mohedano), Xarxa local Barcelonés Nord (Jordi Pastor), Xarxa local Alt  
 Ter (Carla Ripoll) i Ecobotiga cooperativa Terrassa (Marc Montlló).

11.00 h  Carrussel d’experiències d’ESS internacionals
 Amb Solidarius Italia, Xarxa d’Economia Social d’Estats Units, RIPESS Europa, Xarxa   
 d’Economia Social i Solidària de Camerún, Jobs Austràlia, Xarxa d’Economia Social i   
 Solidària del Japó, Xarxa d’Economia Solidària de Xile i consellera de Cooperació i Relacions  
 Externes de Marroc.

12.00 h Programari lliure com a procomú
 Amb Jamgo (Martin Espinach) i  Dabne (Margarita Padilla).

12.30 h El sistema públic de pensions en perill
 Amb Col·lectiu Ronda (Miguel Arenas).

12.30 h  L'economia solidària davant del procès d'independència
 Amb Ciutat Invisible (Ivan Miró), Teler Cooperatiu (Eudald Griera), Som Energia (Yaiza   
 Blanch) i XES (Jordi Estivill).

12.30 h  Administració pública i banca
 Amb Centre Delàs d’Estudis per la Pau (Jordi Calvo), Fiare Banca Ètica (Albert Gasch),   
 Ajuntament de Barcelona (Ester Vidal) i SETEM Catalunya (Mònica Vega).

12.30 h  Experiències internacionals d'èxit de finançament cooperatiu
 Amb Federació de Cooperatives de Treball, Alternativas Económicas (Pere Rusiñol) i   
 Fundació Seira.

12.30 h  L’ESS serà feminista o no serà: dialogant amb altres territoris
 Amb REAS Euskadi (Zaloa Pérez), REAS Saragossa (Lourdes Orellana) i Comissió    
 d'Economies Feministes XES.

13.00 h Clàusules socials en la contractació pública
 Amb Col·lectiu Ronda (Marc Vilar)

13.00 h Del local al global desde RIPESS Intercontinental
 Amb RIPESS (E. Memong, E. Kawano, J. Nardi, S. Tanaka, Y. Poirier i R. Luna Rodríguez).
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L’espai
La cinquena edició de la FESC tindrà lloc al complex fabril Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, 20 
de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona. Aquest espai d'ús públic per a l'experimentació cultural i 
artística compta amb més de 15.000 m2 de superfície i disposa de tots els equipaments necessaris 
per dur a terme l'esdeveniment.
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A Granel
Abacus cooperativa
Adab1ts
Alberg Els Caus
Alencop Cooperativa
Alterevents
AlterNativa3
Alternativas Económicas
Alternativas en femenino - Grup de recerca 
SoPCI
Amics d’Ak Benn
Andròmines
Arç Cooperativa
Arqbag, SCCL
Associació (des)vestint aliments
Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya
Associació Entrepobles
Associació per a l’Acompanyament al Final de la 
Vida
B-Polemic
Back To Eco
Biciclot, SCCL
Bidó de Nou Barris

Bruna
Cafè del Centre
Cal Roio. Ramaderia Ecològica del Catllaràs
Calafou
Calidoscoop
Campanya contra el TTIP i CETA
Casa de Naixements Migjorn
Celobert Cooperativa
Cervesa artesana Sikaru
Cervesa Capfoguer
Cervesa Ninkasi
CET Estel Tàpia
CGT de Catalunya
Clade Grup Empresarial d’Economia Social
Claraboia Audiovisual
Cohousing
Colectic (El Teb)
Col·lectiu Punt6
Col·lectiu Ronda
Col·lectivaT
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Conreu Sereny

Organitzacions expositores
La Fira d’Economia Solidària comptarà enguany amb més de 180 organitzacions 
expositores. Les entitats inscrites són majoritàriament cooperatives, tot i que també hi podem 
trobar associacions, fundacions, grups de consum o empreses d'inserció, entre d’altres.

El Consell de la Xarxa Intercontinental de Promoció de l’ESS (RIPESS) - format 
per xarxes d’economia solidària d’Amèrica Llatina i el Carib, Amèrica del Nord, Europa, Àfrica, 
Àsia i Oceania – serà una de les protagonistes d’enguany a la FESC. L’organisme, que reuneix 
alhora xarxes nacionals i sectorials de tot el món, compartirà la seva experiència en una taula 
rodona que inclourà temes de formació i de gènere i ESS, la promoció de polítiques públiques 
inclusives, el foment de la posada en xarxes, així com la col·laboració amb altres moviments socials 
internacionals que promouen la transformació.

Representants de Camerun, Japó, Xile, Austràlia, Estats Unitats, Itàlia i França 
també s’han sumat al programa oficial de la fira amb diverses xerrades per compartir les seves 
experiències sobre ESS.
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Consell d’Associacions de Barcelona
Coop57
Cooperativa Barabara Educació
Cooperativa Catalana de Serveis Financers
Cooperativa cultural Rocaguinarda
Cooperativa de consum ecològic “El Llevat”
Cooperativa ETCS
Cooperativa Integral Catalana (Eco Xarxa El 
Poblet)
Cooperativa Tres Cadires
Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona
Cos, Cooperació i Salut
Cotó Roig/Aixovar
creaRSA
Comissionat d’Economia Social, 
Desenvolupament Local i Consum
Cooperar més enllà de l’empresa
Crític
Diari Jornada
Dies d’agost
Dimmons Research Group
Diomcoop
E.I. L’Eina
Economat Social
ECOS, Grup Cooperatiu
Ecoserveis
Ecoxarxa del Bages
El Borró (Cooperativa de consum ecològic i 
responsable)
El Foli Verd, SCCL
El Grup de Suport al CMM Colectivo de Mujeres 
de Matagalpa
El Mercat Social de Voluntaris.cat
El Risell
El Timbal, centre de formació i creació escènica
EnClau d’Espais Integrals
Engrunes
Espai Ambiental
Espai Brotes

Espai Contrabandos
Facto Assessors
Federació Cooperatives de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya
Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya
Fem Cohousing
Fem Escala
Fent País Cooperativa
FETS-Finançament Ètic i Solidari
FGC Advocats
Fiare Banca Ètica
Fil a l’agulla
Fundació Blue Terabyte
Fundació Casa Dalmases
Fundació Goteo
Fundació Roca Galès
Fundació Seira
Gestión Integral, SCCL
Guifi.net /eXO
Grup Cooperatiu TEB
Habitatges La Borda
Horta de Santa Clara
i-LabSo SCCL
Iacta SCCL
Icària editorial
Impuls Cooperatiu de Sants
Gimnàs Social Sant Pau
Jam Hostel Barcelona
Jamgo
JIN-PA
Justícia Alimentària Global
Katuma
Konexiona Marketing Services
L’Apòstrof
L’Aresta
L’Ariet
L’Esberla



IV FIRA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA Dossier  de premsa

16

L’Olivera Cooperativa
La Caníbal
La Carpa de Tata Inti
La Cervesera del Poblenou
La Ciutat Invisible
La Clara Comunicació
La Cuina del Comú
La Directa
La Fabric@
LabCoop
Laboqueria taller d’arquitectura
Lacol Arquitectura Cooperativa
LAMOSCA
Iniciatives d’economia social i solidària de la 
Regió Tànger-Tetuan-Al-Hoceima (Marroc)
Marge Books
Menjador ca la rosa
Més Opcions per transformar el teu consum
Metromuster
Musicop
Nexes
NUS Processos socials i creatius
Observatori DESC
Oikocredit Catalunya
Opcions
Ordi Natura
PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca)
Pamapam
Pangea / eReuse
Passarvia
Plataforma Educació en Economia Crítica
Pol·len edicions - Espai Contrabandos
Projecte d’economia circular amb repercussió 
social i ecològica positiva a ZN
Projecte FIL
Projectes CONFAVC
Punt Raval
Quepo

Queviure, Distribuïdora de Mercat Social
Raons Públiques .
RiceUp
Riet Vell
RIPESS - Xarxa Intercontinental de Promoció 
de la ESS
SaóPrat
Sembrem Salut
NUSOS. Activitats científiques i culturals
SEPRA
SERCo - Emprenedoria Social i Poble Gitano
Servei Civil Internacional de Catalunya
SETEM Catalunya
Share Events
Som Connexió
Som Energia
Som Mobilitat
Sostre Cívic
Stop Sida,
Suara Cooperativa
SUNO
Tandem Social
Tanquem les nuclears
Tarpuna
TAT_lab
Tigre de paper Edicions (Cultura21)
Trama
Trèvol
Seminari Sobiranies i Democràcia
Trinijove
Verkami
Wopala
Xarec
Xarxa Ateneus Cooperatius
Xarxa d’Ateneus Cooperatius
Xarxa d’Intercanvi i Suport Mutu de Gota en 
Gota Amarant la Terra
Xarxa d’Economia Solidària
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Moneda social, l’ecosol
Com cada any, les persones visitants només podran fer compres als diferents expositors 
mitjançant moneda social. Enguany, s’incorporen 3 iniciatives més a la llista de monedes que 
es podran utilitzar durant la FESC.

La relació total de monedes que es podran utilitzar són l’ecosol (moneda oficial de la XES), la 
turuta de Vilanova i la Geltrú (Associació Ecol3VNG), l’hora de l’Ecoxarxa del Bages i l’eco de la 
Xarxa Eco de Tarragona, el coop de la Cooperativa Integral Catalana, el trok de l’Ecoxarxa de la 
Garrotxa i la gota de la Xarxa de Gota en Gota. Totes les monedes tindran una equivalència d’1 a 1, 
excepte l’hora de l’Ecoxarxa que tindrà un valor de 10 a 1 (és a dir, 10 ecosols/turutas/ecos/coop/
trok/gota equivaldran a una hora).

L’objectiu principal és avançar en la coordinació i la interrelació de les diferents xarxes, 
de manera que, a través d’uns protocols comuns, les usuàries puguin intercanviar productes i 
serveis més enllà de la seva pròpia xarxa local.
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Contacte:
Anna Sánchez

comunicacio@xes.cat

www.fesc.xes.cat

636.27.40.78

Com arribar-hi
Carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona

Metro: L1 (Sant Andreu)

Bus: 11, 40, 73, 126 i N9

Renfe: Sant Andreu Comtal

Bicin: Malts, pl. Orfila, pl. Estació 12, Gran de Sant Andreu 99-97 i pl. Sol dels Paletes
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