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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

2017
2018 2018

21,42%6,66%

+ 32 entitats sòcies + 17 persones sòcies

ASSEMBLEA

COMISSIÓ PERMANENT

ESFERA  
PRODUCTIVA

Comissions tècniques

Comunicació

Econòmica

Secretaria  
Tècnica

ESFERA  
REPRODUCTIVA

Comissió de 
facilitació i 

cures

Mercat  
socialRelacions  

externes

Formació i  
publicacions

Xarxes  
locals

Economies 
feministes

Ecologia

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  
10 de març 

 a Can Fulló. Organitzacions sòcies 
a ratificar, els plans de treball de 
les comissions, el pressupost 2018 i 
l’informe amb els resultats de l’en-
questa de valoració de l’activitat de 
la XES 2017.

> Assemblea General  
Extraordinària. 
7 de juliol 

 a la Casa de Cultura de Sant Cugat. 
Ronda. Organitzacions sòcies a 
ratificar, proposta de model d’orga-
nitzatiu: esfera reproductiva, xarxes 
locals, Permanent.

•XES Baix Llobregat

•XES Barcelonès Nord
•XES Maresme

•XES Empordà

•XESS Manlleu

•XES Ripollès

•XES La Garrotxa

cooPoblet

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 Catalunya (FESC) és l’esdeveniment 
anual que visibilitza experiències i pro-
jectes de l’àmbit de l’economia social i 
solidària que existeixen al territori català. 

Aquesta setena edició, sota el lema 
«D’aquelles llambordes, aquestes 
alternatives», ha girat al voltant de 
les sobiranies. Sí, en plural. Perquè la 
sobirania d’un territori, d’una societat 
és, en realitat, un conjunt de sobiranies 
que hem de construir entre totes i que 
van molt més enllà de la construcció 
d’un estat. Si els recursos naturals, els 
mitjans de producció, els mitjans de 
comunicació, les xarxes socials… són 
controlats per uns pocs, el poble mai no 
podrà ser sobirà sobre la satisfacció de 
les seves necessitats i la cura del medi. 

Campanya  
de Balanç Social  
#EnsenyaElCor

novetats 

2018

Campanya  
de Balanç Social  
#EnsenyaElCor Informe del 

Mercat Social 
català 2018

181  
organitzacions han fet  
Balanç Social corresponent  
a l’exercici 2017

301  
incorporades al  
 
de juny de 2017  
a juny de 2018.

 200  
organitzacions expositores

 100  
persones voluntàries

11.00 persones  visitants

 80  
activitats dins del 

programa de la fira
 27.000  

ecosols circulant

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

2017
2018

25%

  

Perfil mitjà 
d’organització

Implicació

Paritat

 23  
persones  

treballadores

 870  
base 
social

 800.000  
d’euros 

anuals de facturació

donen feina a 

 6.100  
persones

194.033  
persones implicades

generen 

13  
milions d’euros 

a l’any

Hem publicat la quarta 
edició de l’informe L’estat 
del mercat social català, 
corresponent a l’activitat 
de 2017.

 

 

  49%  
dones als òrgans 

polítics o societaris

 46%  
dones en l’estructura  

executiva

 51%  
dones participen en 

l’aprovació del pla de 
treball

La plataforma de balanç 
social s’estén a tot l’estat

Serveis afegits a l’elabo-
ració del balanç social

Incorporació com a 
requeriment del Balanç 
Social a les bases de sub-
vencions d’ESS de l’Ajun-
tament de Barcelona

Revisió i actualització d’in-
dicadors bàsics i complet
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Cursos  
de postgrau

Escola  
d’Estiu

I a més...

Nous  
llibres

FORMACIÓ 

Cloenda II edició del postgrau d’Economia Social i Solidària - 
Estudis Europeus de la Xarxa d’Economia Solidària i La Ciutat 
Invisible 2017-2018 i inici de la III edició 2018-2019.

III Escola d’Estiu de la XES,  
Aprendre a Cooperar, descentralitzada. 

                             

                                + 100  persones participants. 

Vam parlar d’economies feministes, construir drets des 
de l’Economia Solidària, mitjans de comunicació, proco-
mú digital, migracions i cultura coop. Debat sobre sobirania energètica amb dos 

autors d’un proper llibre sobre aquesta qüestió: 
Carles Riba i Jordi Pujol

L’economia solidària en 100 paraules  
Jordi Garcia Jané 
Icària editorial. 232 pàgines. 

Invitació a l’economia solidària. 
Una visió des de Catalunya 
Jordi Estivill 
Pol·len edicions. 267 pàgines.

Ciutats cooperatives.  
Esbossos d’una altra economia urbana  
Ivan Miró i Acedo  
Icària editorial. 224 pàgines

Finances ètiques. Valors, límits i reptes 
Obra col·lectiva 
Pol·len edicions. 104 pàgines.

II edició del Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolu-
pament Local, Cooperativisme i Transformació Social a la UAB.
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Trobades

Relacions

Congressos

i Fòrums

Hem  
llançat les 

campanyes

Política  
institucional

Ens hem  
posicionat 

Hem donat  
suport a

XARXES I ALIANCES

INCIDÈNCIA POLÍTICA

Trobades preparatòries al llarg del 2018. Des de RIPESS Intercon-
tinental, RIPESS Europa, la XES i REAS ens hem proposat iniciar un 
procés de confluència, tant a nivell local com internacional, entre 
totes aquelles formes d’entendre l’economia que tinguin per ob-
jectiu la superació del sistema actual.

Celebració del Dia Mundial del Cooperativisme a 
Sant Cugat del Vallès. Juliol de 2018. 

CRC conversacIoNes
• Aprenentatges i intercanvi de promotores de l’ESS de Madrid. 

Febrer de 2018. 

Internacionals
• Participació al Fòrum Social Mundial a Salvador de Bahia (Brasil). 

Març de 2018.
• Participació a l’Assemblea General de RIPPES Europa a Zagreb. 

Juny de 2018. 

Teixim xarxes locals
Vídeo homenatge a les xarxes locals 
i per impulsar encara més l’articula-
ció territorial de l’ESS 

• Participació al consell de consum de l’Ajuntament de Barcelona.

• Participació a l’àmbit participat de l’ESS, l’espai de treball con  
 junt entre les organitzacions d’ESS i l’Ajuntament de Barcelona

• A Càrnies en lluita per denunciar les precàries condicions de treball i 
la utilització fraudulenta del fet cooperatiu des del sector carni

• A la recollida de signatures per incloure el canvi de nom de la plaça 
Antonio López i la construcció d’habitatge social al Gimnàs Sant Pau 
per la multiconsulta de Barcelona 

• A l’educació pública i com a mostra de rebuig a la repressió dels es-
tudiants a través del manifest “Som 27 i més”

• A la lluita del poble kurd, un poble que viu oprimit i porta anys treba-
llant per aconseguir una vida més justa

• A la llibertat d’expressió a través de la campanya #NoCallarem
• Al dret a l’habitatge i contra el desnonament d’un veí de Poble Sec a 

través de la campanya “Feliciano es queda”
• Als drets de les persones migrants i refugiades a través de la cam-

panya #ERacismeEnsTanca
• A REAS Madrid, davant dels atacs de diversos mitjans de comunica-

ció al moviment de l’economia social i solidària
• Al desplegament d’un accés digne a internet a la Ribera d’Ebre a 

través del manifest #EnsToquenlafibra
• A la reducció de l’impacte ambiental i l’aposta per l’ecologia de la 

Marxa pel Clima 
• A les 44 propostes per l’apoderament digital que cal impulsar des 

dels ajuntaments i les polítiques públiques municipals

• Contra els atacs públics fets al finançament públic de l’ESS per 
part de formacions polítiques de l’Ajuntament de Barcelona 

• Contra la vulneració dels drets civils i polítics i la immediata posa-
da en llibertat de tots els empresonats i el retorn dels exiliats per 
motius polítics

• A favor de la sobirania econòmica i contra el xantatge de grans 
empreses a través de la campanya “Trenca dependències, no 
financis qui no ens deixa decidir el futur” 

• A favor de la Vaga de totes, la vaga feminista del 8 de març, i per 
posar la sostenibilitat de la vida al centre 

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

Fòrum  Social Mundial de les Economies Transformadores 2020

Reunions roDONES
Per fer una mirada interna a 
les relacions de gènere en les 
dinàmiques de participació i 
democràcia de les organitza-
cions d’ESS

amb REAS, regala economia 
solidària per Nadal.
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MEMÒRIA ECONÒMICA

Proveïdores de l’ESS 
167.180 / 41,8%

Proveïdores de no de l’ESS 
25.260 / 6,32%

Lloguer  
9.514 / 2,38%

GRÀFIC  
PROCEDÈNCIA  
INGRESSOS 

2018

Despeses

Procedència 
subvencions

Despeses per 
comissions

Propis: vendes i prestació de 
serveis: 108.478 / 25,16% 

58% / Subvencions:  
 249.664 €  

TOTAL SUBVENCIONS: 249.664 €  

TOTAL DESPESES: 399.754 €  

TOTAL DESPESES: 398.180 €  

Generalitat de Catalunya 100.000 € / 41,01%

Personal tècnic 
179.528/  45%

Altres (aprovisionaments, 
assegurances, amortitzacions, 
etc.): 18.272  / 4,5%

Patrocinis: 28.686 € / 6,6%  

Altres: 11.432 € / 4,69% 

Ajuntament de Bcn 138.232 € / 54,3%

Comun_ESS: 2.100 / 0,53%
Fòrum Social Mundial: 12.879 / 3,23%

Comissió Ordinari.: 77.240 / 19,41%

 10,61% / Balanç Social: 42.248

38,68% / FESC: 154.014 

Formació  
i publicacions:  
9.321 / 2,34%

Rel. Externes: 1.728 / 0,43%

Pam a Pam: 72.342 / 18,17%

Xarxes Locals: 21.605 / 5,42%

Propis: Quotes  
sòcies: 44.177€ / 10,2%  

Economies  
feministes:  
4.702 / 1,18%
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1.630
ens segueixen

270
subscripcions

COMUNICACIÓ 

Butlletí

Mitjans de  
comunicació

Campanyes

reunions  
roDONES

Balanç Social

1.142  piulades amb  
 #aDONAt
39.800 impactes 
629  perfils van piular amb  
 aquesta etiqueta

828  piulades amb  
 #EnsenyaElCor
33.600 impactes 
386  perfils van piular amb  
 aquesta etiqueta

Inici de col·labora-
ció periòdica amb 
un article d’opinió 
a La Directa

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

571 subscripcions al butlletí mensual

Facebook

Instagram Telegram

Xarxes socials

Twitter Youtube

 20%  Any 2018

 Any 2018  Any 2018

 15,33%  Any 2018 -55%  Any 2018

4.600  
visualitzacions

18.586  
seguidors

8.028  
fans

9.390  piulades amb  
 #FESC2018
268.000 impactes   
2.420  perfils van piular amb  
 aquesta etiqueta

24.883   
reproduccions de 

l’espot
Passi de l’espot promocional a BTV

#FESC2018

NOU!
NOU!
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