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La sostenibilitat de la vida. Una mirada a l’economia, la so-
cietat i el medi ambient des d’una perspectiva feminista. 

L’any 2015 serà el quart any de celebració de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya 
(FESC) organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. En els anys 

anteriors hem establert els marcs teòrics i pràctics a partir dels qual s’han anat teixint la 
xarxa d’interrelacions del que actualment és una part important de l’Economia 

Social i Solidària catalana.

La FESC 2015 vol fer un pas més enllà en el procés de consolidació de la fira i de tot el 
que representa. Volem conèixer-nos cap endins i cap enfora, créixer i enfor-
tir-nos, conèixer com és la xarxa de l’ESS, qui som, on som, què fem, com ens 
interrelacionem i ens comuniquem amb el món que ens envolta. Per dur-ho a terme ens 

proposem fer-ho des d’una perspectiva feminista, acollidora, plural, subversiva, curosa, 
creativa, honesta i plena de coratge, mitjançant una sèrie d’eines i d’experiències comparti-
des que ens permetin conèixer on som per orientar-nos en el canviant mapa socioeconò
mic i ambiental actual i trobar estratègies que ens permetin seguir caminant amb pas deci-

dit cap a un món socialment més just, equitatiu i sostenible on la vida, en 
majúscules, retorni al centre de l’existència.

Els eixos temàtics de les xerrades de la Fira d’enguany giraran al voltant del desenvolu-
pament comunitari i el mercat social; el consum responsable i la sobira-
nia alimentària, les economies feministes i el lligam entre els drets fona-

mentals i l’economia social 
i solidària.

INTR ODUCCIÓ



L’e conom ia social i solidària acull tote s le s pràctique s e conòm ique s orie ntade s a le s ne ce ssitats 
h um ane s, ge stionade s de  form a participativa i de m ocràtica, i social i 

e cològ icam e nt re sponsable s. 

Aque ste s pràctique s e stan pre se nts e n tot e l cicle  e conòm ic: producció, distribució, com e rcia-
lització, consum , e stalvi i inve rsió, i conform e n e l m e rcat social. Avui, aque sta altra form a de  fe r 
e conom ia ofe re ix tots e ls producte s i se rve is ne ce ssaris pe r cobrir le s ne ce ssi-

tats de  la vida quotidiana de  le s pe rsone s.

La Fira d'Econom ia Solidària de  C atalunya, organitzada pe r la X arxa d'Econom ia Soli-
dària de  Catalunya, és un aparador de  tots e ls producte s i se rve is ne ce ssaris pe r cobrir le s 
ne ce ssitats de  la vida quotidiana de  le s pe rsone s: h abitatge , alim e ntació, oci, cone ixe m e nt, coo-
pe rativism e , com e rcialització justa, se rve is a pe rsone s i e m pre se s, finance s i asse gurance s è ti-

que s, inse rció laboral, e m pre ne doria social, e ne rgie s re novable s, form ació i e ducació, e tc. És un 
e sde ve nim e nt anual am b proje cció inte rnacional que  re une ix la gran dive rsitat 

d'e xpe riè ncie s i pràctique s de  l'e conom ia social i solidària de l te rritori català .

La quarta e dició de  la FESC  tindrà lloc e ls die s 23, 24 i 25 d'octubre  de  2015 al 
com ple x fabril Fabra i Coats, al carre r Sant Adrià, 20 de  Sant Andre u de  Palom ar, a Bar-
ce lona. Aque st e spai d'ú s pú blic pe r a l'e xpe rim e ntació cultural i artística com pta am b m és de  
15 .000 m 2 de  supe rfície  i disposa de  tots e ls e quipam e nts ne ce ssaris pe r dur a te rm e  l'e sde ve -

nim e nt.

la fira



objectius

• Donar a conèixer què és l‘economia solidària i les solucions que aporta a les necessi-
tats materials de les persones a 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 mig i llarg termini per sortir del capitalisme.

• Donar visibilitat al 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 ini-
ciatives d’economia solidària de la XES, com a consumidores, proveïdores estalviadores o em-
prenedores.

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



la xes
La Xarxa d'Economia Solidària e s ge sta e n un procé s iniciat a m itjans de ls anys 90 e ntre  
coope rative s catalane s i brasile re s. Aque st llarg procé s de  de bat i re fle xió contínua a la Fe de ra-

ció de  Coope rative s de  Tre ball de  Catalunya i h a tingut dive rse s cite s re m arcable s, e spe cial-
m e nt la constitució de  la X arxa G lobal de  Socioe conom ia Solidària al 1r Fòrum  Social M undial 
de  Porto Ale gre  al ge ne r de l 2001. Am b la cre ació de  la X arxa G lobal de  Socioe conom ia Soli-
daria i am b l'im puls de  la Com issió d'Inte rcoope ració solidària de  la Fe de ració de  Coope rati-

ve s de  Tre ball de  Catalunya, s'inicia un procé s que  va culm inar am b e l M anife st (nove m br
2002) de  la X ES i la poste rior Asse m ble a Ple nària de  Constitució (fe bre r 2003) a la se u de  la 

Fe de ració.

D e s d'aque lle s prim e re s passe s fins a avui la X ES h a anat cre ixe nt sobre  una base  sòlida d'orga-
nitzacions que  no h a parat d'augm e ntar. A ixí, a abril de  2015 la X ES com ptava am b més de 

162 entitats de diferents tipus associades, i unes 100 persones individuals. La 
m ajor part de  la base  social la conform e n coope rative s de  dife re nts tipus, associacions i 
fundacions. Extrapolant le s dade s obtingude s a travé s de l Balanç Social durant e l 2013, 

entre totes les entitats facturen uns 120 milions d'euros i donen feina a 
4.500 persones.



EX POSITORES

30 PANXES, LA SAGRERA
ABACUS COOPERATIVA

ASS. BENESTAR I DESENVOLUPAMENT
ADAB1TS

ALENCOP COOPERATIVA
ALTEREVENTS

AALTERMERCAT SCCL
ALTERNATIVA3

ALTERNATIVAS ECONÓMICAS
AMICS D’AK BENN

APRISE CAT EI-PROMOCIONS
ARÇ COOPERATIVA

ARESTA
AARTFIC SCCL
ARTVERTIKAL

AS. COMUNICACIÓN NO VIOLENTA
ASSOCIACIÓ ALBA-EL ROSAL

ASS. BCN SALUT MENTAL
ASSOCIACIÓ EL BORRÓ

DESENDESENVOLUPAMENT BANCS DEL 
TEMPS

ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA
ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES

ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA
AUREA7 FORMACIÓ SCCL

AZIMUT 360 SCCL
BALMES BLANCS

BANCA POPOLARE ETICA SCPA
BEBÉS ECOLÓGICOS

BICICLOT SCCL
BIDO DE NOUBARRIS

BY MY ECOBY MY ECO
CAE CALIDOSCOOP

CAFÈ DEL CENTRE SCCL
CAL ROIO CATLLARÀS SCP

CAL TEMERARI
CALIDOSCOOP SCCL

CAN CASES
CCAN CET

CAN RAMON SCP
CELOBERT COOPERATIVA

CEF EN ECONOMIA I FINANCES ISLÀ-
MIQUES

CERVESERA ECOLÒGICA I SOSTENI-
BLE CATALANA SL
CEVÀGRAF SCCL
CGT CATALUNYA
CIUTATNATURA

CLADE GRUP COOPERATIU
CLARABOIA AUDIOVISUAL SCCL

La quarta edició de la FESC comptarà enguany am b 192 em preses i cooperatives ex-
positores. Les entitats inscrites són majoritàriament cooperatives tot i que també hi podem 
trobar associacions, fundacions, grups de consum o empreses d'inserció, entre altres. Aquests 

192 projectes i iniciatives d'economia solidària es distribueixen en 38 m unicipis de tot 
Catalunya, un exemple de l'ampli abast territorial de l'economia social i solidària a casa 

nostra. La FESC també triplica el número d'expositors procedents de la resta de l'Estat Espanyol 
respecte l'any passat, i comptarà amb la presència d'empreses de Bilbao, Alm eria, M adrid, 
PPam plona, Palm a de M allorca i V alència. Una altra dada a destacar és que el 30% de 
les empreses inscrites participaran a la Fira per primer cop. També comptarem amb presència 

internacional de Kurdistan, com a nació convidada; Portug al, França i Turquia. 



EX POSITORES
COINTEGRA SL

COL·LECTIU PUNT 6
COL·LECTIU RONDA

COMUNITÀRIA
CONFAVC

CONREU SERENY SCCL
CONSELL D’ASSOCICONSELL D’ASSOCIACIONS BCN

COOP57 SCCL
COOPERATIVA ETCS

CORDADA
COS COOPERACIÓ  I SALUT SCCL

CRIC
CRÍTIC SCCL

CUCULTURAL ROCAGUINARDA SCCL
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

DIVA 2001 SCP
DOBLE VIA SCCL
EI L’EINA SCCL

ECOS SCCL
ECROWD

EDUXARXA SCCLEDUXARXA SCCL
EL FOLI VERD SCCL

EL LLEVAT
EL MERCAT SOCIAL (FCVS)

EL RISELL SCCL
EL SALMÓ N CONTRACORRIENTE

EL TIMBAL SCCL
ELEL TEB

ESCURACASSOLES
ESPAI BROTES SCCL

ETICOM SOM CONNEXIÓ  SCCL
FAPAC

FEDERACIÓ  DE COOPERATIVES DE 
CONSUMIDORS I USUARIS

FEDERFEDERACIÓ  DE COOPERATIVES DE 
TREBALL DE CATALUNYA

FEMESCALA

FEMFEINA 2014 SL
FENT PAÍS COOPERATIVA

FETS, FINANÇAMENT È TIC I SOLIDARI
FIL A L’AGULLA SCCL

FORMATGE ECOLÒGIC DE PUIGCER-
VER SCP

FUNDACIÓ  CASA DALMASES
FUNDACIÓ  ENGRUNES

FUNDACIÓ  FORMACIÓ  I TREBALL
FUNDACIÓ  FRIENDS
FUNDACIÓ  GOTEO

FUNDACIÓ  PARE MANEL
FUNDACIÓ  PERIODISME PLURAL
FUNFUNDACIÓ  PRIVADA TRINIJOVE

FUNDACIÓ  ROCA I GALÉS
FUNDACIÓ  SEIRA
GERMINAL SCCL

GESTION INTEGRAL SCCL
GRANJA ESCOLA L’AURÓ  SLL

GRUP CULTURA 03
GGRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL SO-

CIOCULTURAL GATS
HABITATGES LA BORDA SCCL

HOBEST SCCL
I-LABSO SCCL
IACTA SCCLP

ICARIA EDITORIAL SA
INSTA, SERVEIS JURIDICS AMBIENTALS

INVENIES SL
JAM LUDA SL
JAMGO SCCL

KOP DE MÀ BAR SCCL
KREIVA FILMS
KURDISTAN

LL’APÒSTROF SCCL
L’ESBERLA SCCL

L’OLIVERA COOPERATIVA



EX POSITORES
LA CANÍBAL SCCL

LA CIUTAT INVISIBLE SCCL
LA CLARA COMUNICACIÓ

LA DIRECTA
LA FONDA DEL SAUMELL / LA MÀ 

NEGRA
LA SARGANLA SARGANTA DALT DE LA VILA

LA VERONICA CARTONERA
LA VOLOVAN

XARXA DE PAGESOS AGROECOLÒ-
GICS DE CATALUNYA

LABCOOP
LACOL SCCL

LOS SUEÑOS DE LA HORMIGA ROJA 
COOPERATIVA

MACUS
MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE

MÁ S
MEDCOOP

MENJADOR CA LA ROSA SCCL
MÉS OPCIONSMÉS OPCIONS

METROMUSTER SCCL
MICROFIDES, FUNDACIÓ N MICROFI-

NANZAS Y DESARROLLO
MISSATGERS TREVOL SCCL

MODA EN POSITIVO SL
MOETHIKA
MÓ N VERD

MSAGARRA AUDITORÍA SLP
NUS TEATRE I ACCIÓ  SOCIAL

NUSOS,  ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I 
CULTURALS SCCL

OBSERVATORI DESC
OIKOCREDIT CATALUNYA

ÖZGÜR KAZÖZGÜR KAZOVA COOPERATIVA 
TÈXTIL

PAH BARCELONA
PARLAMENT CIUTADÀ

POL·LEN EDICIONS SCCL
PROJECTE BARCELONETA PROA A LA 

MAR
PROMOÈTIC
QUÈVIURE

RAONS PÚBLIQUES
REAS RED DE REDESREAS RED DE REDES

RED PORTUGUESA D’ECONOMÍA SO-
LIDARIA

REMENANT LES CIRERES
REUTILITZA.CAT - PANGEA

REVISTA SOBERANÍA ALIMENTARIA
RIET VELL

SEO - BIRDLIFE
SERVEI DE PREVENCIÓ  INTEGRAL

SERVEI CIVIL INTERNACIONAL
SERVEIS FINANCES ISLÀMICS

SETEM CATALUNYA
SHARE EVENTS
SOM BICI SCCL
SOM ENERGIASOM ENERGIA

SOM LO QUE SEMBREM
SOSTRE CÍVIC SCCL

SURT FUNDACIÓ  DE DONES
TALLER ESCOLA BARCELONA

TALP EA SL
TARPUNA SCCL

TATAT-LAB
TEIXIDORS SCCL

TIGRE DE PAPER EDICIONS
TORNA TERRA

UNICO
VERKAMI
WOPALA

XARXA INTEGRAL DE PXARXA INTEGRAL DE PROFESSIO-
NALS I USUÀRIES

XCTIC
XUCRUT TEATRE



activitats
La fira és un espai d'exposició però també de reflexió i debat. En aquesta edició el programa 

d'activitats recull 40 p roposte s que volen contribuir a reflexionar sobre el model 
d'economia social i solidària a Catalunya i al món a través de diferents formats: talle rs, con-
fe rè ncie s, p roje ccions audiovisuals, e tc. Les activitats s’estructuren en 4 eixos i un 

racó d’experiències. 

Les activitats tindran lloc durant els tres dies de la fira:

D IV END RES 23 D ’OCTUBRE

19:00H PRESENTACIÓ DE LA IV FESC 

D ISSABTE 24 I D IUMENG E 25 D ’OCTUBRE (p e nde nt d’h orari)

EIX 1: ESS, DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I MERCAT SOCIAL

“Estratègies d’extensió territorial: iniciatives i reptes de mapatge de l’ESS a Catalunya” a càrrec 
de la XES, SETEM i BCN+Sostenible

“Panorama de l’ESS: construint la identitat del sector entre totes” a càrrec de COOP57, XES, 
SETEM i Economia del Bé Comú

“Me“Mercats Socials: realitats i models i presentació informe "El Mercat Social català 2014"” a 
càrrec de la XES i REAS Madrid

“Drets humans, economia solidària i mercat social” (videofòrum) a càrrec de ODESC, XES i 
REAS



activitats
“Economia col·lectiva” (Vídeo Fòrum) a càrrec de Eulàlia Comas (directora), Xavi Palos

 i Toni Castells

EIX 2: ESS CONSUM RESPONSABLE I SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

“ESS, consum responsable i vida quotidiana” a càrrec de AMB-Reparat millor que nou i GRRR

“Xarxes de consum autogestionades” a càrrec Ecoxarxa Bages, La Panxa Contenta i AMAP 
(França)

“P“Projectes comunitaris autogestionats” a càrrec de Can Masdeu, Cal Cases i Amayuelas

“Iniciatives pel desenvolupament de les xarxes agrorurals” a càrrec de  Projecte Gripia, Terra 
Franca, Repera i Xarxeta

“Dels mercats financers a la taula de menjar” a càrrec de Josep Manuel Busqueta

“El valor de les coses i el temps. Les múltiples unitats de valor per l’intercanvi quotidià” a
càrrec de la Comissió de Moneda Social de la XES

“Economia de l’absurd. Quan comprar és més barat contribueix a quedar-se sense feina” a 
càcàrrec de Josep Burgaya i Laura Muixí (SETEM)

EIX 3: PERSPECTIVES FEMINISTES DE L’ECONOMIA

“ESS i sostenibilitat de la vida: reptes i claus” a càrrec de Mertxe Larrañaga

“Relacions de poder, gestió de conflictes i corresponsabilitat” a càrrec de Fil a l’Agulla,
Cúrcuma i IACTA

“Experiències de feminismes a l’ESS” a càrrec de REAS Aragón, Coop57 i la XES

“Experiències de feminismes a la ESS; què ens ha portat a conformar els diferents
grups” a càgrups” a càrrec de Coop57, Comissió d’Economies Feministes de la XES i EcoSolFem

“Col·lectivització de les cures” a càrrec de Babalia i MamaG



activitats
EIX 4: ELS DRETS FONAMENTALS I L’ESS

“El dret a la informació: el periodisme crític” a càrrec de Crític, La Marea, La Directa,
Districte 15, Alternativas Económicas i Soberanía Alimentaria

“De la corrupció a la transparència” a càrrec de Partit X (Simona Levi) i l’Observatori 
de Ciutadans Municipals (Enric Pons)

“El dret a l’aigua i a l’energia” a càrrec de Som Energia i la Comunitat Minera Olesana

“ESS“ESS. Cooperativisme i vivenda” a càrrec de la Cooperativa La Borda, Trabensol,
PAH Barcelona i COV El Prat

“ESS i sobirania alimentària” a càrrec de GRAIN (Gustavo Duch), Fleca l’Aresta i
L’ortiga SCCL

“Canvi de model energètic des del cooperativisme” a càrrec de Aiguasol, Arkenova,
Azimut360 i Som Energia

EIX 5: ESS I POLÍTIQUES PÚ BLIQUES

“ESS i institucions públiques” a cà“ESS i institucions públiques” a càrrec de la XES (Iván Miró), Ajuntament de
Vilanova i Ajuntament de Manlleu

“Nova llei de cooperatives de Catalunya” a càrrec de Col·lectiu Ronda i Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya

“Proposta de llei de l’ESS” a càrrec de la Comissió de Lleis de la XES

“Llei mordassa: ciutadans i enemics” a càrrec del Col·lectiu Ronda

“Pensions: misèria i discriminació” a càrrec del Col·lectiu Ronda

“Clàusules socials i compra “Clàusules socials i compra responsable” a càrrec de la Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona i SETEM



activitats
RACÓ D’EXPERIÈNCIES

“País convidat: Kurdistan” a càrrec del Comité de Solidaritat amb el
Kurdistan i la delegació kurda

“Presentació d’una publicació d’Icària” a càrrec de Jean Louis Laville

“Estudi sobre l’ESS a Europa i necessitats formatives del sector” a càrrec de
la XES i Nexes

“P“Presentació del model CAE pel suport a l'emprenedoria en l'àmbit de l'Economia Social i 
Solidària” a càrrec de Calidoscoop SCCL

“Parlament Ciutadà” a càrrec de Parlament Ciutadà

“Finances ètiques. Una economia al servei de les persones i el mediambient” a càrrec de
FIARE, COOP57 i OIKOCREDIT

“Duas experiências de Economia Solidària em Portugal: a pertinência de uma
rede” a càrrec de Terra Chá i Rogerio Roque Amaro

“P“Presentació del projecte cooperatiu d’habitatge” a càrrec de la CONFAVC

“Models de negoci a la moda sostenible” a càrrec de Moda en Positivo S1

“La igualtat d’oportunitats per raó de gènere” a càrrec de Montserrat Sagarra

“Més Opcions: desenvolupant el mercat social” a càrrec de més Opcions SCCL

“La Socicoracia com a eina d’estructuració cap a la transparència, cooperació i eficiència” a 
càrrec de la Asociación Comunicación No Violenta

“Agroecologia i nova pagesia” a càrrec de Torna Terra

“P“Presentació del projecte comunitari Barceloneta Proa a la Mar” a càrrec de 
l’Associació Barceloneta Alerta



activitats
“L’economia solidària als barris i territoris, una proposta metodològica” a càrrec de

Desenvolupament Comunitari SCCL

“Comunitats de veïnes. Transformació democràtica dels espais des del quotidià” a càrrec
de Comunitària SCCL

“Presentació del llibre Innovació. La filosofia Residu Zero i l’economia circular i debat” a càrrec
de Pol·len Edicions

“P“Presentació i lectura de Relatos marranos. Antología” a càrrec de
Pol·len Edicions

“Taula de Treball de projectes de Gestió Comunitària” a càrrec de
l’Ateneu Popular de 9 Barris

“Llibertat. 50 poemes de revolta” a càrrec de
Grup Cultura 03

“Com es pot arribar a models de transformació socioeconòmica a partir de
la pala participació, la innovació i les sinergies entre diferents agents?” 

a càrrec de Grup CLADE

La FESC també comptarà amb un espai d’activitats lúdiques com ara circ, 
teatre, servei de ludoteca, cercapoble, taller de maquillatge, recital de 

poesia i música.



ECOSOLS

Vivim en un sistema econòmic pervers, amb unes regles del joc basades en el crèdit i 
l'escassetat de diner real, que fomenten l'acumulació de capital i l'especulació per part d'una 

minoria, mentre la majoria de la societat es va empobrint dia a dia.

PPer això, i cada vegada més conscients d'aquesta realitat, en els últims anys han sorgit a Cata-
lunya diferents experiències que intenten reescriure aquestes regles del joc econòmic per 
fer-lo més just, transparent, participatiu i a escala humana. Cada una amb les 
seves particularitats, totes tenen un objectiu comú: recuperar el control i la responsabilitat 

sobre els diners i amb ells reconduir la direcció de l’economia. Per a fer-ho es doten d’una eina 
essencial: la moneda social.

És per aquest motiu que l’ecosol tornarà a ser un any més l’única moneda vàlida per a 
realitzar transaccions a la FESC (compra de productes, servei de bar, etc). Els euros es podran 

canviar per ecosols a l’entrada i durant tota la fira, amb una equivalència d’un euro = un 
ecosol. 

Un cop finalitzada la fira, els ecosols restants es podran tornar a canviar per euros.



P ATROCINADORES

AMB EL SUPORT DE

ORGANITZA

AMB LA COL·LABORACIÓ  DE



2 0 14, en xifres

17000 visitants

184 entitats inscrites

37700 ecosols circulant

70 xerrades

123 voluntàries



C O M S’AR R IB A?
Carrer Sant Adrià, 20
08030 Barcelona

Com arribar:
Metro: L1 (Sant Andreu)
Bus: 11, 40, 73, 126 y N9
Renfe: Sant Andreu Comtal
Bicing: Malats, pl. Orfila, pl. Estació 12,
Gran de Sant Andreu 99-97 i
plpl. Sol dels Paletes, 3

C O N TAC TE
Anna Sánchez / Marta Pulgar

636.27.40.78
fira@xes.cat

www.firaesc.org
www.youtube.com/xeconomiasolidaria


