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Vinc d’un món on fem tot allò  
que deien que no podíem fer
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Les xarxes fan:

> Promoció de l’ESS als diferents municipis

> Intercooperació i suport al mercat  
social proper

> Interlocució amb les administracions 
locals

> Assessorament de  noves iniciatives d’ESS

> Dinamització  del mapa Pam a Pam al 
territori

+ 300  
SÒCIES

Defensem un sistema  
econòmic respectuós amb:
• les persones  
• el medi ambient
• els territoris

Funcionem sota  
els següents criteris 
• democràtics  
• d’horitzontalitat  
• transparència 
• equitat
• participació

organitzacions persones

Objectius

Hem crescut respecte 
l’any anterior

2016
2017 2017

14,68%16,39%

+ 30 entitats sòcies + 14 persones sòcies

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
> 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 

Participació

Com ens  
organitzem? 

Territori  
i xarxes locals

> Assemblea  
General Ordinària  
11 de març 

 al Col•lectiu Ronda. Aprovació 
dels plans de treball i del  
pressupost 2017 i debat sobre  
el model de participació i cultura 
organitzativa de la XES. 

> Assemblea  
Extraordinària. 
16 de novembre 

	 al	Col•lectiu	Ronda.	Reflexió	sobre	
el paper que ha de jugar la XES  
en el context sociopolític del 
conflicte	territorial.	

•XES Baix Llobregat

•XES Barcelonès Nord
•XES Maresme

•XES Empordà

•XESS Manlleu

•XES Ripollès

XES Terrassa•
Teler Cooperatiu•

XES Sant Cugat•

XES Terres  
de Ponent•

•XES Sant Andreu

•Taula Eix Pere IV

Impuls Cooperatiu•

•XES Guinardó
SSG Coopera•

CIUTAT DE BARCELONA

•XES l’Hospitalet

Cooperasec•
En actiu
En procès
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La Fira d’Economia Solidària de Cata-
lunya (FESC) és l’esdeveniment anual 
que visibilitza experiències i projectes 
de l’àmbit de l’economia social i soli-
dària que existeixen al territori català. 

Aquesta edició, sota el lema «NI TEU, 
NI MEU. NOSTRE! FEM COMUNITAT», 
ha girat al voltant de la gestió públi-
co-cooperativa-comunitària d’allò que 
és de totes i tots. 

La TecnoFESC va celebrar la seva 
II edició amb xerrades i tallers per 
articular el sector de la tecnologia i 
l’electrònica solidària.

Campanya  
de Balanç Social  
#EnsenyaElCor

Informe del 
Mercat Social 
català 2016

Dinàmica  
d’intercooperació: 30 organitzacions participants

150  
organitzacions han fet  
Balanç Social corresponent  
a l’exercici 2016

3 eixos centrals: apoderament, 
organització del treball i el 
temps i factor humà

 190  
organitzacions expositores

 80  
persones voluntàries

Organitzada per Pam a 
pam, Coòpolis i la XES

 50  
activitats dins del 

programa	de	la	fira

 15  
països d’arreu del 
món participant

 29.000  
ecosols circulant

1

2

3

INTERCOOPEREM 

El Balanç Social és una eina de rendició de 
comptes que avalua de forma sistemàtica, 
objectiva i periòdica sis grans característiques 
d’organitzacions que vulguin ser socialment 
responsable:

La democràcia

La igualtat

El compromís ambiental

El compromís social

La qualitat laboral

La qualitat professional

2016
2017

42%

62% modalitat 
completa 
Balanç Social

37% versió 
bàsica 
Balanç Social

  

Perfil	mitjà 
d’organització

Implicació

Paritat

 20  
persones  

treballadores

 750.000  
d’euros

donen feina a 

 4.200  
persones

150.000  
persones implicades

generen 

150  
milions d’euros 

d’ingressos

Hem publicat la tercera 
edició de l’informe L’estat 
del mercat social català, 
corresponent a l’activitat 
de 2016.

 

 

  49%  
dones als òrgans 

polítics o societaris

 46%  
dones en l’estructura  

executiva

 51%  
dones participen en 

l’aprovació del pla de 
treball
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Postgrau   
Projecte  
EMISE+

Cures
Escola  
d’Estiu

I a més...Internacional

Nous  
llibres

FORMACIÓ 

Cloenda  del postgrau d’Economia Social i Solidària - Estudis 
Europeus de la Xarxa d’Economia Solidària i La Ciutat Invisible 
2016-2017  i inici de l’edició 2017-2018.

Cicle de 5 activitats formatives sobre masculinitats, participació i 
poder a la XES a càrrec de la comissió de facilitació i cures.  
Novembre 2016 - Febrer 2017. 

II Escola d’Estiu de la XES, del 29 de juny a l’1 de juliol a El Prat 
de Llobregat. Amb la col•laboració de la Fundació Esperanzah. 

                             

                                + 100  persones participants. 

Vam parlar de: dinamització territorial, economia col•laborativa, 
economia solidària i migracions, intercooperació, polítiques 
públiques i cultura cooperativa. 

Nou postgrau d’ESS a la UAB

Trobada sobre la recerca en l’ESS, impulsada pel grup ERAPI

Ponència inaugural a la jornada “Màrqueting i comunicació 
amb valors” de Manresa.

Participació a la I Escola d’Estiu Europea de l’Economia  
Solidària, a Lisboa. Setembre 2017

Homo Cooperans 2.0. Por una economía colabo-
rativa desde el cooperativismo, Matthieu Lietaert. 
Editorial Icària. 136 pàgines.

Esmolem les eines, diversos autors. Editorials 
Icària, Tigre de paper i Pol•len edicions. 188 
pàgines.

Trobada a Szekszard (Hongria) per coordinar una formació trans-
nacional d’ESS amb sòcies d’Itàlia, França, Bèlgica i Hongria. 
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ESCAT

Trobades

Congressos

Hem  
llançat les 

campanyes

Política  
institucional

Ens hem  
posicionat 

Hem donat  
suport a

XARXES I ALIANCES

INCIDÈNCIA POLÍTICA

Constitució i presentació de l’associació Economia Social de Catalunya, formada per:

• la Confederació de Cooperatives de Catalunya
• la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
• la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
• la Federació de Mutualitats de Catalunya
• la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. 

Febrer de 2017
• Trobada amb RedPes, la xarxa d’economia solidària de Portugal. 

Març de 2017
• Visita del president del govern de l’estat alemany de Turíngia,   
 Bodo Ramelow.

Octubre de 2017
• Reunió de treball amb els 12 delegats del Consell de RIPESS 
 Intercontinental. 

Maig de 2017
• Participació a la IV Conferència Internacional de Monedes  
 Socials i Complementàries, a Barcelona. 

Juny de 2017
• Participació a la IV edició del Congrés Europeu d’Economia  
 Social  i Solidària, organitzat per RIPESS a Atenes.  

Octubre de 2017
•  Participació al II Comun_ESS, el congrés de comunicació  
 i economia solidària, a Madrid.  

“L’ESS es queda”
campanya de difusió de l’economia 
solidària com a model econòmic 
alternatiu, arrelat al territori, ètic i 
transformador i que va més enllà de 
la seva seu social. 

• Compareixença davant la Comissió d’Empresa i Coneixement del  
 Parlament de Catalunya, per compartir la nostra visió sobre   
 l’economia col•laborativa. 

• Acord amb l’Ajuntament de Barcelona perquè el Balanç Social   
 sigui la base de la implementació de les clàusules socials  
 i ambientals de contractació del consistori.

• Participació al projecte europeu “Apoderant les dones joves de   
 la Mediterrània, un sector clau per a promoure l’economia  
 social  i solidària” amb altres organitzacions del Marroc, Tunísia,  
 França i Itàlia. 

•  Sobre la modificació de la llei de cooperatives.

•  En favor de les llibertats i contra la repressió de l’estat per l’1   
 d’octubre i en suport a la vaga general del 3 d’octubre.

•  Contra la celebració del 12 d’octubre i a favor de la consigna   
 “Res a celebrar”. 

 

• Campanya #Ràtios20 de la Federació d’Associacions de Pares i   
 Mares de Catalunya.

• Campanya contra la legalització de l’emissió de partícules  
 i elements radioactius de la plataforma Tanquem Les Nuclears.

●• Campanya per la creació d’un marc legislatiu pel respecte dels   
 Drets Humans per part de les empreses catalanes a l’exterior.

• Campanya #TeGustaViajar en suport als 11 passatgers de  
 Vueling que van aturar la deportació d’una persona en  
 situació irregular.

• Festival Esperanzah, festa de l’economia solidària, a el Prat  
 de Llobregat. 

Juliol de 2017 

#HacemosREAS
campanya de cohesió per explicar 
què és i qui forma part de REAS- 
Red de Redes, la xarxa estatal de 
l’economia social i solidària.

● “La revolució  
de les butxaques” 
amb motiu del Dia Mundial 
del Comerç Just.
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MEMÒRIA ECONÒMICA

Proveïdors de l’ESS 
103.907 / 35,69%

Lloguer  
9.694 / 3,33%

GRÀFIC  
PROCEDÈNCIA 
INGRESSOS 

2017

Despeses

Procedència 
subvencions

Despeses per 
comissions

Propis: Quotes  
sòcies: 36.250 € / 11,32%  

Propis: vendes i prestació de 
serveis: 63.269 / 19,76% 

61,22% / Subvencions:  
 195.975 €  

TOTAL SUBVENCIONS: 195.975 €  

TOTAL DESPESES: 291.176 €  

TOTAL DESPESES: 291.176 €  

Generalitat de Catalunya 7.202 € / 4%

Tècnics 164.561/  
56,52%

Altres (aprovisionaments, 
assegurances, amortitzacions, 
etc.): 13.014  / 4,47%

Patrocinis:	24.620		€ /	7,69%  

Altres: 17.392 € / 9% 

Ajuntament de Bcn 171.381 € / 87%

Economies  
feministes: 7.859 / 2,5%

Fac.i Cures: 3.014 / 1%

Comissió Ordinari.: 60.666 / 22%  15% / Balanç Social: 43.779

32% / FESC: 95.382 

Formació i publicacions: 
9.050 / 3%

Rel. Externes: 1.840 / 0,5%

Pam a Pam: 43.919 / 15%

Xarxes Locals: 25.667 / 9%
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30.453 sessions

28.041 sessions

20.748 usuaris únics

17.482 usuaris únics

69.025 pàgines vistes

91.200 pàgines vistes

2’27 pàgines per sessió 

3’ 25’’ pàgines per sessió 

1’ 50’’ durada

3’ 22’’ durada

COMUNICACIÓ 

xes.cat

vam estrenar 
nou web al mes 
de maig i en sis 
mesos vam batre 
rècords

també vam  
renovar el web!

mercatsocial.xes.cat

Facebook

Mitjans de  
comunicació

Xarxes socials

Campanyes

Twitter Youtube

 15%  Any 2017  27%  Any 2017  46,5%  Any 2017

10.055  
visualitzacions

16.116  
seguidors

6.659  
fans

20.000   
reproduccions

4.000   
reproduccions

Vinc d’un món Ensenya El Cor

pamapam.org

295.000 impressions  
50.700 usuaris a qui ha  
 arribat. 

131.000 impressions  
41.500 usuaris a qui ha  
 arribat. 

7.200   
reproduccions

#FESC2017

2.590.000  impressions  
398.000  usuaris a qui  
 ha arribat. 

Participació quinzenal 
a la tertúlia d’entitats 
del programa  
“Consell de cent”  
de Betevé Ràdio.  
De febrer a juny.

Participació quinzenal 
al consell de redacció 
de la revista Coope-
ració catalana de 
la Fundació Roca 
Galès. 

8.131 sessions

4.924 usuaris únics

18.222 pàgines vistes

2’24 pàgines per sessió 

2’ 20’’ durada
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