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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 és
una proposta necessària davant del col·lapse ecològic on ens mena el capitalisme, però també és una
proposta d’arrelament al territori que representa alhora un sistema de valors i de maneres de fer.
La Fira d’Economia Solidària de Catalunya, organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària, 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 és, en la seva vuitena edició, un procés consolidat que compta amb més de 200 organitzacions expositores i 100 activitats paral·leles. Any rere any amplia l’espai que ocupa al recinte Fabra
i Coats i augmenta el volum de visitants (l’any passat van ser 11.000). Aquest any es vol fer un salt
d’escala i ampliar el públic assistent a la fira, obrir-la a aquelles persones que busquen alternatives
de consum i tenen ganes d’un canvi en la seva vida quotidiana cap a iniciatives que posin la vida al
centre, projectes locals arrelats al territori.
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. Alhora és un projecte col·lectiu
de la base social de la XES i pràcticament totes les empreses proveïdores de la fira (logística, neteja,
restauració, comunicació, etc) formen part de l’economia social i solidària.
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LA XARXA D’ECONOMIA
SOLIDÀRIA
La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per més de 400 sòcies, unes 260
entitats i més de 140 sòcies individuals. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones,
el medi ambient i els territoris, i funciona amb criteris democràtics, d’horitzontalitat, de transparència, d’equitat i de 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.
Els objectius que persegueix 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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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, tant a curt termini per cobrir necessitats
urgents, com a mitjà i llarg termini per sortir del capitalisme.
• Donar visibilitat al teixit comercial i empresarial de l’economia social i solidària.
• Incrementar la consciència de “model 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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L’ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA A CATALUNYA
Actualment, el 78% de les iniciatives de l’economia social i solidària són cooperatives, principalment
de treball, i associacions. D’aquestes, un 22% es dediquen a l’educació i la recerca, un 10% a l’alimentació, un 10% a la cultura i l’oci i un altre 10% a la salut i les cures. Si analitzem les 261 organitzacions
membres de la XES, entre totes sumen una base social de 186.000 persones, a més de generar 6.300
llocs de treball i uns ingressos de 221 milions d’euros anuals. Aquestes xifres també ens donen una
idea de com és una organització de l’economia social i solidària: si parlem de cooperatives de treball,
cada cooperativa crea ocupació per a unes 35 persones i tenen uns ingressos d’un milió d’euros. En el
cas de les associacions, generen ocupació per a 41 treballadores, tenen 1,2 milions d’euros d’ingressos
i una base social de 836 persones. A més, en el Pam a pam, el mapa col·laboratiu que mostra iniciatives de consum responsable i d’economia solidària a Catalunya, n’hi apareixen quasi 900.
Per tot això, malgrat no és el model econòmic imperant, en els últims anys l’economia social i solidària ha passat de ser pràcticament una desconeguda a créixer quantitativament i, sobretot, en
prestigi i en influència. Tot i que encara queda camp per recórrer, s’ha aconseguit tenir referents en
sectors econòmics en els quals fa un temps no s’hi tenia presència.
Les persones que treballen en l’economia social i solidària destaquen com a principals avantatges
de la seva feina la flexibilitat, l’autogestió i l’horitzontalitat. Això és gràcies a les tres dimensions de
l’economia social i solidària: d’una banda, l’organització interna, que permet posar la vida i les cures al centre; l’impacte social, és a dir, l’arrelament al territori, la cohesió social i el vincle amb els
moviments locals, i finalment l’impacte ambiental. Un altre dels avantatges és que l’economia social
i solidària aposta per l’intercooperació i no per la competència. D’aquí neixen iniciatives com la
FETS-Finançament Ètic i Solidari, la XaRec, la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu i Transformador de
la XES, etc.
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La FESC 2019, un espai de
resistència i creació
d’alternatives al capitalisme
La VIII Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) tindrà lloc els propers 25, 26 i 27 d’octubre
al Recinte Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu de Barcelona. En aquesta vuitena edició, comptarem amb més de 200 entitats participants, una vintena d’activitats culturals i familiars i prop de 80
presentacions, taules rodones, tallers i ponències, que ompliran el cap de setmana de debat i reflexió.
En la present edició, Andalusia serà la nació convidada i la ponència inaugural anirà a càrrec de
l’economista activista Arcadi Oliveres. La FESC serà, un any més, el gran aparador d’opcions crítiques amb el model capitalista que aposten per una economia al servei de la comunitat, la democràcia, l’autogestió i el medi ambient.
L’edició d’enguany, sota el lema L’economia ha canviat. I tu, a què aspires?, posa el focus en l’economia social i solidària com a espai de creació i resistència a les amenaces del model capitalista, en un
context d’auge dels moviments feminista i d’emergència climàtica, però també de l’extrema dreta tant
a nivell estatal com mundial.
El contingut de la FESC girarà al voltant de tres eixos: la resistència, és a dir, l’anàlisi crític de la realitat i la defensa dels drets col·lectius; la creació com a constructora d’alternatives que posen l’economia al servei de les persones i del medi ambient, i l’avanç, això és, generar debats estratègics sobre el
creixement del moviment perquè sigui emancipador i s’estengui.
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 mostrava la dona des d’una òptica masclista.
El cartell s’apropia 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.
Cada cop hi ha més persones que opten pel consum responsable, que s’apropen al moviment feminista o contra el canvi climàtic, que han sentit a parlar de finances ètiques o que no se senten còmodes amb les directrius del model econòmic capitalista. Per això, l’objectiu de la FESC 2019 és omplir
els passadissos del Recinte Fabra i Coats de noves visitants que busquin alternatives a l’economia
imperant.
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Novetats de l’edició 2019
Una de les principals novetats de l’edició d’enguany és la implementació de noves mesures d’ambientalització fruit de les propostes de la comissió d’ecologia de la XES. Entre aquestes mesures
destaquen la distribució de gerres d’aigua per evitar el consum de plàstic i dos banys ecològics secs.
A més, es farà una estimació de les emissions produïdes per la fira i, per compensar-se la petjada
ecològica, es destinaran recursos a la plataforma Rebrotem, que té per objectiu reviure i repensar la
Ribera d’Ebre i altres zones afectades pels incendis forestals.
Una altra novetat de la vuitena edició és el nou espai dedicat al consum responsable, situat a l’entrada de l’espai Elisa Garcia. En aquesta zona hi haurà l’espai Pam a Pam, projecte que aglutina alternatives de consum de tot el territori català, on entrevistaran noves iniciatives d’economia solidària
perquè apareguin en el mapa de l’economia solidària de Catalunya. A la mateixa zona hi haurà les
finances ètiques, amb les entitats que formen part de FETS, Finançament Ètic i Solidari, les visitants
podran trobar alternatives d’estalvi i de gestió de banca amb principis ètics. També hi haurà la família
Opcions, una iniciativa líder a Catalunya que promou el consum conscient i que, juntament amb les
seves sòcies, assessoraran les persones visitants en el salt a un altre tipus de consum en els camps de
l’energia, amb Som Energia; de les telecomunicacions, amb Som Connexió; de la mobilitat, amb Som
Mobilitat i de les assegurances, amb Arç Cooperativa.
Aquest any la FESC aposta per arribar a més públic i fer un salt d’escala ampliant el ventall de
persones que la coneixen i la visiten. És per això que l’espot de la fira s’emetrà per cadenes televisives
locals i generals catalanes i també s’ha ampliat la campanya publicitària a la ràdio, mitjans gràfics
generalistes impresos i online i a la xarxa de metro de Barcelona.
La FESC creix any rere any i s’incorporen noves zones per millorar les condicions de l’espai. La
sala polivalent del nou Institut Martí Pous serà la nova sala d’expositores, la sala Micaela Chalmeta
acollirà les xerrades de gran format i el sopar d’expositores de la fira i El vestíbul de l’Institut Martí i
Pous acollirà l’exposició Catalunya, terra cooperativa, de la Fundació Roca Galés.
Les activitats culturals ocuparan tres espais: el gimnàs de l’escola, on s’hi durà a terme una programació continua d’arts escèniques; el vestíbul del gimnàs, on s’ubicarà la ludoteca per als infants i un
escenari a la plaça Joan Berney, a la zona de restauració, on es faran les actuacions musicals. A més,
hi haurà tallers i concerts a l’Ateneu L’Harmonia.
En la vuitena edició, la fira aposta per la cultura i ofereix una vintena d’activitats, que inclouen con-
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certs, espectacles, tallers i activitats familiars, entre d’altres. D’entre les propostes culturals, destaquen
els concerts de Say It Loud, amb la presència del duet nord-americà de hip-hop polític Rebel Diaz,
i Joan Colomo, així com també la connexió amb Sant Andreu a través d’una deriva sonora per les
zones verdes del barri i una proposta experimental amb gravacions dels seus espais de resistència.
Enguany, l’acte inaugural trencarà amb les edicions anteriors, ja que serà un monòleg a càrrec de
les humoristes Ana Polo i Oye Sherman, en què explicaran com veuen el moviment de l’economia
social i solidària des de fora.
Ana Polo i Maria Rovira, coneguda popularment com a Oye Sherman, s’han convertit en referents
del monòleg en viu o stand-up comedy i són àmpliament conegudes tant a les xarxes socials com als
mitjans. Actualment, Polo és redactora del programa La segona hora de RAC1 i, a més d’humorista,
també és periodista i guionista. Rovira, per la seva banda, és humorista, redactora i guionista. Com
a redactora, ha participat en els programes Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio i La nit dels Òscars de
TV3.
A més, aquest any les organitzacions de la FESC i del festival 48h Open House Barcelona han arribat a un acord per compartir les seves programacions amb les persones que visitin la fira i el festival.
D’aquesta manera, la gent que vingui al Recinte Fabra i Coats podrà fer una doble activitat.
Per últim, repetim la iniciativa d’elaborar un recull de les xerrades, taules rodones i debats de la
fira elaborat de manera col·laborativa, és a dir, que tothom hi pot aportar apunts, fotos o material
audiovisual. Aquest any, a més a més la relatoria col·laborativa elaborada per La Teixidora inclourà
podcasts d’algunes de les activitats.
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LA FESC AMB EL MEDI
AMBIENT
En la vuitena edició de la FESC, s’hi implementaran noves mesures d’ambientalització. La comissió
d’ecologia de la XES ha proposat algunes d’aquestes mesures per disminuir l’impacte ambiental de
l’esdeveniment. Com cada any, l’Ajuntament de Barcelona cedirà les papereres destinades a la selecció de residus a dins el recinte. En aquesta edició, els contenidors se separaran per tipus de residu
quan acabi la fira per facilitar-ne la recollida.
Per minimitzar els residus generats pel consum d’aigua, durant la fira es distribuiran gerres a totes
les sales i als punts d’abastiment de l’organització i del voluntariat. D’aquesta manera, l’única despesa serà la neteja dels gots reutilitzables. A més, les persones voluntàries rebran com a obsequi una
ampolla de vidre lliure de BPA, que podran reomplir al llarg dels tres dies de fira. Per tal de reduir el
consum de plàstic, les persones visitants també podran adquirir ampolles als punts d’informació.
Enguany, a més dels lavabos convencionals, hi haurà dos banys ecològics secs fabricats per Ecosec,
nova sòcia de la XES. Es tracta de lavabos construïts amb materials reciclables, biodegradables i no
contaminants per tal de fomentar una gestió dels residus integrada i circular, ja que els tranformem
en recursos.
Una altra de les novetats és que s’ha animat les persones convidades, a les quals financem el desplaçament, a utilitzar el tren en comptes de l’avió. A més, es calcularan les emissions de gasos amb
efecte hivernacle produïdes per l’esdeveniment (des de la il·luminació i la climatització de la sala fins
a les emissions del transport que han utilitzat les visitants) i, per compensar-ne la petjada ecològica,
es destinaran recursos a la plataforma Rebrotem, que promou la solidaritat en situacions d’incendis
forestals i treballa per dignificar i reduir danys en la pagesia i la ramaderia així com en el territori, repensant el model de paisatge, vida rural, comarca i país. Les persones visitants podran col·laborar en
la recollida de dades a través d’enquestes de mobilitat que es realitzaran en un punt concret de la fira.
Així mateix, es formarà les persones voluntàries per tal de minimitzar el consum elèctric, a més de
fer servir vaixella reutilitzable en el sopar de l’economia solidària de dissabte i productes de restauració ecològics i de proximitat, com cada any.
A la part exterior del recinte hi haurà exposada una placa fotovoltaica de SEBA i una compactadora
de residus orgànics de Tarpuna que treballaran per complementar la gestió de la tasca de restauració.
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Per últim, per a les persones que vinguin amb bici a la fira, hi haurà un espai per aparcar les bicicletes i un taller de revisió de bicicletes de Biciclot. A través d’aquesta iniciativa es vol incentivar l’ús
d’aquest mitjà de transport i animar la gent a venir a la FESC en transport públic i no amb vehicle de
motor particular.
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ANDALUSIA, NACIÓ
CONVIDADA
Com dèiem, la FESC gira al voltant de les resistències i Andalusia viu ara mateix un moment polític
complicat i volem visibilitzar les iniciatives de resistència andaluses. Més enllà del conegut projecte
d’autoocupació cooperativa de Marinaleda, el cooperativisme d’aquest territori té un llarg recorregut històric i forma part de l’ADN de l’economia transformadora més coneguda de la península. És
per això que enguany Andalusia serà la nació convidada a la Fira d’Economia Social de Catalunya.
Volem conèixer les seves organitzacions d’economia social i solidària; compartir-hi estratègies, reptes
i propostes.
Entre les entitats andaluses convidades, hi haurà membres representants de diverses iniciatives de
l’economia social andalusa com Reas Andalucía-Red de Economía alternativa, una associació sense
ànim de lucre composta per entitats de l’economia solidària andalusa; CreaCultuLabs, un laboratori
ciutadà de cocreació que investiga i desenvolupa models d’autogestió col·lectiva i economies transformadores; Enreda, una cooperativa que treballa temes de llibertat tecnològica i transformació
social; Autonomía Sur, un projecte cooperatiu que ofereix serveis d’assessorament jurídic, econòmic
i fiscal, i Traperos de Emaús, una cooperativa de recuperació i reciclatge que treballa per a la integració laboral de persones en risc d’exclusió social.
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L’ESPAI
Un any més, la Fira d’Economia Solidària es farà al Recinte 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 15.000m² de superfície i disposa de tots els equipaments necessaris per
dur a terme l’esdeveniment.
La FESC 2019 tornarà a ser un espai de memòria del cooperativisme. Les sales i les zones on es
desenvolupen les activitats de la fira s’han rebatejat amb la voluntat de transformar-les en espais de
memòria, visibilització i reconeixement a homes i dones que, arreu del món i al llarg de la història,
han estat vinculats al món de l’economia solidària: Elisa Garcia, Micaela Chalmeta, Francesc Martínez de Foix, Joan Berney, o Joan Peiró. L’Ateneu Harmonia i l’escola Can Fabra també rebategen les
seves sales durant la FESC i les dedica a noms destacats del cooperativisme i l’economia solidària
Enguany, l’ampliació de la fira ha fet que s’incorporin dues noves figures referents: Flora Tristan, escriptora i activista social francesa d’origen peruà, i Mary Lawrenson, activista anglesa del moviment
cooperatiu i fundadora de la Co-operative Women’s Guild. Tristan donarà nom a la nova sala d’expositores de l’Institut Martí i Pous, i Lewson al vestíbul de l’institut, que acollirà l’exposició Catalunya,
terra cooperativa, cedida per la Fundació Roca Galés.
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PROGRAMA
La programació d’aquest any compta amb el nombre rècord de més de 100 activitats, amb més d’una
vintena de propostes culturals i familiars i prop de 80 presentacions, taules rodones, tallers i ponències; que ompliran el cap de setmana de cultura, discurs, debat i reflexió al voltant dels eixos temàtics
de la fira. L’economista activista Arcadi Oliveres oferirà la ponència inaugural i en una de les taules
rodones es posarà el focus la incidència política del moviment de l’economia social i solidària fent
balanç dels quatre anys de polítiques públiques municipals a Catalunya. En el marc de la fira es presentarà l’informe del Mercat Social 2018 i s’explicarà el procés de reflexió estratègiaca per impulsar el
Mercat Social a Catalunya, que impulsa XES. L’habitatge serà un tema recurrent sobre les resistències
a l’amenaça actual en aquest sector. Diverses activitats giraran al voltant del dret al sostre, el sòl comunitari o el model d’habitatge cooperatiu. En l’àmbit mediambiental, destaca l’activitat Emergència
climàtica: passem a l’acció? i també hi haurà propostes relacionades amb els cicles de la vida com ESS
i amor: avançant en crear formes d’estimar no capitalistes i Embaràs a qualsevol preu? Una aposta
des de l’economia solidària, a banda d’altres que parlaran sobre la mort o el fet de fer-se gran.
A més, per quart any consecutiu, la fira tornarà a acollir la TecnoFESC, un espai que agrupa diverses
iniciatives que aborden la tecnologia i la informàtica des de criteris de l’economia solidària. Tampoc
hi faltarà la cinquena edició de la desfilada de roba sostenible, amb propostes per vestir-se amb criteris solidaris i sense col·laborar amb l’explotació laboral ni posant en perill els drets humans.

Divendres, 25 d’octubre
17h | Sessió d’intercooperació
19h | Inauguració: monòleg de les humoristes Ana Polo i Oye Sherman
21.30h | Concert de Say It Loud amb Rebel Díaz

Dissabte, 26 d’octubre
10h | Ponència inaugural: Novament la FESC. Més que mai
Participa: Arcadi Oliveres
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10h | Exposició Catalunya, terra cooperativa
Organitza: Fundació Roca Galès
10h | La línia del temps de l’economia solidària
Instal·lació interactiva per construir col·laborativament la línia del temps de l’economia solidària de
l’últim any a Catalunya.
10h | Postals audiovisuals
Organitzat per Teleduca i Melez
10.30 | TecnoFESC Alternatives al tecnopatriarcapitalisme
Participa: Pangea.org
10.30h | Desigualtat, insostenibilitat… Alternatives als grans reptes socioeconòmics d’avui
Participen: Josep Manel Busqueta i Susana Martín Belmonte
10.30h | Producció de pèl·lets a escala local des de l’economia solidària
Participa: Josep Plasencia, de Som Biomassa
10.30h | L’economia solidària a Andalusia: actualitat i reptes
Participen: Mar Osuna, de REAS Andalucía i Crea CultuLabs; Ana Isabel Fernández i Rocío Solano,
d’Autonomía Sur; Arantza Lozano, d’Enreda i Carmen Ruiz, de Traperos de Emaús
10.30h | Balanç històric i crític del cooperativisme català (1868-1936)
Participen: Jordi Ibarz i Miguel Garau, de la Universitat de Barcelona i Margarida Colomer
10.30h | Habitatge cooperatiu: situació actual i mecanismes d’impuls
Participen: Mireia Sierra, d’El Risell; David Guàrdia, de Sostre Cívic; Arnau Andrés, de La Dinamo i
Lacol i Lali Davà, de La Dinamo
10.30h | L’economia solidària de tot l’Estat “Ensenya el cor”
Participa: Comisión de Balance/Auditoría Social de REAS RdR
10.30h | La Carpa de Tata Inti. Reversionant les ludoteques mòbils
10.50h | Compostatge urbà en comunitat
Participa: Aina Sancho, d’Espai Ambiental Cooperativa
11h | TecnoFESC Taller: Manteniment i reparació de telèfons i tauletes
Participa: William Ramírez, d’Andròmines
11h | Moxa, apuja les defenses i augmenta la vitalitat
Participa: Enric Gallardo, de Cos cooperativa
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11.30h | Visita guiada a l’exposició Catalunya, terra cooperativa
Participa: Fundació Roca Galès
11.30h | Un accés ràpid a la reflexologia podal
Participa: Xavi Muñoz, de Cos cooperativa
11.30h | Presentació de la Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària (XMESS) i del nou
recurs Enxarxant sobiraniESS
Participa: Elisa Segués, de l’Ajuntament de Sabadell; Betlem Parés, de l’Ajuntament de Manlleu i Xavier Rubio, de l’Ajuntament de Barcelona
11.30h | Quina salut financera tenen les cooperatives?
Participa: Rafael Vidal, de la Fundació Seira i Ramon Bastida, de la UPF
11.30h | Com afavorim la transició feminista a les nostres entitats?
Modera: Elba Mansilla, de La Ciutat Invisible
11.50h | La tecnologia serà cívica o no serà!
Participa: Gemma Galdon, d’Eticas Foundation
12 h | Aquí, qui mana?
Participa: Directa
12h | El cooperativisme en la lluita pel dret a l’habitatge a Catalunya
Participa: 1er Congrés d’habitatge de Catalunya i Sectorial d’habitatge cooperatiu i transformador
12h | Taller: L’empresa com a sistema
Participa: Jordi Vinadé i Maria Ortí, de Cos cooperativa
12h | Baròmetre de les finances ètiques: radiografia i impacte social
Participen: Sergi Salavert, de FETS; Raquel Alquézar i Rubèn Suriñach, de la XES; Alfons Bolado,
d’Arç; Roberta Fadda, d’Atlantis; Xavi Teis, de Coop57; Clara Soler, de Fiare i David Diaz de Quijano,
d’Oikocrèdit
12.30h | Economia social a Corea i contribucions de l’iCOOP
Participa: Junhee Lee, d’iCOOP
12.30 h | Presentació de la Guia del mercat social
Participen: Jordi Garcia i Rubèn Suriñach, autors de la publicació i Marisol Lage, de la Diputació de
Barcelona
12.30h | Economia solidària i amor: avançant en la creació de formes d’estimar no capitalistes
Participa: Neus Andreu, de Fil a l’Agulla
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12.30h | Apoderament de les dones joves a l’economia solidària
Participa: Mireia Serra, d’El Risell
12.30h | Fly! Exhibició de l’associació de pole dance B-Polemic
13 h | Persona, espai i treball: adaptant les oficines a les persones
Participa: Susana Gimber i Anna de Torróntegui, de Raons
13h | Taula rodona: Balanç dels quatre darrers anys de Polítiques Públiques d’ESS a Catalunya
Participa: Josep Vidal, de la Direcció d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya; Álvaro Porro, del Comissionat d’Economia Solidària de l’Ajuntament de Barcelona; la Xarxa de Municipis per
l’ESS; Bet Tena, de les Xarxes Locals de la XES i Gemma García, de la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya
13h | Mares de Madrid. Un proyecto innovador de fomento de la ESS
Participen: Cooperativa Dinamia i Grupo Cooperativo Tangente
13h | Experiències d’economia solidària a Andalusia
Participen: Mar Osuna, de Crea CultuLabs; Ana Isabel Fernández i Rocío Solano, d’Autonomía Sur;
Arantza Lozano, d’Enreda; i Carmen Ruiz, de Traperos de Emaús
13.30h | TransicióEnergètica.CAT, un projecte de Som Energia i Som Mobilitat
Participa: Ricard Jornet, de Som Mobilitat
13.30h | Construcció del mapa (interactiu) de l’economia solidària a Catalunya
Participa: Sergi Rufat, de Tandem Social
13.30h | Concert de Paula Peso, dins el cicle Orelletes
Organitzat per l’Ateneu l’Harmonia.
16h | Com garantir ecocriteris davant el capital especulatiu verd?
Participa: Engràcia Valls, de La Manduca i Andreu Ortiz, d’El Brot
16h | Crowdfunding amb compromís social per finançar la teva idea
Participa: Manuela Frudà, de la Fundación Goteo
16h | Mercantilització o economia de les cures… Com vols envellir?
Participen: Cristina Nagore i Innan Urueta, de Clara Ser Gran
16h | Emergència climàtica: passem a l’acció?
Participen: Comissió d’Ecologia XES, Xarxa per l’Acció Climàtica: Moviment per la Justícia Climàtica, Fridays For Future i Rebel·lió o ExtincióBCN
16h | Pràctiques transformadores antiracistes de l’ESS a Barcelona
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Participen: Özgür Günes, de Col·lectivaT; Luz Helena Ramírez, de MigrESS i Cercle de Migracions
de Coòpolis.
16h | reHabitarEnvall i Casa Bigodé
Participa: Núria Sauquillo, d’Envall Cooperativa
16h | Capitalisme, extrema dreta i sobirania alimentària al món rural
Participen: Ángel Calle, professor d’Agroecologia Política; Cristina de Llanos, de Ramaderes de Catalunya i Nogay Ndiaye, de la Plataforma Fruita amb Justícia Social
16h | TecnoFESC Datathon: dret a la ciutat, resistint als desnonaments
Participen: Alp Hamdi Oktem i Baybars Kulebi, de Col·lectivaT
16h | Projecció del documental Diom i debat posterior
Participen: Lucía Andújar i Pablo Zareceansky, de Quepo, i persones sòcies de DiomCoop
16h | Xerrada i debat d’Altres Festivals Possibles
Organitza: Cultura Viva
16.20h | Sinergies entre Goteo i altres iniciatives de programari lliure
Participen: Javier Carrillo i David Benabarre, de la Fundación Goteo
16.40h | TecnoFESC Socialissues.tech: comunitats OpenSource amb impacte en l’economia solidària
Participa: Àngel Fernàndez, de Coopdevs
17h | La tecnologia blockchain des de l’economia solidària
Participen: August Corrons, de La Coopmunitat i Jairo Echávez, de Sprintcoop
17h | Mitjans de comunicació: perills, reptes i models a seguir
Participen: La Marea i Crític
17h | Debat: El pati de l’escola en igualtat
Participen: Julia Goula, Helena Cardona i Dafne Saldaña, d’EqualSaree
17h | Present i futur del dret a l’habitatge
Participen: Montse Serrano, advocada de Col·lectiu Ronda i Alexandra Francès, del Sindicat de Llogateres
17h | Sòl comunitari: una proposta d’adquisició i gestió col·lectiva
Participen: Raimon Gassiot, de Coop57; Gerard Nogués, de La Titaranya de Valls i Gemma Correcher i Aïda Cuesta, de La Tartana de Can Bofill
17.20h | Mapa de finançament cooperatiu per afrontar reptes de mobilitat
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Participa: Eddy Roca, de Som Mobilitat
17.30h | Educació i economia solidària
Participen: Entitats i cooperatives de l’àmbit educatiu vinculades a l’economia social i solidària.
17.30h | Balanç comunitari: l’impacte de la gestió comunitària
Participa: Xarxa d’Economia Solidària i Xarxa d’Espais Comunitaris.
17.40h | Voluntaris.cat: Jo aspiro a transformar!
Participen: Núria Monsalve i Ruben Escobar, de la Federació Catalana de Voluntariat Social
18h | Morir, una necessitat bàsica. Saps com ho vols fer?
Participen: Victòria Martínez, Júlia Sànchez i Valentí Zapater, de Som Provisionals
18h | TecnoFESC Som Connexió: abordant el repte tecnològic de créixer
Participen: Enrico Stano, de Coopdevs i Joan Caballero, de Som Connexió
18h | Oikocredit: inversió d’impacte social i ambiental al Sud global
Participen: David Diaz de Quijano, d’Oikocrèdit Catalunya i Oikocrèdit Internacional
18h | Cinefòrum: Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les dones migren?
Participen: Ana Aupi, de CooperAcció; Mujeres Pa’lante; Paula Santos, de Mujeres Migrantes Diversas i Elba Mansilla, experta en economia feminista
18h | TecnoFESC Por todas las lunas de hierro, de Poka Yoke Teatro
Proposta teatral organitzada per SETEM Catalunya i Poka Yoke Teatro.
18.30h | Per què emprenem les cooperativistes? Relats de vida
Participen: Ariadna Alonso, de LabCoop i Joana Conill, d’Etcèteres i LabCoop
18.30h | Canviem les rutines periodístiques per canviar el periodisme
Participen: SomAtents, Directa i Catalunya Plural
18.30h | Taula rodona: Calen espais de trobada entre ESS, AAPP i empresa privada?
Participen: Dídac Ferrer, cap del Gabinet d’Innovació i Col·laboració de la Universitat Politècnica de
Catalunya; Jordi Mayals, soci fundador de L’estoc - mobles sostenibles i Elena López, sòcia-directora
de la Consultora RSC
19h | Bioconstrucció i salut: relat de tres vivències
Participen: Juan Ruiz, autopromotor de cohabitatge sènior en construcció; Mariana Palumbo, professora de l’ETSAV-UPC i membre del grup de recerca GICITED i Albert Puy, soci de la cooperativa de
bioconstrucció COECO
19h | El capital social ètic: repte estratègic pel creixement de l’economia solidària
Participen: Jordi Ibáñez, director de la Fundació Fiare Finances Ètiques i M. Cristina Poblet, profes-
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sora de Microeconomia a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona
19h | Educoop. Plataforma educativa de l’economia solidària de Catalunya
Participa: Trama, l’Apòstrof i Communia
19h | Singularitats de l’arquitectura dels processos de cohabitatge
Participen: Celobert i Lacol
19h | Concert de Missió Kènia amb Alma de Boquerón
19.30h | Comunica’t per transformar. Connecta amb el cor de la gent
Participa: Mariona López, de Waitala
19.30h| Claus de l’èxit per trobar i obrir un local
Participen: Cristina Villanueva i Cristina Monjas, d’Arquitopia Cooperativa
19.30h | Seminari FRG 2019: Municipalisme, cooperativisme i sobiranies
Participen: Ivan Miró, Gerard Nogués, Xavi Palos i Bet Tena, de la Fundació Roca Galés
19.30h | Cooperativitzem el mercat d’habitatge privat!
Participen: Ferran Aguiló, de La Dinamo Fundació i Daniela Idrovo
20h | Desfilada de moda sostenible
21h | Sopar de l’economia solidària
23h | Actuació de Joan Colomo

Diumenge, 27 d’octubre
10h | Exposició Catalunya, terra cooperativa
Organitza: Fundació Roca Galès
10h | La línia del temps de l’economia solidària
Instal·lació interactiva per construir col·laborativament la línia del temps de l’economia solidària de
l’últim any a Catalunya.
10h | Taller familiar: A casa som feministes
Organitzen: La Clara SCCL i Tata Inti SCCL
10.30h | La Carpa de Tata Inti. Reversionant les ludoteques mòbils
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11h | Embaràs a qualsevol preu? Una aposta des de l’economia solidària
Participen: Pilar Roca, de Cos cooperativa; Paula Arce, Esther Vivas i Gracia Trujillo
11h | Relleu cooperatiu
Participen: Coòpolis, Ponent Coopera i Coopcamp
11h | Comunicació i economia solidària: on som i on anem?
Participen: Judit Quintana, de la XES; Marta Molas, de La Clara Comunicació i Carme Giménez, de
l’Apòstrof
11h | TecnoFESC Compra pública socialment responsable: bones pràctiques
Participen: Carla Canal, de l’Ajuntament de Barcelona; Mireia Roura, de eReuse/Pangea i Laia Fargas, de SETEM Catalunya
11h | El mercat social català
Participen: Ruben Suriñach, de Balanç Social - XES; Alba Hierro, de Pam a Pam - XES i Jordi Garcia,
permanent de la XES
11h | Trobada de Procomuns en el marc de l’economia solidària
Organitza: femProcomuns
11h | Com fem créixer els projectes de cohabitatge per a gent gran?
Participen: Rosa Cols, del projecte Walden XXI de Sostre Cívic; Anna Corrons, del projecte Can70
de Sostre Cívic; Verónica Ramilo, de Perviure; Daniel López, del Projecte Movicoma (UOC); Suara/
Cooperativa Convivir i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
11h | Polipoesía. Mamífero en Extinción
Participa: Ángel Calle, activista de la vida poética
11h | Taller de circ
Organitza: Ateneu Popular 9 Barris
11.30h | Resistències Sonores: Deriva, amb La Nave Va
Organitza: Processos Col·lectius FiC
12h | TecnoFESC Taller: Data Control Wars: batalla pel control de les dades
Participen: Núria Alonso i Martina Mayrhofer, de Colectic
12h | TecnoFESC Presentació del llibre Despertar del sueño tecnológico
Participa: Ekaitz Cancela, escriptor i periodista, col·laborador de La Marea i El Salto
12h | Hi ha una sola manera de canviar el món?
Participa: Laura Marbiol, de Fil a l’Agulla
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12h | L’economia solidària en la transició a l’energia renovable
Participen: Mar Carrera, de la Comissió de Publicacions i Formació de la XES i Pol·len edicions
SCCL, Jordi Pujol Soler, autor del llibre i membre de Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social
Sostenible (CMES), i entitats socioeconòmiques de l’economia solidària per a la transició i la sobirania energètica
12h | Repensem els contes!
Organitza: Trama SCCL
12.30h | Visita guiada a l’exposició Catalunya, Terra Cooperativa
Participa: Fundació Roca Galès.
12.30h | Llums i ombres de la mirada comunitària en l’economia social i solidària
Participa: Cooperativa Etcèteres; Joao França, autor del llibre Retrats de la Barcelona comunitària i
una usuària de projectes d’intervenció de Trinitat Vella
12.30h | Cap al Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores 2020
Participa: Associació del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores
12.30h | Protocols contra violències masclistes en xarxes de segon grau
Participen: Sílvia Alberich, de l’Eix de feminismes de Lafede.cat, Federació de Cooperatives de Treball i la Comissió d’Economies Feministes de la XES
12.30h | Intercooperació: una visió pràctica, èxits i dificultats
Participen: Cooperativa Molsa, XAREC i UNI.CO
13h | Reptes i oportunitats de les plataformes digitals per a les ciutats
Participen: Mayo Fuster, de Dimmons UOC; Javier Carrillo, de Goteo i Susana Martín, de REC-moneda social
13h | Vulneracions de drets i alternatives: el cas del tèxtil
Participen: Denisse Dahuabe, de SETEM Catalunya i Eduard Sagrera, d’Oxfam Intermón
13h | Resistències Sonores: concert de Sara Fontan i Aalbers
Organitza: Processos Col·lectius FiC
13.30h | Quines opcions tenim per decidir sobre embaràs, part, criança
Participa: Migjorn
13.30h | La Comunificadora. Programa d’impuls per a projectes d’economia col·laborativa
Participa: Ernest Pons, de la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa
13.30h | La línia del temps de l’economia solidària: anàlisi i retorn
Participa: Comissió de Continguts de la FESC
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ORGANITZACIONS
EXPOSITORES
La VIII Fira d’Economia Solidària comptarà enguany amb més de 200 organitzacions participants.
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.

Alimentació
Associació Hi som
Associació per l’Impuls dels
Supermercats Cooperatius i el
Mercat Social
Cal Roio, ramaderia ecològica
del Catllaràs
Casa Dalmases Fundació
Cervesa Capfoguer
Cervesa Florestina
Conreu Sereny, SCCL
Cooperativa Borronets
El Llevat, cooperativa-associació de consum ecològic
Cooperatives de consum agroecològic i responsable
Detergents A Granel
Diomcoop, SCCL
Economat Social de Sants
Horta de Santa Clara
Katuma, SCCL
La Cervesera del Poblenou
La Sobirana Cooperativa
La Veganeria, SCCL
L’Aresta

Les Refardes, SCCL
L’Obrador de Gramenet, SCCL
L’Olivera i El Rosal
Madre Tierra Semillas Biológicas
Molsa
Ordi Natura
Pachamama
Quèviure
Riet Vell
Riuverd Empresa d’Inserció,
SCCL
Tres Cadires, SCCL

La Clara Comunicació
la Directa, SCCL
L’Apòstrof, SCCL
Looky Produccions, SCCL
Megafon Coop.
Mes Cooperativa
MTK Space
Observatori del Deute en la
Globalització
Quepo, comunicació per la
transformació social
RiceUp, SCCL
Waitala

Comunicació

Cultura i oci

Alternativas Económicas
Bruna Productora Audiovisual,
SCCL
Col·lectivaT, SCCL
Crític, SCCL
SomAtents
Dies d’agost, SCCL
El Foli Verd, SCCL
Fundació Roca i Galès

Abacus Cooperativa
Alterevents
Art&Coop, SCCL
Bidó de Nou Barris
BitLab
El Trajín - Escola Popular Keras
Buti
Els Caus Cooperativa
GATS / Festival Esperanzah
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Idària, empresa d’inserció Boscos Actius
Rocaguinarda
Tinta Invisible Edicions
Verkami, crowdfunding compromès

Editorials i
llibreries
Ediciones Wanáfrica
Icaria Editorial
La Caníbal, SCCL
La Carbonera
La Ciutat Invisible, SCCL
La Tribu Llibreria
Pol·len Edicions, SCCL / Espai
Contrabandos
Tigre de Paper Edicions

Educació
+Educació Cooperativa
A Granel, SCCL
Artijoc.coop
Associació Entrepobles
Cooperativa Barabara Educació
Dimmons - BarCola
Educoop, plataforma educativa
de l’ESS de Catalunya
EI L’Eina, SCCL
El Timbal, centre de formació i
creació escènica, SCCL
Entitats educatives de l’economia solidària
La Coopmunitat / En Jan i la
Berta
NUS Cooperativa
Reflexes, SCCL
Tarpuna, SCCL
Tata Inti, SCCL
Usar y Reusar Cooperativa

Ens públics
Economia Social i Solidària,
Ajuntament de Barcelona
Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària
(XMESS)

Finances
Arç Cooperativa
Clade, grup empresarial d’economia social
Coop57, SCCL
FETS, Finançament Ètic i Solidari
Fiare Banca Ètica
FICOOP
Fundación Goteo
Gestión Integral, SCCL
Oikocredit Catalunya

Habitatge
Arqbag, cooperativa d’arquitectura
Arquitopia
Celobert Cooperativa
Cohousing Barcelona, SCCL
Col·lectiu d’Arquitectes El
Tinglado
De Mans a Terra
Edificis Positius
Entramat
Envall Cooperativa, SCCL
La Dinamo Fundació
Labaula arquitectes
Laboqueria Taller d’Arquitectura, SCCL
Lacol Arquitectura Cooperativa
LEMUR, Laboratori d’Emergències Urbanes
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Observatori DESC
Perviure, SCCL
Raons
Ruderal, la cooperativa d’habitatge de Vallcarca
Sostre Cívic
Terram
Vidàlia
Voltes, cooperativa d’arquitectura

Salut i cures
Clara
Cos, cooperativa de salut
Migjorn, casa de naixements
Sepra, SCCL

Serveis a
entitats
AlterNativa3 Bio Fairtrade
ASESCAT
Associació SEBA
Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella
Calidoscoop, SCCL
Consell d’Associacions de Barcelona
Coòpolis, Ateneu Cooperatiu
de Barcelona
EcoSec, banys ecològics secs
portàtils
Federació Cooperatives Consumidors i Usuaris de Catalunya
Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya
Fil a l’Agulla, SCCL
Fundació Seira
Grup ECOS
La Coopmunitat Blockchain
La Qperativa
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LabCoop, SCCL
Living Commonly
Sinèrgics Coworking Baró de
Viver
Trèvol, SCCL
Xarxa d’Ateneus Cooperatius

Serveis a
persones
Associació Benestar i Desenvolupament
Associació l’Era
Bancs del Temps
Biciclot, SCCL
Col·lectiu Ronda, SCCL
CONFAVC - Gestió Veïnal,
SCCL - Omplim els Buits,
SCCL - Ser Barri, SCCL
Cooperativa Etcèteres
Doble Via, serveis socioeducatius, SCCL
El Risell
Espai Ambiental Cooperativa
Facto Assessors, SCCL
Federació Catalana de Voluntariat Social
Fundació ECOM
Fundació Engrunes
Grup Cooperatiu TEB
Impulsem, SCCL
Incoop, SCCL
Irídia, Centre per la Defensa
dels Drets Humans
La Canya
La Fàbric@, SCCL
La Innobadora
LaCoordi, comerç just i finances ètiques
L’Arada, Creativitat Social,
SCCL, i Territori de Masies
Coop
Metzineres
Musicop

Provivienda
rconnecta
SETEM Catalunya
Solidança / Roba Amiga
Som Mobilitat
Taula per Mèxic

Pla Comunitari de Roquetes
Perifèrica9B
Resid’ÚS

Xarxes locals
Subministraments XES
Opcions, impulsem el consum
conscient
Som Connexió
Som Energia

Tecnologia i
electrònica
Adab1ts
Associació per a l’Expansió de
la Xarxa Oberta
Codi Cooperatiu
Colectic
Coopdevs
femProcomuns, SCCL
Fundació Guifi·net
Jamgo, SCCL
Pangea / eReuse
Som Biomassa, SCCL

Tèxtil
Amics d’Ak Benn
CET Estel Tàpia, SRL
Cotó Roig
Creadoness
Diomcoop SCCL
Dones amb Força
Ethical Time
Hi Little!
lovebedo by fasolá
Més amb Menys - Costura del
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Impuls Cooperatiu de Sants
Taula Eix Pere IV
Teler Cooperatiu - XES Sabadell
CooperaSec
XES Garrotxa
XES L’Hospitalet
XES Ripollès
XES Sant Andreu
XES Sant Cugat
XES Terrassa
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L’ECOSOL, l’única moneda
en circulació a la fira
Com cada any, les persones visitants només podran comprar a les entitats expositores amb la moneda oficial de la fira: l’ecosol. Els euros no seran vàlids per a les transaccions econòmiques perquè
l’organització aposta per una moneda social i no especulativa.
Les persones visitants podran canviar els euros a ecosols en diferents punts d’intercanvi ubicats dins
el recinte firal. Un ecosol equivaldrà a un euro.
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LA FESC 2018
EN XIFRES
Més d’11.000 persones visitants
Unes 90 persones voluntàries
198 organitzacions expositores
80 xerrades i 20 activitats culturals o
familiars
27.000 ecosols en circulació
2.785 piulades amb l’etiqueta
#FESC2018
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COM ARRIBAR-HI
Recinte Fabra i Coats
C/ Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
Metro: L1 (Sant Andreu)
Bus: 11, 40, 73, 126 i N9
Renfe: Sant Andreu Comtal
Bicing: Malts, pl. Orfila, pl. Estació, 12; Gran de Sant Andreu, 99-97 i pl. Sol dels Paletes

CONTACTE
fira@xes.cat
Sara Blázquez | 679 86 45 18
Josep Comajoan | 699 18 05 46
www.fesc.xes.cat
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