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història,  
objectius  
i valors
La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per més de 300 
sòcies, entre entitats i persones individuals. Defensa un sistema econòmic respec-
tuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris 
democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat  i participació. 

L’economia solidària  contempla una nova forma de produir, distribuir i consumir, i 
representa una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals 
i globals. Es tracta d’una economia al servei de les persones, basada en la coope-
ració i el bé comú. 

Història 

La XES comença a gestar-se a mitjans dels anys 90, en un procés iniciat entre coo-
peratives catalanes i brasileres durant el Fòrum Social Mundial de Porto Alegre. 

Després d’un llarg procés de debat i reflexió contínua, amb l’impuls de la Federació 
de Cooperatives de  Treball de Catalunya, el naixement de la XES culmina amb la 
signatura del manifest de constitució, el novembre de 2002, i la posterior Assem-
blea Plenària de Constitució, el febrer de 2003.

Objectius

• 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

ÍN
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coM ens organitzeM? 
L’organigrama, aprovat per l’Assemblea General el 2015, divideix l’estructura orgàni-
ca de la XES en dues grans àrees:

Esfera reproductiva: desenvolupa tasques normalment invisibles o invisibilitzades 
que són indispensables per al manteniment de l’entitat. En formen part les comis-
sions de secretaria, comunicació i economia, coordinades en una comissió tècnica.

Esfera productiva: és l’encarregada de desenvolupar les quatre prioritats estratègi-
ques fruit del procés de reflexió (relacions externes, incidència política i formació; 
economies feministes; xarxes territorials i sectorials; mercat social).

Totes les àrees estan coordinades des d’una Comissió Permanent formada per cinc 
persones triades per l’assemblea i una representant per cada comissió de treball; 
encara que la comissió continua essent, això sí, amb caràcter obert. 

El marc general de decisió de la XES es manté, d’acord amb la nostra tradició, a 
l’Assemblea General, que engloba tots els àmbits de treball i decisió de l’entitat.

AssembleA

Comissió PermAnent

esferA  
ProduCtivA

mercat  
social

Comissions tècniques

Comunicació

Econòmica

Secretaria  
Tècnica

esferA  
reProduCtivA

Comissió de 
facilitació i 

cures

Xarxes  
sectorials

Relacions  
externes

Formació i  
publicacions

Xarxes  
locals

Economies 
feministes Intercooperació 

Moneda social 
Balanç Social

Fira
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La Xarxa d’Economia Solidària s’organitza en diverses comissions de treball que es 
coordinen en Assemblees plenàries de les seves entitats membres i de suport. Inten-
tem que cada comissió tingui una mitjana de sis persones i que pertanyin a diferents 
entitats.

En funció de l’aparició de nous temes, es creen noves comissions que estan actives 
mentre el tema és vigent. Les comissions que actualment estan funcionant són:

balanç social
La comissió de Balanç Social és la responsable de conceptua-
litzar i desenvolupar el Balanç Social, una eina de rendició de 
comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. 
Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per 
millorar internament i alhora, aquesta informació ens permet  
tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Soli-
dària i del Mercat Social.

www.ensenyaelcor.org  |  info@bsxes.org 

Comunicació
La comissió de Comunicació és la responsable de la planificació de l’estra-
tègia comunicativa de la XES així com de la difusió de les seves activitats, 
campanyes i valors, amb l’objectiu de garantir que arribin a les entitats 
adherides, sòcies individuals i ciutadania en general a través de diferents 
canals digitals i offline. Dissenya, genera i difon continguts sobre els dife-
rents àmbits que formen la XES per posicionar-la com a referent de l’ESS, 
comparteix activitats i projectes de les seves entitats sòcies i dóna suport a 
la feina de les comissions pel que fa a aspectes comunicatius.

comunicacio@xes.cat 

econòmica
La comissió econòmica, dintre de l’esfera reproductiva, és la responsable 
de la gestió administrativa i comptable de l’entitat i desenvolupa tasques 
de gestió de persones, seguiment del pressupost i la tresoreria o segui-
ment de subvencions, entre altres.

administracio@xes.cat  

economies feministes 
La comissió d’Economies Feministes vol impulsar un procés per tal d’in-
cloure al Mercat Social Català, a banda de les activitats de l’economia 
productiva i formal, aquelles activitats no formalitzades. Per això, vol in-
cloure àmbits d’activitat vinculats a l’economia de les cures i a l’economia 
informal, com per exemple, els grups de criança, els projectes d’habitatge 
cooperatiu, els espais d’autogestió de la salut i el treball en l’àmbit de 
l’atenció a les persones en situació de dependència, i així anar més enllà 
dels àmbits del consum, la producció, la comercialització, la distribució, 
l’estalvi i les finances.

ÍN
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També pretén fer visible la baixa presència de les dones als òrgans de go-
vern i representació de la XES, així com incidir en les dinàmiques masclistes, 
els conflictes de poder i la manca d’espais de cura a la pròpia organització 
i fomentar bones pràctiques coresponsabilitzadores que s’estan produint a 
l’ESS  per replicar les mesures transformadores i l’extensió dels paradigmes 
organitzatius solidaris i feministes. 

economiesfeministes@xes.cat

externes
Des dels seus orígens, lligats al primer Fòrum Social Mundial de Porto Ale-
gre de 2001, la XES ha tingut vocació internacionalista i una clara voluntat 
de treballar amb xarxes de l’estat espanyol. La XES ha mantingut tam-
bé contactes amb altres xarxes, majoritàriament d’Amèrica Llatina. Fruit 
d’aquesta relació, es va crear la col·lecció de llibres d’Economia Solidària 
i s’han convocat diversos intercanvis i trobades. Entre aquests, destaca 
l’organització a Barcelona l’any 2011 del Congrés Fundacional de RIPESS 
Europa, la branca europea de RIPESS. 

La XES es constitueix així com a pont entre projectes i iniciatives que 
treballen en terrenys similars en diferents països i no tant com un agent 
generador de projectes i gestor de subvencions. En aquest sentit, també 
es prioritza i potencia el seu rol com a subjecte polític al territori. 

internacional@xes.cat 

facilitació i Cures
La comissió de Facilitació i Cures té per objectiu la implementació de la 
visió de les economies feministes en les dinàmiques organitzacionals de 
la xarxa. En aquest sentit, esdevé una important eina per preservar el bon 
clima de cooperació interna, tot promovent una atmosfera de confiança i 
col·laboració entre les entitats i persones que en formen part. 

fira d’economia solidària
La comissió de Fira és la responsable de l’organització i desenvolupament 
de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), un esdeveniment 
anual referent que vol mostrar l’ampli i variat ventall d’experiències i pro-
jectes de l’àmbit de l’economia social i solidària que existeixen al territori 
català.

La comissió de Fira es divideix en diferents comissions que es coordinen en 
la plenària. Aquestes comissions són: logística, continguts, intercooperació, 
comunicació, moneda social, lúdiques, gestió de persones i restauració. 

www.fesc.xes.cat  |  fira@xes.cat 

mailto:economiesfeministes@xes.cat
mailto:internacional@xes.cat
mailto:fira@xes.cat
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formació i publicacions
La comissió de Formació i Publicacions és l’encarregada de gene-
rar eines, materials i documents de formació i divulgació en matèria 
d’economia social i solidària per tal de mantenir-ne i millorar-ne 
el  coneixement entre organitzacions, món acadèmic, administració 
pública i persones individuals. Organitza activitats formatives, com ara 
tallers, cursos, conferències o l’Escola d’Estiu, que giren al voltant de 
temes destacats o d’actualitat de l’ESS, i edita i publica col·leccions de 
llibres,  que inclouen autors clau per entendre el moviment de l’econo-
mia social i solidària a nivell català i mundial. 

llibres@xes.cat 

intercooperació
La intercooperació és el mecanisme de relació entre organitzacions que 
proposem des de l’Economia Social i Solidària, en oposició a la tendència 
a competir i buscar l’interès propi, per tal d’obrir oportunitats de generació 
d’ingressos i per a fer viable els projectes socioempresarials.

La comissió d’intercooperació intenta afavorir la cooperació sectorial i in-
tersectorial entre les sòcies de la xarxa. Per afavorir aquestes dinàmiques, 
una de les principals eines són les trobades d’intercooperació (Enxesca’t!), 
que permeten generar connexions i intercanvis entre organitzacions. 

http://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/intercooperacio/  |  info@bsxs.org 

 
Xarxes locals

La comissió de Xarxes Locals és la responsable d’acompanyar i facilitar 
processos d’articulació de l’economia social i solidària al territori. 

Cada xarxa local és una agrupació d’entitats i persones en un territori con-
cret (municipi, comarca, barri…) que s’articulen amb la voluntat d’impulsar 
l’ESS i esdevenir el referent territorial de l’economia solidària: intercoope-
rant, visibilitzant el teixit local, construint mercat social i fent incidència a 
les administracions públiques locals.

http://xarxeslocals.xes.cat  |  xarxes@xes.cat
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FeM  
xarxa!
Durant el 2016 s’han adherit a la Xarxa d’Economia Solidària un total de 42 entitats i 
9 persones individuals. També s’hi han sumat 3 entitats de suport.

El 2016 finalitza amb un total de 183 entitats sòcies i 109 persones sòcies indivi-
duals. Aquesta xifra suposa un creixement d’un 23% i d’un 8% respectivament en 
relació amb l’exercici anterior. 

 109  
persones sòcies

 183  
entitats sòcies

2015 2016 2016

8%23%
ÍN

D
EX

 >



12 Memòria 2016

ParticiPació
SOM ASSAMBLEàRIES!
Tot i que a la XES treballem la participació de manera transversal, mitjançant comissions i 
grups de treball diversos, aquest 2016 hi ha hagut dos grans espais de trobada: “la Xesco-
tada que vam celebrar el 5 de març a les terres de Conreu Sereny” i l’assemblea urbana del 
21 de desembre a la seu de la CONFAVC, a Barcelona. 

Durant la Xescotada vam poder menjar calçots, fer broma, retrobar velles amigues o fer-ne 
de noves, xerrar i...debatre, prendre decisions sobre el pla estratègic a seguir els propers 
anys i obrir nous interrogants que caldrà respondre en el futur. Els debats més candents 
van tenir a veure amb l’estructura organitzativa de la XES i la manca de participació en al-
guns espais, i van donar lloc a reflexions sobre les formes i les barreres a la participació en 
la xarxa, així com sobre la gestió de la informació.

L’assemblea del mes de desembre va ser un èxit de participació, amb la rebuda de més de 
40 organitzacions noves a la xarxa! Vam acomiadar l’any ratificant sòcies i debatent sobre 
les aliances estratègiques de la XES en diferents àmbits: administracions públiques, xarxes, 
moviments socials nacionals i internacionals, sindicats, partits polítics, món acadèmic, etc.



13Memòria 2016

TERRITORI I XARXES LOCALS
La comissió de xarxes locals ja fa més d’un parell d’anys que treballa i, com tots els 
processos de transformació social, ha necessitat el seu temps per fer el salt i comen-
çar a constituir les primeres xarxes. Durant el 2016, però, el ritme de creació de xar-
xes ha estat imparable: s’han constituït formalment Baix Llobregat, Barcelonès Nord, 
Sabadell, Sant Andreu, Sant Cugat, Sants, Terrassa i Mataró. 

+ Baix Llobregat
+ Barcelonès Nord

+ Mataró
+ Sabadell+ Terrassa

+ Sant Cugat

+ Sants
+ Sant Andreu

ÍN
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La jove XES Sant Cugat va celebrar la I Fira 
d’Economia Solidària organitzada des d’una 
xarxa local! Va tenir lloc el 2 d’octubre i, entre 
les diferents activitats programades, cal 
destacar la ponència de Josep Burgaya sobre 
el seu llibre l’Economia de l’absurd i la taula 
rodona sobre nous models d’habitatge.

La XES del Barcelonès Nord té un espai 
quinzenal a Badalona Televisió,  
al magazine en directe Badalona Tres60, on 
des del passat mes d’octubre ha divulgat 
temes com ara la intercooperació, les 
monedes socials o  
la banca ètica.

Promoure  
l’ESS als  
diferents  
municipis

Intercooperar  
i donar suport  
al mercat  
social proper

Dinamitzar el 
mapa Pam a 
Pam al territori

http://xarxeslocals.xes.cat/ca/xarxa-local/barcelones-nord/
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Fer  
d’interlocutor 
amb les  
administracions 
locals

Assessorar  
noves  
iniciatives 
d’ESS

L’Impuls Coop va celebrar la primavera 
cooperativa per convidar el veïnat a sortir 
al carrer per trobar-se amb les iniciatives 
de l’economia cooperativa, social i 
solidària dels barris de Sants, Hostafrancs 
i La Bordeta. Va ser un punt de trobada 
entre les diferents iniciatives i alhora una 
manera de donar visibilitat a la feina de 
formigueta que fan de forma quotidiana.

La XES Terrassa va presentar a l’Escola 
d’Estiu la feina que ha fet sobre l’aplicació 
de les clàusules socials en la contractació 
municipal, com a mesura per retornar a la 
ciutadania de manera justa els impostos 
pagats a les administracions en forma de 
creació d’ocupació cooperativa, de foment 
de les organitzacions populars i de respecte 
a la justícia social i ambiental. 

ÍN
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intercooPeració 
FIRA D’ECONOMIA SOLIDàRIA
La Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) és un esdeveniment anual que vi-
sibilitza diferents experiències i projectes de l’àmbit de l’economia social i solidària 
que existeixen al territori català.

El 2016, la cinquena edició de la FESC ha tingut lloc els dies 20, 21 i 22 d’octubre al 
recinte Fabra i Coats del barri barceloní de Sant Andreu sota el lema Terra compar-
tida, terra cooperativa.

En el marc de la fira, ha tingut lloc la 1a edició de la TecnoFESC, un espai coorganit-
zat per set entitats i empreses que ha volgut incidir en l’ús de la tecnologia com a 
eina per la transformació social.

El hashtag #FESC2016 ha estat trending topic durant tot el dissabte al matí. La set-
mana de la fira més de 4.000 usuàries han generat al voltant de 9.600 piulades que 
han impactat en més de 35 milions d’usuaris en aquesta xarxa social.

Patrocinadors: Ajuntament de Barcelona, Arç Cooperativa, Col·lectiu Ronda, 
Coop57, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Fundació Roca Galés, 
Ateneu l’Harmonia, Sepra. 

 + 200  
entitats i empreses

 190  
expositores

 21.000  
persones visitants

 50  
activitats (xerrades, 

tallers, taules  
rodones)

 130  
persones ponents

 31.000  
ecosols

 1.800  
dels quals han estat intercan-
viats directament en moneda 

social (turuta, eco, hora)

ÍN
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LA MONEDA SOCIAL
La comissió de Moneda Social de la XES ha participat activament a la Xarxa de Mo-
nedes Socials de Catalunya, un espai nascut de la necessitat de coordinació que 
tenen les diferents experiències locals de moneda social a Catalunya. 

La Xarxa de Monedes Socials ha treballat durant el 2016 per l’establiment de me-
canismes justos i eficaços per a l’intercanvi entre diferents monedes socials, per fa-
cilitar el flux d’informació relativa a la gestió, dinamització i difusió de les monedes 
socials, per organitzar trobades i espais de coordinació entre xarxes de moneda 
social i en particular, per proposar l’ús de la moneda social durant la FESC.

La xarxa està formada per:

Xarxa d’Economia Solidària

● XarxaEco de Tarragona

● Ecoxarxa del Bages

● Cooperativa Integral Catalana

● Ecoxarxa de la Garrotxa

● Ecoxarxa de Girona

● Ecoxarxa de l’Empordà

● De gota en gota  
(Vallès Oriental)

 Grup promotor de la moneda  
social de Badalona

● Engremia’t (Lliçà d’Amunt)

● Ecoxarxa de la Selva

● Ecoxarxa del Poblet

● Faircoop

● Ecoxarxa del Penedès

● Ecoxarxa de Barcelona

“La #FESC2016 va 
acollir, per segon 
any consecutiu,  
la II Trobada de 
Monedes Socials 
de Catalunya”.
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Mercat social 
BALANç SOCIAL
8a campanya de Balanç Social #ensenyaelcor

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes que avalua de forma sistemà-
tica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que 
vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís am-
biental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

Un total de 105 organitzacions han fet el Balanç Social corresponent a l’exercici 
2015. Això suposa un creixement del 45% respecte l’edició anterior, en què el van fer 
72. Del total, el 70% han fet la modalitat completa, i només el 30% la versió bàsica 
de Balanç Social.

Novetats de la campanya:  Versió bàsica del Balanç Social
Incorporació al catàleg de mercat social de la XES
Durant el 2016 s’han realitzat un total de 18 xerrades i formacions sobre Balanç So-
cial a diferents espais del territori.

70% modalitat 
completa 
Balanç Social

30% versió 
bàsica 
Balanç Social 150  

organitzacions han 
fet el Balanç Social

 Any 2015
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 2016

Què entenem per mercat social?

(...) Una xarxa de producció, distribució i consum de 
béns i serveis (els fluxos), que funciona amb criteris 
democràtics, ecològics i solidaris en un territori 
determinat, i que està constituïda tant per empreses 
socials com per consumidors individuals i col·lectius, 
com són ajuntaments, escoles, etc. (els nodes).
Garcia, J. (2002). «Objectiu: mercat social». Nexe, núm. 9

EL MERCAT SOCIAL 

informe del merCAt soCiAl CAtAlÀ 2015
Hem publicat la segona edició de l’informe L’estat del mercat social català, corres-
ponent a l’activitat de 2015.

Les dades han estat recollides gràcies a les 105 organitzacions que han fet el Ba-
lanç Social 2015 i les 219 que s’han incorporat al mapa col·laboratiu Pam a pam. 

ÍN
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L’abast i composició

Les Xarxes Locals

Implicació

Perfil mitjà 
d’organització

Tipus 
d’organització

 21  
persones  

treballadores

 950.000  
d’euros

 57%  
Cooperatives

XES MataróXES Sabadell

XES  
Baix Llobregat

XES  
Empordà

XES  
Sant Andreu

CooperaSec 

XES Terrassa

XES  
Barcelona

XES  
Sant Cugat

Impuls Cooperatiu de Sants

 29%  
Associacions

 8%  
Fundacions

 7%  
Mercantils

donen feina a 

 3.663  
persones

215.000  
persones implicades

generen 

164  
milions d’euros 

d’ingressos

RESTAURANTS  
I ESPAIS AMB OFERTA  
GASTRONÒMICA

La Xarxa de Restauració  
i Cultura Cooperativa

www.xarec.coop

PROJECTES DE  
FINANCES ÈTIQUES  
I ALTERNATIVES

Finançament  
Ètic  i Solidari

www.fets.org  

XARXES O MONEDES  
SOCIALS 

L’Espai de coordinació  
de monedes socials de   
Catalunya

www.monedasocial.cat

 

Intercooperació sectorial

 

 

Què és la intercooperació? 

La hipòtesi de creixement i escalabilitat al llarg i ample de les cadenes de valor 
és la intercooperació econòmica, en confrontació directa amb la lògica de la 
competència o de la planificació centralitzada.
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Criteris de funcionament

Paritat

*Segons les dades de les 105 organitzacions que han fet el Balanç Social

*Segons l’opinió expressada pel 65% de les persones 
treballadores

*Segons l’opinió expressada pel 65% de les persones treballadores

*Segons l’opinió expressada per 490 clientes i usuàries

*Segons les dades de les 105 organitzacions que han fet 
el Balanç Social

Valoració de la qualitat laboral de les 
persones treballadores:

Suport de companys i companyes de feina

Satisfacció global per ser membre de l’organització

Oportunitats de formació i de creixement professional

Autonomia per organitzar-se la feina

 

 

 

 46%  
dones participen en 

l’aprovació del pla de 
treball

 42%  
dones als òrgans 

polítics o societaris

 56%  
dones en l’estructura  

executiva

Benestar laboral

Compromís social

Democràcia Compromís ambiental

Qualitat professional

 

 

8,24/10

8,24/10

8,16/10

7,53/10

17%

 

 

 11%

de les compres a  
empreses proveïdores  
del propi mercat social

dels dipòsits en 
entitats de finances  
ètiques

Valoració de la democràcia interna de les persones 
treballadores: 

10

5

0

7,7/10

7,68/10

7,38/10

Possibilitats de 
participar en la marxa  
general de l’organització

Formes de resolució de 
conflictes i la qualitat 
dels lideratges

Coherència de 
l’organització quant a 
democràcia interna

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

56%

67%

68,5%

8,88/10

paper reciclat  
de manera 
regular 
i majoritària

pràctiques 
i procediments 
d’estalvi i 
eficiència  
energètica

pràctiques 
i procediments 
per a la 
prevenció 
de residus

La qualitat dels productes i serveis oferts per les orga-
nitzacions de l’ESS:

*Segons les dades de les 105 organitzacions que han fet  
el Balanç Social
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PAm A PAm
Pam a Pam és un mapa col·laboratiu que mostra iniciatives de consum responsable 
i d’economia solidària a Catalunya, una iniciativa de SETEM i la XES per transformar 
el nostre entorn a partir de la cistella de la compra. El projecte ha tancat el 2016 
amb un total de 457 iniciatives d’economia social i solidària mapades a Catalunya.

Compartim bones pràctiques!
A la FESC, l’equip de Pam a Pam va organitzar la taula rodona ‘Progressa adequa-
dament. Experiències i idees pràctiques per millorar el compliment de criteris de 
Pam a Pam’, amb el Gimnàs social de Sant Pau (per parlar del criteri d’integració 
social), LaCol (per parlar sobre desenvolupament personal i democràcia interna), 
Cal Cases (sobre finances ètiques) i la Xarec (sobre intercooperació).

rutes Pam a Pam
S’han dinamitzat diverses rutes per Ciutat Vella per donar a conèixer diferents 
projectes d’ESS existents al barri. Es tracta d’un recorregut pels carrers del barri per 
donar a conèixer algunes de les iniciatives que apareixen al mapa Pam a Pam. Les 
pròpies entitats són les que expliquen què és el que fan i destaquen alguns dels 
criteris i bones pràctiques per les quals són més valorades. També s’han realitzat 
rutes als barris de Gràcia i Porta.
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ESCOLA D’ESTIU
DE L’ECONOMIA

SOCIAL I SOLIDÀRIA

ESCOLA D’ESTIU
DE L’ECONOMIA

SOCIAL I SOLIDÀRIA

Les persones, 
primer

Les persones, 
primer

El Prat de LLobregat
30 de juny

1 i 2 de juliol 2016

ForMació
Aquest 2016 hem fet un munt de xerrades per tal de fer arribar el nostre missatge a 
col·lectius d’arreu del territori i aconseguir sumar més persones convençudes que 
una altra economia ja és una realitat a Catalunya. Cal destacar la participació de 
la comissió d’Economies Feministes en nombrosos debats sobre la lluita contra el 
patriarcat, una qüestió que ens alegrem que estigui en auge i que desperti interès, 
malgrat tots els reptes que tenim per endavant.

INAUGUREM L’ESCOLA D’ESTIU
El mes de juliol, es va celebrar al Prat de Llobregat la primera Escola d’Estiu de 
l’Economia Solidària de Catalunya, amb una assistència de gairebé 140 persones 
procedents de tot el país. Aquestes jornades van demostrar que hi ha una necessi-
tat al sector d’espais de reflexió per compartir moments d’intel∙ligència col∙lectiva i 
es van convertir en un espai de trobada estratègic per al sector. Durant els dos dies 
de formació es va parlar de temes tan diversos com les Economies Feministes i de 
les Cures, les Estructures del Comú, el Desenvolupament Local, la Intercooperació 
o el Mercat Social.
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NOU LLIBRE DE LA COL·LECCIó DE LA XES: 
Vida más allá del capitalismo, de Michael Albert i amb pròleg de Noam Chomsky

Aquest nou volum de la col·lecció ofereix la visió d’un futur més enllà del sistema 
capitalista -una alternativa a l’explotació del treball humà, a la destrucció incon-
trolada de la terra i a l’opressió de totes per al benefici d’unes poques. L’economia 
participativa és la proposta concreta de Michael Albert per a una economia sense 
classes, desenvolupada a partir dels principis anarquistes introduïts per Kropotkin i 
Bakunini Pannekoek, entre d’altres. 
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http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1597
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relacions  
internacionals 
La XES manté una clara vocació internacional orientada a teixir aliances i compartir 
coneixements, recursos i experiències amb altres agents que treballen l’economia 
solidària arreu del món. Durant el 2016, hem mantingut aquesta tasca d’enfortiment 
de relacions a través de la nostra participació en trobades i congressos de diverses 
característiques. 

13 i 14  
de maig
Lisboa: I Fòrum d’Economia Social 
i Solidària de Portugal

26 i 27  
d’octubre
Participació al Ouishare Fest

Del 7 al 9  
de novembre a Montreal 
II Fòrum d’Economia Social de Montreal. Participació de la comissió de 
Xarxes Locals per explicar el procés d’articulació territorial de l’economia 
solidària que estem impulsant a Catalunya.

14  
d’octubre
Reunió amb el  
Ministeri de Treball de Colòmbia 
i el moviment indígena El Cauca

20, 21 i 22 
d’octubre 
(FESC)
Reunió amb la xarxa portuguesa 
d’economia solidària, RedPES, i 
amb la organització cubana CE-
PRODESO
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Del 10 al 12 
de novembre
Bilbao: II Congrés d’ESS de Bilbao.

16  
de desembre
Reunió amb Ripess Europa i 
Ripess Global per conèixer projec-
tes i bones pràctiques que desen-
volupa la XES a Catalunya.

Hem participat al costat de 8 partners de 5 
països europeus (França, Itàlia, Anglaterra, 
Grècia i Espanya) a la cloenda del projecte 
europeu ISSE Community Works. A nivell 
estatal, la XES va estar acompanyada de 
Nexes. Els dies 25, 26 i 27 de novembre 
s’ha presentat a Tatou Just, la fira d’ESS 
de Saint Etienne (França), el resultat dels 
dos anys de treball del projecte: una 
diagnosi sobre ESS a Europa, un portfoli 
de competències, una guia d’activitats i un 
videojoc online. 

16  
de desembre
Assemblea Extraordinària  
de REAS 
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http://www.nexescat.org/
http://www.nexescat.org/
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incidència Política

DESCONNECTA’T DEL CAPITALISME,  
INSTAL·LA’T LES ALTERNATIVES
Un any més, com a part del consorci impulsor de la campanya Som 
Comerç Just i Banca Ètica, vam col·laborar en l’organització de la ce-
lebració del Dia Mundial del Comerç Just. Així, el 14 de maig a l’espai 
Calàbria66 de Barcelona vam dur a terme una Install Party d’alterna-
tives de l’economia solidària, on diverses sòcies de la XES com ara 
FIARE, Oikocredit, SomEnergia, SomConnexió o Alternativa3 van faci-
litar a les persones assistents les gestions necessàries per fer el pas a 
cadascuna d’aquestes alternatives. 

DIADACOOP
El 2 de juliol al Prat de Llobregat ens vam sumar a una nova edició 
de la Diada del Cooperativisme: la DiadaCoop! Un acte festiu, amb 
sopar i música al carrer, amb l’objectiu de recuperar l’esperit històric 
del moviment cooperativista i demostrar que avui encara és un model 
empresarial capaç de superar el capitalisme. 
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ESPERANzAH! 
Hem donat suport a una nova edició del festival Esperanzah! del Prat 
de Llobregat els dies 7, 8 i 9 d’octubre. Aquest acte és molt més que 
un festival de música, és la Festa de l’Economia Social i Solidària, una 
eina de transformació social i un punt de trobada d’iniciatives, per-
sones i causes. En l’edició 2016 s’ha consolidat  com instrument de 
canvi amb el missatge F*** You Troika; Volem Acollir, Obriu fronteres. 

NI TTIP NI CETA!
Ens vam sumar a la protesta de la Plataforma Catalunya No al TTIP del 
15 d’octubre per dur a terme un acte de repulsa per l’imminent inici del 
procés d’aprovació definitiva del CETA, el tractat de comerç entre Euro-
pa i Canadà que s’ha negociat en secret durant més de cinc anys.

CIMERA PEL REFERÈNDUM
El passat 23 de desembre un representant de la XES va assistir a la 
cimera pel referèndum, ja que la nostra entitat va decidir donar su-
port en el seu moment al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i per això 
vam ser convocades a aquesta trobada sobre el futur del país.
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les cures 
NEIX LA COMISSIó DE FACILITACIó I CURES!
Aquest 2016 ha tingut lloc el naixement d’una nova comissió a la XES, fruit de l’ex-
pressió d’una necessitat interna: es tracta de la comissió de Facilitació i cures. La 
comissió treballa en la línia de la d’Economies Feministes però amb una orientació 
més pràctica: fomentar vincles i relacions constructores de dinàmiques de comuni-
tat en favor del poder cooperatiu com a capacitat de potència i creació, i mediar en 
situacions de conflicte. Aquests primers mesos de vida els han dedicat a observar les 
dinàmiques internes per tal de fer una diagnosi detallada i començar a implemen-
tar estratègies de facilitació de manera adequada, promoure dinàmiques polítiques 
basades en els valors d’horitzontalitat, diàleg, procés i construcció de consens. 

En el marc de la 1a Escola d’Estiu, la comissió d’Economies Feministes va dina-
mitzar un espai en què quatre grups van treballar entorn a quatre temàtiques que 
posaven en dubte l’equitat de gènere a les nostres organitzacions. Es va parlar 
de la visibilitat de les tasques, la gestió del poder i les emocions, la resolució de 
conflictes i la corresponsabilitat en les entitats. Tot seguit, es van presentar bones 
pràctiques en relació a les cures ja aplicades amb èxit a la cooperativa d’assesso-
rament jurídic i transformació social IACTA i a La Borda, cooperativa d’habitatge en 
cessió d’ús. La dinàmica va ser valorada com  un èxit i sabem que moltes entitats 
s’han plantejat aquestes qüestions a nivell intern després de participar-hi! 
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GRàFIC PROCEDÈNCIA INGRESSOS 2016

Propis: vendes i prestació de 
serveis: 31.000 / 9,60%

Propis: Quotes sòcies: 31.353  / 9,71% 

Patrocinis: 20.633  / 6,39% 74,31% / Subvencions: 240.003  

Ajuntament de Bcn 
16.9004

Generalitat de Catalunya 
45.413

Procedència subvencions Despeses

Despeses per comissions

Altres: 2.268

Projectes  
europeus 
(Emise+ 19852 
i Nexes 3106): 
22.958

TOTAL:  
308.751 / 100%

Personal 97.980 
/31,73%Proveïdors 

de l’ESS 
18.991/64,45%

Lloguer  
6.578 / 2,13%

Altres (aprovisionaments, 
assegurances, amortitzacions, 
etc.): 52,202 /1.69%

Xarxes Locals: 40.726 / 13%

Pam a Pam: 39.217 / 13%

Rel. Externes: 6.846 / 2%

34% / FESC: 102.528 

 13% / Balanç Social: 39.984 

Economies feministes: 1.560 / 1%

Estructura (comunicació, administració, etc.): 
49.720 / 16%

Formació i publicacions: 28.170 / 9%

MeMòria econòMica
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 coMunicació

16.252 usuàries

2755 usuàries

68.048 visites

10.274 visites

1.000

Web XES Mercat Social 

Persones subscrites 
al butlletí

 16,07% 

 10% 

 Any 2015  Any 2016  Any 2016
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TOTAL

TOTAL

 1.405 seguidors

 2.510 seguidors

TOTAL de 6.861 visualitzacions

60 nous subscriptors/es al canal, arribant 

a un total de 164 persones subscrites a 
31/12/2016

Facebook

Twitter

 28% 

 19,7% 

 Any 2015

 Any 2015

 Any 2016

 Any 2016

 Any 2016

 5.006 seguidors

12.710 seguidors

Els tuits publicats han estat impresos en 
pantalla 1369K

Youtube
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Edició i redacció: Comissió de comuni-
cació de la XES.
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