
La Fira d’Economia Solidària de Catalunya tanca 

amb 14.000 visitants, per sobre d’edicions anteriors 
● Més de 200 entitats expositores i un centenar d’activitats han conformat 

la vuitena edició de la fira organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària 

● S’hi han fet intercanvis per valor de prop de 30.000 ecosols la moneda 

social i única amb la qual s’ha pogut comprar i vendre a la FESC 

● La Fira ha habilitat un espai especial de trobada i reflexió sobre com 

afecta el context actual de repressió a l’economia solidària 

 
Barcelona, 27 d’octubre de 2019 .- Prop de 14.000 persones han visitat entre divendres i               
diumenge la VIII Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) que s’ha fet al Recinte              
Fabra i Coats del barri de Sant Andreu de Barcelona. La xifra dona mostra de la                
consolidació de la fira organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària (XES) de Catalunya i              
de l’interès creixent de la ciutadania per aquelles alternatives que ja s’estan oferint en la               
majoria de sectors des de l’economia social i solidària. La xifra, per sobre de les 11.000                



persones que van visitar la FESC l’any 2018, és especialment significativa si es té en               
compte que dissabte, el dia central de la fira, s’ha tancat l’àrea d’expositores i les               
activitats a primera hora de la tarda per facilitar l’assistència a la manifestació per la               
sentència del procés. 
 
La FESC ha acollit aquest any més de 200 entitats expositores, totes elles treballen              
segons els criteris de l’economia social i solidària, entre altres coses posant el benestar de               
les persones per davant del lucre. També s’ha pogut participar en una vintena d’activitats              
culturals i familiars i en una vuitantena de xerrades sobre temes relacionats amb             
l’economia solidària. L’intercanvi econòmic que s’ha fet durant la fira s’ha fet amb ecosols, la               
moneda pròpia de la fira. En total, durant els tres dies de la fira s’han fet circular prop de                   
30.000 ecosols. La FESC ha estat possible gràcies a les més de cent persones voluntàries               
que han col·laborat en l’organització de la fira, i especialment a les 40 persones i entitats                
de l’economia social solidària que hi han treballat col·lectivament des del mes de             
gener en un procés col·lectiu. 
 
El lema d’aquesta edició ha estat L'economia ha canviat. I tu, a què aspires?, i s’ha                
posat el focus en l’economia 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, així              
com de retallada de drets i llibertats. En aquest sentit, Andalusia, on s’ha viscut l’auge de                
l’extrema dreta i on en canvi hi ha un fort teixit d’economia solidària, ha estat la nació                 
convidada d’aquesta edició. 
 
Interès creixent del públic per un model alternatiu d’economia i consum 
 
De fet des de l’organització de la fira també es vincula l’increment de públic a l’interès                
creixent de cada vegada més persones que busquen un canvi en la seva manera de               
consumir i que no se senten còmodes amb el sistema actual i que troben l’alternativa en                
les entitats de l’economia solidària. D’aquí que des de la FESC es presenti també              
l’economia solidària com espai de resistència davant les amenaces del model capitalista. 
 
Precisament en el context de retallada de llibertats, després de l’aturada del dissabte a la               
tarda com a invitació a assistir a la manifestació convocada a Barcelona, la jornada ha tingut                
com a colofó un dels moments més emotius de la FESC d’aquest any. S’ha habilitat un                
espai de trobada i reflexió sobre el paper de l’economia solidària en el context actual               
de repressió. La sessió, dinamitzada per David Fernàndez, periodista i cooperativista, i            
Neus Andreu, de la cooperativa Fil a l’Agulla, ha estat seguida amb atenció i emoció per les                 
200 persones que han participat en l’acte. En el transcurs de l’acte també s’ha donat a                
conèixer la carta que ha enviat des de la presó Jordi Cuixart adreçada a l’economia social i                 
solidària. 
 
Una base social de 186.000 persones i 6.300 llocs de treball 
 
Durant la Fira també s’ha presentat l’Informe del Mercat Social, que permet fer un retrat               
fidel de com és l’economia solidària catalana. Si analitzem les 261 organitzacions membres             

http://mercatsocial.xes.cat/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/mercatsocial_2019-RESUM.pdf


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. Actualment, el 78%               
de les iniciatives de l’economia 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.  
 
→ Més imatges de la FESC 21019 
→ Web de la FESC 2019 
→ Vídeo de promoció FESC 2019 
 
Per a més informació i gestió d’entrevistes: 
 
Comunicació FESC | fira@xes.cat 
Sara Blázquez: 679864518 | Josep Comajoan: 699180546 

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

