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VI FIRA D'ECONOMIA SOLIDÀRIA

Ni teu, ni meu.

Nostre!

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) arriba enguany a la seva sisena edició i es consolida com a cita anual de referència en l’àmbit del mercat social a Catalunya. Un escenari que
permet donar visibilitat a iniciatives i organitzacions de l’economia solidària d’arreu del territori
i que, cada cop més, esdevé un espai de coneixement i diàleg amb iniciatives de les economies
transformadores d’arreu del món.
Però la FESC 2017 vol ser, també, espai d’aprenentatge i de generació de discurs crític al voltant de
l’economia social i solidària (ESS). És per això que l’edició d’enguany s’articula al voltant de quatre
eixos interdependents: la comunitat, el procomú, allò públic i les relacions amb les administracions.
En un moment d’auge de l’ESS en el qual hem aconseguit que algunes administracions públiques hi estiguin apostant com a font de creació de llocs de treball, cal aprofitar l’oportunitat que
ens ofereix la FESC com a escenari de reflexió per preguntar-nos com ens afecta això, si estem davant una bombolla de l’ESS, com han de canviar les institucions internament per promoure amb
eficàcia l’economia solidària o com ha de ser la relació del moviment de l’economia solidària amb
les administracions, entre d’altres.
A més a més, la FESC 2017 arriba amb la voluntat de generar un espai de debat en relació a allò
comú i com garantim que el que es crea en el marc de l’economia social i solidària pertanyi a la comunitat, fent possible una economia col·lectiva i accessible davant un capitalisme individualista i
privatiu. Temps de preguntes i reflexions sobre la definició d’allò públic i comú, els comuns digitals,
la construcció participada de l’economia solidària o com aquesta pot ajudar a construir comunitat...
La FESC 2017 mira cap enfora però també cap endins amb l’objectiu d’obrir espais de relació
i intercooperació entre les diverses iniciatives, projectes i agents que s’hi apleguen, demostrant
que l’enriquidor que resulta el treball conjunt i les oportunitats que ens ofereix com a moviment.
Sis anys després del seu naixement, la FESC manté viva la seva aposta per articular i enfortir
l’economia solidària a Catalunya.
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La 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.
A l’organització de la XES es treballa per comissions; n’hi ha de comunicació, de balanç social,
de relacions externes, d’economies feministes,
etc. Entre aquestes, hi ha la Comissió de Fira,
que és la responsable de l’organització i desenvolupament de la Fira d’Economia Solidària de
Catalunya (FESC), l’esdeveniment anual referent
de l’economia solidària a casa nostra. Enguany,
la Fira té lloc els dies 20, 21 i 22 d’octubre, a Can
Fabra, al barri de Sant Andreu de Barcelona, amb
el lema “Ni meu, ni teu. Nostre! Fem comunitat”.
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Els eixos de la
Fira de 2017
L’economia social i solidària es construeix de manera
col·lectiva i allò que genera també ha de ser per a la
comunitat. En aquesta FESC 2017 volem aprofundir en
aquestes nocions de què és allò comú i com garantim
que el que creem hi pertanyi. Enfront del capitalisme,
inherentment individualista i privatiu, construïm una
economia col·lectiva i accessible.
Hem agrupat aquests temes en 5 eixos interdependents
des dels quals llancem algunes preguntes que esperem
poder contestar, entre totes, a la Fira.
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?
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
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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.
Vindràs a reflexionar-ho amb nosaltres?
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PROGRAMA
la comunitat

De béns comuns a béns comunals
Vallbona Suport Mutu: Laia Vidal, Joan Pedragosa;
El Comú Català: David Algarra.
Cooperar més enllà de l'empresa
Grup Reflexió Autonomia: Eduard Nus; La Base: Xavier Latorre;
Vallbona Suport Mutu: Mari Muñoz; Fusteria de Can Batlló.
Què és això de la intercooperació?
Comissió de Balanç Social: Ruben Suriñach; Comissió d'Intercooperació: Sandra Erill i Marina Potrony; Coop 57;
Labcoop: Guernica Facundo.
Sobiranies i democràcia: construint pensament comú
Parlament Ciutadà.
Els baldios com a supervivència (i futur) dels
commons a Portugal
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa i RedPES:
Rogério Roque Amaro.
Nusos a atendre en el procés per cohabitar
Fil a l’Agulla i Perviure: Mireia Parera i Neus Andreu.
Clàusules socials: REAS Euskadi; Col·lectiu Ronda; XES.
el procomú

Construint en xarxa: l'ESS i el procomú
RIPESS Europa: Jason Nardi; Dimmons: Mayo Fuster; Makea Tu
Vida: Mireia Mas; Commons Institut: Johannes Euler; LCI: Ivan
Miro; Pam a Pam: Alba Hierro; XESDotCommons: Fer Paniagua &
Wouter Tebbens.
Eines per a la mesura i delimitació de l'ESS i el procomú
Dimmons; David Gómez: XESDotCommons; Rubén Suriñach: Comissió
Balanç Social; Alba Hierro: Pam a Pam; Diputació de Barcelona.

Com influir en les polítiques públiques des de l'ESS?
XES.
L'Associació Xarxa de Municipis per l'ESS: nova interlocutora
per al foment de l'ESS als municipis
Representants municipals sòcies de XMESS
La bombolla de l'economia solidària
XES.
Administració pública i banca
Centre Delàs d’Estudis per la Pau: Jordi Calvo; Fiare Banca Ètica:
Albert Gasch; Ajuntament de Barcelona: Ester Vidal; SETEM
Catalunya: Mònica Vega.
debats actuals

Economia solidària i comerç local:
apropament o resistències?
Pam a Pam.
ESS i població migrada: aposta política
d'enfortiment comunitari
Sindicat Manters i MigrESS: Aziz Faye; Barikama (Itàlia);
Càrnies en Lluita.
L'estratègia comunicativa deess
Col·lectiu Ronda; Apòstrof.
Transició energètica
Som Energia, Aiguasol, Azimut 360, Arkenova, Ecoserveis, Cresol
i Suno.
Unser Hamburg - Unser Netz
Unser Hamburg - Unser Netz: Wiebke Hansen; Xarxa de sobinaria
energètica: Lourdes Berdie.

presentacions

La Barceloneta cooperativa: la forja solidària d'un barri
portuari
La Ciutat Invisible.
Formes de viva vivibles, ESS i sostenibilitat de la vida
Comissió d'Economies Feministes XES: Daniela Osorio-Cabrera.
Presentació de l'estudi de consum agroecològic
IN3 i UOC: Ricard Espelt i Nuria Vega.
Llibre: L’economia solidària en cent paraules
L'Apòstrof: Jordi Garcia.
Presentació llibre: El comú català
El Comú Català: David Algarra.
Guia pràctica de consum conscient i economia solidària
Opcions de Consum Responsable, Grup Ecos, Servei Civil
Internacional.
carrusel internacional

Resistir i construir als Estats Units
Xarxa d'Economia Social d'Estats Units (US SEN): Emily Kawano.
Jóvens del camerun a l'ESS
Xarxa d'Economia Social i Solidària del Camerun (RESCAM): E.P.
Memong.
Barris de l'ES a Itàlia
Solidarius Italia: Jason Nardi.
La cooperativa Wappa del Japó
Xarxa d'Economia Social i Solidària del Japó: Shigeru Tanaka.

Del local al global desde ripess intercontinental
RIPESS: E. Memong, E. Kawano, J. Nardi, S. Tanaka, Y. Poirier.

Nova Dinàmica d'enxarxament de l'ES a Austràlia
Jobs Austràlia: David Thompson.

La societat que genera el procomú
Commons-Institut: Johannes Euler.

Taller de sobirania financera per al consum responsable
CCSF: Montserrat Llobet Abizanda; Més Opcions: Jordi Rojas.

Formació profesional a l'ESS a Europa
RIPESS Europa & ADPES (França): Josette Combes.

Serveis, xarxes d'internet i telefonia ètiques i solidàries
Pangea.org: Leandro Navarro; Guifi.net: Roger Baig; Som
Connexió: Bernat Alcolea.

Construcció de pau a Colòmbia a partir de l’ESS
La Fàbric@: Josep Mª Navarro Cantero; GESTAPAZ: Dorys Ardila.

Dones xilenes a l'economia solidària
Xarxa d'Economia Solidària de Xile: Ana Leighton.

Experiències internacionals d'èxit de
finançament cooperatiu
Federació de Cooperatives de Treball; Alternativas Económicas:
Pere Rusiñol; Fundació Seira

Experiències d'èxit d'economia social al nord del Marroc
Consellera de Cooperació i Relacions Exteriors: Salma Demnati; representant d'una Iniciativa d'ESS.

Les cooperatives de consum han tocat sostre?
Opcions.

ALTRES ACTIVITATS

Programari lliure com a procomú
Jamgo: Martin Espinach; Dabne: Margarita Padilla.
La moneda social
Bank of the Commons; NOVACT.
Cures i comuns: visibilitzant pràctiques de cures dintre de l'ESS
Xarxa de treball de la llar just, Xarxa de treballadores de la llar i cures; Assoc. de Cuidadors de Gràcia.
allò públic

L’ESS serà feminista o no serà: dialogant
amb altres territoris
REAS Euskadi: Zaloa Pérez; REAS Saragossa: Lourdes Orellana;
Comissió d'Economies Feministes XES.

#DebatsDirecta | Alternatives al capitalisme: gestió pública,
cooperativa o autogestió dels serveis públics?
La Directa, SCCL.

Propostes feministes per transitar cap
a un mòn just i sostenible
FUHEM: Yayo Herrero.

Introducció a la ciutat comuna
La Ciutat Invisible: Ivan Miró.

Crisi, dones i alternatives: quin paper juga l'ESS?
SoPCI - UVic, La Ciutat Invisible.

Experiències públiques, cooperatives i comunitàries
Ateneu Harmonia; Aigua.coop; Ajunt. de Barcelona; Cooperativa Delta.
“Capital arriscat”
Grup Integral: Marià Moreno; Som Mobilitat: Arnau Vilardell.
XESDotCommons.
Eines de micromecenatge per a l'ESS
Goteo: Ferran Reyes i Manuela Frudà.
L'impacte social de les finances ètiques i solidàries
FETS, Arç Cooperativa, Coop57, Fiare Banca Ètica, Oikocredit.
Miethäuser Syndikat
Miethäuser Syndikat: Lina, Joker, Marita; La Borda: Joan.

carrusel

Katuma.org
Katuma: Enrico Stano.
Postgrau d'economia social i solidària
XES: Ivan Miró, Jordi Estivill.
La mobilitat emergent
Grup Local Som Mobilitt BCN: Alfredo Cano.
Cuidem la vida des del seu inici
Casa de Naixements Migjorn.

Davant l'especulació immobiliaria, organitzem-nos!
Sostre Civic.

Barceloneta Proa a la Mar
Barceloneta Proa a la Mar i Pla Comunitari Barceloneta: Esther
Zamora i Marisa Paituví.

El sistema públic de pensions en perill
Col·lectiu Ronda.

La participació a SUARA
Suara, SCCL.

relació amb l'administració

Els municipis, agents impulsors del cooperativisme
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: Guillem Perdrix
i Cristina Delgado.
Falses cooperatives. Canvis legals que afecten
les cooperatives legítimes
FCTC: Advocats i XES: Cristina Grau.
Els ateneus cooperatius, una eina per a
l'economia social i solidària?
Ateneus Cooperatius.

6 anys de medicina integrativa en l'economia social i solidària
Cos cooperació i salut: persones treballadores i usuàrie.
Col·lectivaT
Col·lectivaT: Baybars Kulebi.
Fes conèixer l’ESS!
Fundació Ferrer i Guàrdia: Sílvia Luque i Hungria Panadero.

Acte inaugural "Ni teu, ni meu. Nostre!" Públic? Procomú?
Estatal? Cooperatiu? Un diàleg sobre com gestionem allò
que és de totes. Hi participen: Sandra Ezquerra (Uvic),
Jordi Via (Arç Cooperativa), Yayo Herrero (FUHEM) i
Joan Subirats (IGOP UAB). Moderadora: Elba Mansilla.
• Sessió d'intercooperació Intercanvi de bones pràctiques. Organitza: Comissió d'Intercooperació de la XES,
Coòpolis i Pam a Pam.
• III Trobada de la Coordinadora de Monedes Socials
Trobada de comunitats, on enfortir l'enxarxament existent i treballar en la millora de protocols, estratègies i
eines. Organitza: Coordinadora de Monedes Socials.
• Assessoria llampec de comunicació. Oferim a les
entitats participants a la FESC una assessoria en comunicació de 15 minuts gratuïta (web, xarxes, etc.).
Organitza: La Clara Comunicació
• Assessoria cooperativa Tot el que voldries saber sobre
una cooperativa. Taller pràctic on conèixer els aspectes
concrets de la gestió, organització i administració d'una
cooperativa. Organitza: Col·lectiu Ronda i Labcoop.
• Activitat de cura Espai per a la cura del cos i relax.
Els nostres cossos sostenen la comunitat, cuidem-nos.
Organitza: Espai Brotes.
• Taller de xerraires i firaires de Som Connexió
Adreçat a persones simpatitzants de Som Connexió
que vulguin implicar-se a la difusió del projecte en el
seu territori. Organitza: Som Connexió.
• II Desfilada de Roba Sostenible i més... Espai de joc
per a 0-6 anys. Actuacions teatrals a càrrec de Teatre
Pa’ Tothom. Música d’Iter Luminis amb Lídia Pujol. El
Sobrino del Diablo i Alwais Drinking Marching Band.
Ràdio amb Trinijove. Taller de Pole amb B-Polemic...
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EXPOSITORES

Cohousing
Ecoserveis
EnClau d'Espais Integrals SCCL
Fem Cohousing
Fem Escala
Habitatges La Borda, SCCL
Jam Hostel Barcelona
Lacol Arquitectura Cooperativa
Observatori DESC
PAH (Plataforma d'Afectats per la Hipoetca)
Punt Raval
Raons Públiques, SCCL
Sostre Cívic
Pamapam
XES
serveis

6
1 E. Honora Enﬁeld
2 E. Benet Vigo
3 E. Dolors Abelló
4 E. Maria Palomera
5 Carrer Francesc

Martínez de Foix
7 Plaça Joan Peiró
8 E. Joan Berney
9 Nau Elissa Garcia
10 S. Micaela Chalmeta

E. Espai
S. Sala

alimentació

AlterNativa3
Associació (des)vestint aliments
Cafè del Centre
Cal Roio. Ramaderia Ecològica del Catllaràs
Cervesa Artesana Sikaru
Cervesa Capfoguer, SCCL
Cervesa Ninkasi
Conreu Sereny, SCCL
Cooperativa de consum ecològic "El Llevat"
Cooperativa Integral Catalana
(Eco Xarxa El Poblet)
Cooperativa Tres Cadires
Economat Social, SCCL
Ecoxarxa del Bages
El Borró (Cooperativa de consum ecològic
i responsable a Sant Andreu)
Fundació Casa Dalmases
Grup Cooperatiu TEB
Horta de Santa Clara
Iniciatives d'economia social i solidària
de la Regió Tànger-Tetuan - Al-Hoceima (Marroc)
Katuma
L'Aresta
L'Ariet, SCCL
L'Olivera Cooperativa
La Cerversera del Poblenou
La Cuina del Comú
Menjador Ca La Rosa Coop
Ordi Natura
Queviure, Distribuïdora de Mercat Social
Riet Vell
XAREC
comunicar

Alternativas Económicas
Alternativas en femenino - Grup de recerca SoPCI
Bruna productora audiovisual, SCCL
Claraboia Audiovisual, SCCL
Cooperar Més Enllà de l'Empresa
CreaRSA
Crític
Diari Jornada, SCCL
Dies d'agost
L'Apòstrof, SCCL

La Clara Comunicació
La Directa, SCCL
La Mosca
Metromuster, SCCL
Opcions
Quepo
Som Connexió, SCCL
cuidar

Xarxa de Gota en Gota Amarant la Terra
Alberg Els Caus
Associació per a l'Acompanyament al Final de la
Vida Hospice
Casa de Naixements, Migjorn
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
Cos, Cooperació i Salut
Espai Brotes, SCCL
Sembrem Salut
Stop Sida
cultura

Abacus cooperativa
Bidó de Nou Barris
Cooperativa Cultural Rocaguinarda
Espai Ambiental
Espai Contrabandos
Fundació Roca Galès
Gimnàs Social Sant Pau
Icaria editorial
La Caníbal, SCCL
La Ciutat Invisible, SCCL
Marge Books
Pol·len edicions - Espai contrabandos
Seminari Sobiranies i Democràcia
TAT_lab
Tigre de paper Edicions (Cultura21, SCCL)
Trama
Verkami
divertir

B-Polemic
Fent País Cooperativa
La Carpa de Tata Intieducar
A Granel, SCCL

Ateneu l’Harmonia
3a Planta
E. Santos Hernández
2a Planta
E. Balbina Pi
S. Albert Pérez Baró
1a Planta
E. David Santacana
E. Pep Manté
E. Regina de Lamo
E. Empar Coloma
Planta baixa
E. Ann Tweedale

Associació Entrepobles
Biciclot, SCCL
Cooperativa Barabara Educació
Cooperativa ETCS
EI L'Eina, SCCL
El Timbal, centre de formació i creació escènica
Fil a l'agulla
L'Esberla
Musicop, SCCL
Nexes
Nus, Processos socials i creatius
Nusos, Activitats científiques i culturals, SCCL
SERCO - Emprenedoria Social i Poble Gitano
SETEM Catalunya
espai associacions

Campanya contra el TTIP i CETA
CGT de Catalunya
Consell d'Associacions de Barcelona
El Grup de Suport al CMM Colectivo de Mujeres
de Matagalpa
JIN-PA
Justícia Alimentària Global
Plataforma Educació en Economia Crítica
Projectes CONFAVC
Tanquem les nuclears
Stop Sida
Càrnies en Lluita
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
finances

Arç Cooperativa
Associació d'iniciatives Rurals de Catalunya - Xarxa
catalana dels Grups d'Acció Local Leader
Coop57
Cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCCL
Fets-Finançament Ètic i Solidari
Fiare Banca Ètica
Fundació Goteo
Fundació Seira
Oikocredit Catalunya
habitatge

Celobert Cooperativa

Alecop Cooperativa
Alterevents
Arqbag, SCCL
Calidoscoop, SCCL
Clade Grup Empresarial d'Economia Social
Col·lectiu Punt6 SCCL
Col·lectiu Ronda
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament
Local i Consum
Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona
Dimmons Research Group
Ecos, Grup Cooperatiu
El Foli Verd, SCCL
El Risell
Facto Assessors, SCCL
Federació Cooperatives de Consumidors i Usuaris
de Catalunya
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
FGC Advocats
Gestión Integral, SCCL
i-LabSo SCCL
Iacta, SCCL
Impuls Cooperatiu de Sants
Konexiona Marketing Services, SCCL
La Fabric@
LabCoop
Laboqueria taller d'arquitectura
Més Opcions per transformar el teu consum
Passarvia
Projecte d'economia circular amb repercussió social i ecològica positiva a ZN
RiceUp
RIPESS - Xarxa Intercontinental de Promoció de
l'ESS
SaóPrat
Sepra
Servei Civil Internacional de Catalunya
Share Events
Som Energia
Som Mobilitat
Suara Cooperativa
Suno
Tandem Social
Tarpuna
Trèvol, SCCL
Trinijove
Wopala
Xarxa d'Ateneus Cooperatius
Xarxa de Bancs del Temps de l’Associació Salut i
Família
tecnofesc

Guifi.net /eXO
Adab1ts
Andròmines
Calafou
Colectic (El Teb)
Col·lectivitat
Fundació Blue Terabyte
Jamgo, SCCL
Pangea / eReuse
vestir

Amics d'Ak Benn
Back To Eco, bosses i complements socialreciclats
CET Estel Tàpia
Cotó Roig/Aixovar
Diomcoop, SCCL
El Mercat Social de Voluntaris.cat
Engrunes
Projecte FIL
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LA MONEDA SOCIAL
A LA FESC 2017
Què és? Una moneda social és una moneda alternativa, complementària a l’euro,
que és creada i gestionada directament per
la comunitat que en fa ús. Té per objectiu
la transformació de l’economia a partir de
valors com la proximitat, la cooperació, la
transparència i la participació.
Com funciona? Habitualment, les monedes socials utilitzen sistemes de gestió virtuals. A partir d’un lloc web, cada usuària
disposa d’un compte corrent des d’on fa
els pagaments o rep els cobraments, tal i
com faria en una banca electrònica. Així
mateix, disposa d’una plataforma on poder anunciar les seves ofertes i necessitats, per tal de compartir-les amb la resta
d’usuàries.
Com participar-hi? En primer lloc, cal
trobar la xarxa més propera. N’hi ha arreu
del territori, algunes de més consolidades
i altres que tot just comencen. La inscripció sempre és gratuïta. Si no tens cap xarxa a prop, pots buscar gent interessada i
engegar-ne una de nova. Un cop feta la
inscripció, cal compartir les ofertes i les
necessitats amb la resta d’usuàries. És habitual que les xarxes organitzin mercats
periòdicament, com a punts de trobada i
de dinamització de la xarxa.
Com aconseguir-ne? Pots aconseguir
moneda social oferint els teus productes
i serveis a la xarxa. Com que és un mercat encara força reduït, els serveis especialitzats poden tenir poca sortida. Pensa
en quina és la necessitat del teu voltant
que tu pots satisfer. Aquesta serà la que
tindrà sortida.

I si n’acumulo massa? Si la teva activitat o producte té molta demanda dins la
xarxa, pot arribar a succeir que rebis més
moneda social de la que gastes. En aquest
cas, pots limitar les teves vendes en moneda social, ja sigui per productes o bé per
dies. La comunitat d’usuàries et pot també
ajudar a trobar productes o serveis que et
puguin ser útils.
Com influeix en la societat? Una moneda d’àmbit local afavoreix la producció i el
comerç de proximitat. Crea mercat social,
posant en contacte empreses i cooperatives de l’economia social, suposant una alternativa financera als bancs capitalistes.
Es pot canviar una moneda per una altra?
Sí. Amb la moneda social d’una xarxa,
podem pagar o cobrar productes o serveis d’una altra xarxa que utilitzi una moneda social diferent. Des de l’Espai de
Coordinació de Monedes Socials, hem
establert els protocols necessaris per ferho. Les xarxes que actualment formen
part d'aquest protocol són la XarxaEco
Tarragona, la CIC - Eco Xarxa El Poblet,
l'ECOL3VNG Vilanova i la Geltrú, l'Ecoxarxa
del Bages, l'Ecoxarxa Garrotxa i la Xarxa
De gota en gota.
Com puc ajudar a enfortir-la? Enguany,
es durà a terme la tercera edició de la
Trobada de la Coordinadora de Monedes
Socials (CMS), una trobada de xarxes de
moneda social on enfortir l'enxarxament
existent i treballar en el desenvolupament
de protocols, estratègies i eines de funcionament i de coordinació.

LA BOMBOLLA
DE L'ESS

A la FESC
trobaràs un espai per
relaxar-te, descansar
i desconnectar

( E S PA I B R O T E S )
Podràs practicar shiatsu contact
(teràpia corporal) a càrrec de les
terapeutes de l’espai i un taller
de reflexologia podal.

INFORMA-TE’N

En els últim anys l'economia social i
solidària ha passat d'ocupar un espai
d'alteritat respecte a l'administració
–no per voluntat pròpia, sinó perquè
l'economia imperant no es qüestionava– a tenir-hi capacitat d'incidència (14 mesures, XMESS, clàusules
socials...) i, encara més, a voler ser
potenciada per part d'alguns ajuntaments i la Generalitat.
Aquest reforç des de l'administració representa una finestra que és
alhora una oportunitat, un repte i
un perill. Ens permet fer arribar a
molta gent, inabastable fins fa poc
per a nosaltres, els valors de l'ESS,
interpel·lar-los a exercir un consum

MIGRESS A LA FIRA
El grup impulsor de MigrESS, format per dues dones colombianes i dos homes
senegalesos, inicia la seva tasca de connectar les migracions i l’economia solidària a partir de participar en el Postgrau d’economia social i solidària – Estudis
Europeus (EMISE+). Una primera enquesta a 87 entitats de l’economia social i
solidària (ESS), duta a terme a la fira de l’any passat, així com l’estudi Una economia solidària per a tothom? Persones migrades a l’economia social i solidària:
límits i potencialitats (que comptà amb el suport de la XES) permeteren identificar l’escassa participació de persones migrades dins de les organitzacions
formals de l’ESS de Barcelona, així com que la relació entre migracions i ESS
es troba poc estudiada, amb un desenvolupament teòric i pràctic molt limitat.
Els impactes de la crisi econòmica en el col·lectiu migrant, les dificultats
legals i financeres tant per obtenir permisos de residència en el marc de
la Llei d'estrangeria, com per engegar iniciatives formals de l’ESS com les
cooperatives, fan que quedi lluny de l’ESS un sector de la societat que, per
contra, té una necessitat important d’alternatives socioeconòmiques: el
17 % de la població barcelonina que sembla relegada a segments del mercat
laboral més precaritzat (hostaleria, serveis, neteja, cura a persones), com
una oportunitat capitalista d'abaratir costos i de crear relacions laborals
més desiguals i segregacionistes.
Taula rodona ESS i població migrada: una aposta política
i d'enfortiment comunitari
Dins del marc de la FESC 2017, volem reflexionar plegades sobre com podem
establir ponts de comunicació i accions polítiques encaminades a enfortir
els llaços entre el teixit solidari i la població migrada. El debat se centrarà
sobre algunes qüestions com: quin rol pot tenir el moviment cooperatiu i
solidari davant de l'enduriment de les polítiques migratòries? pot ser un
vehicle d' inclusió i/o rebuda? té la capacitat per fer-ho? existeixen vies de
comunicació actives vers la població migrada? Qui s'ha d'apropar a qui? cal
promoure una composició més diversa de les organitzacions de l’ESS? Podem
promoure des de l’ESS menys segregació i enfortir-nos com a comunitats?
Posar sobre la taula si cal replantejar-nos els valor cooperatius davant els
reptes d’un món migrant, tal com proposa René Mendoza, creiem que pot
i ha de tenir impacte sobre l’economia social i solidària des de la seva matriu més compromesa amb la transformació social.

responsable i, encara més, a repensar com treballen en els seus espais i
invitar-los a enfortir el mercat social.
A més, per fi, es pot qüestionar (a
través de clàusules socials) l'ús que
l'administració fa dels diners públics, construint eines que eviten
reforçar les empreses amb condicions laborals paupèrrimes o totalment despreocupades del seu impacte social i ambiental.
A la vegada, però, posa un focus
enlluernador sobre un conjunt d'iniciatives que fins ara creixien de forma orgànica fent feina de formigueta, imaginant i construint formes de
fer economia que trenquessin amb
la lògica capitalista. De sobte, ens
veiem absorbint les demandes que
es llancen des dels ajuntaments, des
de la Generalitat, construint espais i
propostes d'ESS sota els seus tempos

i fent créixer les nostres cooperatives per l’allau d'encàrrecs que, de
sobte, arriben d'allà on no els havíem esperat mai.
Sabrem aprofitar aquest moment
per construir un xarxa que ens faci
més fortes sense crear dependència
dels encàrrecs de l'administració?
Sabrem ensenyar múscul i fer créixer el mercat social sense descafeïnar l'etiqueta “economia solidària”?
Dins d'aquesta voràgine creativa
i constructiva en la que estem fent
escoles, màsters, vivers de cooperatives, noves formes d'autofinançament... Hem de saber treure el
temps per pensar cap a quin horitzó caminem i definir estratègies de
resiliència a llarg termini.
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PARTICIPACIÓ DE RIPPES
INTERCONTINENTAL
Enguany els 12 delegats al Consell de la
Xarxa Intercontinental de Promoció de
l’ESS (RIPESS) han decidit dur a terme la
seva reunió anual de treball a Barcelona,
i aprofitar per participar a la FESC, considerada com una pràctica particularment
interessant per ser coneguda pels seus
membres dels diferents continents. Per
situar-nos, cal esmentar que la XES és
membre del RIPESS Europa, que alhora
ho és de l’Intercontinental.
La RIPESS és una xarxa mundial de
xarxes continentals compromeses amb
la promoció de l’economia social i solidària. Las xarxes membres de la RIPESS
(d’Amèrica Llatina i el Carib, Amèrica del
Nord, Europa, Àfrica, Àsia i Oceania) reunieixen, alhora, xarxes nacionals i sectorials. Aquest abast, alhora global i local,
permet promoure l’ESS i incidir en els
diferents nivells, així com afavorir cooperacions intercontinentals.
A la FESC, més enllà d’anar descobrint
les iniciatives i dinàmiques catalanes, els
membres del Consell de RIPESS compartiran la seva tasca des de la perspectiva
dels diferents continents. En particular,

organitzaran una taula rodona per explicar la seva feina a la xarxa, amb un enfocament “des del local vers el global”, sigui
sobre incidència a escala d’institucions
internacionals, espais de compartir en
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.
A més, a l’espai de la FESC dedicat a
la presentació de projectes internacionals, el “carrusel internacional”, alguns
dels delegats del Consell de RIPESS parlaran de la seva implicació a escala local
als seus països, com per exemple del
Camerun, per Àfrica; del Japó, per Àsia;
de Xile, per Amèrica Llatina; d’Austràlia, per Oceania; d’Estats Units, per
Amèrica del Nord, i d’Itàlia i França,
per Europa.
Si esteu interessats a contactar-los directament, us convidem a dirigir-vos a
l’estand que tindran a la FESC, assistir a
les diferents activitats en què participaran o escriure al correu info@ripess-org.

TECNOFESC
Per segon any consecutiu, diverses iniciatives que aborden la tecnologia i la informàtica
des de criteris d’economia solidària s’han organitzat en un espai propi en el marc de la
FESC: la TecnoFESC!. L’espai TecnoFESC agruparà estands d’empreses i entitats d’aquest
àmbit i acollirà tallers relacionats amb la sobirania tecnològica i informàtica. A l’espai
TecnoFESC us oferim activitats divulgatives i
de servei amb criteris d’economia solidària.
Us donarem a conèixer les alternatives que
tenim relacionades amb la informàtica, les
telecomunicacions i la producció en línia per
esquivar el control monopolístic i frenar la
depredació de recursos i drets humans lligada al consumisme d’aparells electrònics.
A la TecnoFESC aprendreu ràpidament
com promoure les telecomunicacions obertes, lliures i neutrals; la gestió sostenible i
CONSTRUÏM
la revalorització dels equips informàtics i la
A LT E R N AT I V E S
TECNOLÒGIQUES
compra pública responsable d’equips elecD E S D E L’ E C O N O M I A
trònics per millorar les condicions de treSOLIDÀRIA
ball als països productors. Hi coneixereu els
proveïdors de serveis tecnològics de l’economia solidària i els impulsors de la producció procumú tecnològica, i comprendreu
l’ús estratègic de les telecomunicacions per al desenvolupament de la justícia social. Hi
trobareu també punts de reciclatge de material informàtic per abordar la problemàtica
de l’obsolescència programada des de la solidariat.
Formen part d’aquesta iniciativa SETEM Catalunya, Adab1ts, Andròmines, Guifi.net,
eXo, Pangea i Jamgo, entre altres entitats i empreses. Tota la informació del programa
la trobareu a tecnofesc.cat

TECNOFESC

LA CIUTAT COMUNA.
COM TRANSITEM VERS
UNA ECONOMIA URBANA
PER A LA VIDA?
Somiem una altra ciutat: al servei de
les classes populars, feta de barris
que possibiliten la solidaritat i la diferència, no la indiferència o la desigualtat; que no expulsa les rendes
baixes, sinó que les acull i transforma perquè produeix i redistribueix
equitativament la riquesa social.
Una ciutat que afronta les necessitats econòmiques, socials i culturals
de qui hi viu, des de la participació i
gestió directa dels seus protagonistes. Una ciutat creada per totes i per a
totes: emancipada políticament, justa econòmicament, fraternal socialment, crítica culturalment, habitable ambientalment. Que dilueix desigualtats de classe, gènere, origen,

opció sexual. Somiem una ciutat per
la vida: cooperativa, ecològica, solidària, feminista. La ciutat comuna.
Tanmateix, per transformar el somni
en vivència gaudida, cal combatre el
malson de la ciutat capitalista. Una
ciutat que promou l’apropiació de
la plusvàlua urbana pels propietaris
del sòl –inversors globals, sí, i rendistes locals operant a airbnb, també–,
mentre que trinxa les classes populars amb habitatges impossibles, segregacions barrials, racismes que humilien, pobreses feminitzades, precarietats al servei del turisme global.
De quins mitjans disposem per a fer
una ciutat per a les persones i no per
al capital?

CONSTRUINT EN XARXA:
L’ESS I EL PROCOMÚ
Hi ha diferents tipus de procomuns: naturals, socials i de coneixement, però, com diu la Silke Helfrich, cada procomú està basat en
recursos naturals, cada procomú és un procomú de coneixement,
cada procomú és una procomú social.
El procomú, els béns comuns i commons poden ser entesos com
un sistema de recursos amb:
• Autogovernança compartida, oberta i democràtica
• Coneixement compartit (almenys internament)
• Drets dels membres a utilitzar o accedir, contribuir i
replicar l’experiència
• Una membresia accessible
En l’era digital hem vist com es pot compartir el coneixement de forma pública, com amb el programari i cultura lliures, el disseny obert
i l’economia circular de codi obert.
D’altra banda, l’economia social i solidària i el moviment cooperatiu porten anys reflexionant sobre la propietat col·lectiva, construir
un espai de propietat col·lectiva més enllà de l’estat i el mercat basat
en principis cooperatius.
• Lliure adhesió i retirada
• Control democràtic entre els associats.
• Participació econòmica dels associats
• Autonomia i independència
• Educació, capacitació i informació
• Cooperació entre cooperatives
• Interès per la comunitat
Si comparem el procomú amb l’economia social i solidària, veurem
dos moviments amb les seves diferències i les seves coses en comú:
els dos es basen en l’autogestió i l’ètica social. Ha arribat l’hora d’unirnos per trascendir el marc capitalista!
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«LA FESC ÉS UN ESPAI PER INTERCANVIAR I
MILLORAR LA CONFIANÇA ENTRE LES PERSONES
QUE CREIEM EN L’ECONOMIA SOLIDÀRIA»
La Maria Majó i Clavell té 71 anys, és de Mataró i està jubilada. Durant més de 40 anys
va treballar com a mestre de primària i ESO. La Maria és una activista històrica, que
acumula una llarga llista de lluites i causes a les seves esquenes; "com a mestra, com
a dona, com a veïna i com a ciutadana", tal i com diu ella mateixa. En l’actualitat, és
membre de la junta de l’associació de veïns del seu barri, coordinadora del projecte
Totes plegades d’amistat intercultural entre dones i sòcia de la XES Mataró. Des de fa
4 anys, a més, participa com a voluntària a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya.
Quina és la teva relació amb l’economia social i solidària?
Visc en un bloc cooperatiu, em gestionen els dinerets una cooperativa i COOP57,
també és cooperatiu el servidor de correu electrònic, el mòbil, les assegurances i
altres... Intento donar els mínims diners al sistema.
Quan i per què vas començar a col·laborar com a voluntària a la FESC?
Perquè trobo que és una proposta per conèixer-nos, intercanviar, descobrir, compartir i millorar l’amistat i la confiança entre totes les persones que creuen en aquest
boníssim model econòmic.
Quin tipus de tasques hi has desenvolupat?
Sempre he estat a l’Espai Pep Manté, ajudant ponents i públic perquè les xerrades
funcionin el millor possible. Desitjo, enguany, poder-ho fer també.
Pep Manté era el meu estimat marit, mort fa 8 anys, advocat laboralista i cooperador de soca-rel. Ell aconsellava a tothom fer una cooperativa, fins i tot en teníem
una amb els fills i filla. Avui seria molt feliç veient el desenvolupament de l’ESS a
casa nostra!
Com has viscut l’evolució de la fira en aquest temps que fa que hi participes?
Què i com ha canviat?
Realment estic molt ficada al meu espai, però observo el seu creixement i bona organització imparables. Sobretot, per dos motius: d’una banda, la riquesa i diversitat
d’experiències d’ESS que sorgeixen dia a dia a Catalunya i, de l’altra, pel voluntariat
que durant temps planifica, prepara i duu a terme la FESC.
Mai no agrairem prou a la gent que dia a dia tira endavant l’ESS i la FESC pel seu
compromís, vitalitat, generositat, empenta i il·lusió! És fantàstic!
Què t’ha aportat aquesta experiència a títol personal?
Com que estic en un espai de reflexió i de descripció d’experiències, hi he après moltíssim! És un curs intensiu de bons pensaments i de bones pràctiques! Amb alguns
ponents després ens hem seguit relacionant i hem fet xarxa.
Per què i com animaries altres persones que s’inscriguin com a voluntàries?
Perquè és tan gratificant poder participar en aquesta moguda! En surts diferent i
molt millor! És molt més el que en reps que el que hi aportes!

Maria Majó i Clavell

A LA FESC
UNEIX-TE
A PAM A PAM

El teu mapa de l’economia solidària

