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xes Xarxa 
d’economia 
solidària 
de Catalunya

Resistint i creant 
 nous paradigmes

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

Funcionem sota criteris: 
democràtics - d’horitzontalitat - transparència - 
equitat -  participació

ORGANITZACIONS PERSONES

 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

 Hem aprovat l’ampliació automàtica de 4 setmanes  
en les baixes de maternitat i paternitat de l’equip  
tècnic de la XES,  sufragat amb fons propis.

 S’ha creat la sectorial  
d’habitatge  
cooperatiu  
en cessió  
d’ús

ASSEMBLEES
Assemblea  General Ordinària  (XEScotada 23 de març)

 Aprovem els plans de treball, el pressupost 2018, la nova junta  
i les noves sòcies. 

 Debatem sobre el canvi de model organitzatiu de la Permanent, 
el paper de les xarxes locals i la proposta de Llei de l’ESS

Assemblea General Extraordinària (28 de febrer)

	 Ratifiquem	la	creació	de	la	nova	entitat	per	impulsar	l’FSMET	i	les	noves	sòcies.	

	 Aprovem	l’entrada	a	LaCoordi,	Coordinadora	de	Comerç	Just	i	Finances	Ètiques	de	Catalunya

 Proposem un debat estratègic sobre les 14 mesures per impulsar l’ESS en l’àmbit local

Assemblea General Extraordinària (3 d’octubre)

 Aprovem part de les bases de la futura Llei d’Economia Social i Solidària a Catalunya

	 Ratifiquem	noves	sòcies
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42 ORGANITZACIONS 5 PERSONES

•XES Baix Llobregat

•XES Barcelonès Nord

•XES Empordà•XES Ripollès
•XES La Garrotxa

XESTerrassa•
Teler Cooperatiu•

XES Sant Cugat•

•XES SantA ndreu

•Taula Eix Pere IV
•XES  Ciutat Vella

•Proa a la Mar

Impuls Cooperatiu•

•XES Horta-Guinardó
SSG Coopera•

CIUTAT DE BARCELONA

•XES l’Hospitalet

Cooperasec•

·XES Mataró

•

· CooPoblet

TERRITORI 
I XARXES LOCALS

Total

2018 + 15, 33%

274 

+ 3,5% 

144 

VIII Fira d’Economia  
Solidària de Catalunya

La FESC és l’esdeveniment anual que visi-
bilitza experiències i projectes de l’àmbit de 
l’economia social i solidària que existeixen al 
territori català.

El lema d’aquesta edició ha estat L’econo-
mia 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.

14.000
persones visitants

200
organitzacions expositores

80
activitats dins del 

programa de la fira

100
persones voluntàries

27.000
ecosols circulant

NOVETATS

NOVETATS  2019
Campanya de Balanç Social
#EnsenyaElCor

Nou sistema  
d’avaluació  
automàtic

Revisió i actualització 
d’indicadors bàsics  i 

complets

Serveis afegits  
a l’elaboració   

del balanç social:  
recuperació de la   

infografía  i  
aprofundiment   
en l’informe de  
recomanacions   

de millora

Canvi de criteri per  
a l’obtenció del segell

ACTIVITATS 
FORMATIVES I
PUBLICACIONS

Campanya de 
Balanç Social 
#EnsenyaElCor

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 responsables: 

Democràcia - Gènere - Igualtat - Impacte ambiental -  
Compromís social - Benestar laboral

226

206

Organitzacions 

han fet Balanç Social 

corresponent a l’exercici 2018

Incorporacions al PAM A PAM 

d’agost de 2018 a setembre de 2019

Respecte la 

campanya 2018

+ 20%

Hem publicat la cinquena edició 

de l’informe L’estat del mercat 

social català, corresponent

 a l’activitat de 2018.

INFORME DEL 
MERCAT SOCIAL
CATALÀ 2019

ACTIVITATS 
FORMATIVES I
PUBLICACIONS

L’ESCOLA D’ESTIU

I A MÉS A MÉS...

RELACIONS

IMPLICACIÓ

POSTGRAUS

PERFIL MITJÀ DE L’ORGANITZACIÓ

186.000
persones implicades

715
base social

donen feina a

6.300
persones

24
persones

treballadores

generen

221 milions
d’euros a l’any

850.000
d’euros

anuals de facturació

6 activitats 
descentralitzades

65 persones

IV edició del postgrau d’Economia 
Social i Solidària - Estudis Coopera-
tius de la Xarxa d’Economia Solidària 
coordinat per La Ciutat Invisible

III edició del Postgrau en Economia 
Social i Solidària:  
Desenvolupament Local,  
Cooperativisme i  
Transformació Social  
a la UAB

III Escola d’Estiu de la XES

Arrelem per afrontar nous reptes

a les jornades de convivència a Mura 
L’Economia Solidària enfront 
del capitalisme de plataforma

Vam parlar d’emergència climàtica, ocupació digna de 
persones migrades, capitalisme de plataforma, con-
servació de la natura, capitalisme digital, economies 
feministes i molt més.

2es Jornades d’Economia Socioambiental i Solidària. 

Hem posat la mirada en el paper de l’Economia Social i 
Solidària en la transició ecològica en el marc de l’Esco-
la d’Estiu

 NOU LLIBRE:

 La Transició a les renovables. Cap a una energia social i solidària. 
 Jordi Pujol i Carles Riba.

 Pol·len edicions. 104 pàgines

 Ens hem adherit a la plataforma educativa de l’economia solidària EduCoop.

Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores 2020
 Trobada internacional cap a l’FSMET 2020 a l’abril 
 Trobada interna de treball al juliol

Trobades
 Celebració del Dia Mundial del Cooperativisme a Terrassa al Juliol 
 IDEARIA, trobada d’economia alternativa i solidària organitzada per 

REAS Red de Redes al maig a València 
 Assemblees General de REAS Red de Redes al maig i al desembre.

Internacionals
 Conferència UNTFSSE “Implementar els Objectius de Desenvolupament 

 Sostenibles: quin paper per l’Economia Social i Solidària?” 
 al Juny a Ginebra

 Seminari “Cooperative Social Impact”, organtizat per CECOP ( Confede-
ració Europea de Cooperatives) al novembre a Brusel.les 

 Reunions de coordinació amb RIPPES en el marc del FSMET

Nova articulació
 L’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT)
 La Coordi, Coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques 
 Cooperativa Festival Esperanzah

INCIDÈNCIA POLÍTICA
 ENS HEM POSICIONAT SOBRE

Contra la deriva repressiva i la violència policial durant les setmanes posteriors a l’anunci de la sentència del procés.

Contra la sentència del Tribunal Suprem en el judici del procés amb un manifest conjunt de  l’economia social i solidària.

Contra el Projecte de Llei de contractes de serveis a les persones en tràmit al  Parlament de Catalunya.

 HEM DONAT SUPORT A

La lluita antifeixista amb la campanya La Lluita Continua per conscienciació, reivindicació i memòria de Guillem Agulló.

La participació ciutadana en les polítiques públiques amb el Manifest en defensa del Reglament de Participació 
Ciutadana de Barcelona.

L’impuls d’una política econòmica transformadora amb el seminari “Municipalisme, cooperativisme i sobiranies” 
de Fundació Roca Galès.

La lluita dels pobles del nord-est de Síria: amb les campanyes de solidaritat Aturem la invasió i Rice Up For Rojava.

La manifestació amb el lema “Llibertat” després de les sentències del procés, adherint-nos com entitat convocant i 
tancant la FESC durant la manifestació.

La convocatòria de vaga general pel 18 d’octubre amb el lema “pels drets i les llibertats”.

La vaga mundial pel clima adherint-nos al manifest i participant en la coordinació de la setmana de mobilitzacions.

El manifest per un Poblenou cooperatiu, en defensa de barris i municipis fets per les persones i no pel capital.

La crida per una aliança rural-urbana cap a la sobirania alimentària a la metròpolis de Barcelona.

La desmercantilització de l’accés a l’habitatge signant el manifest “Punxem la bombolla del lloguer”.

La campanya “Posa el filtre lila: per la igualtat, tria comerç just” de LaCoordi.

Les reivindicacions de la vaga feminista del 8 de març adherint-nos al seu manifest i tancant portes el 8M.

La vaga del 21 de febrer en defensa de les llibertats i drets socials i laborals de la ciutadania adherint-nos a la convocatòria.

 HEM LLANÇAT LES CAMPANYES

Cooperamor: difusió dels nostres valors en clau d’humor que convida a noves entitats a fer-se
sòcies a través d’una suposada plataforma online per trobar l’amor.

15 mesures cap a l’Economia Social i Solidària als municipis perquè les administracions
locals acompanyin l’autorganització econòmica de les comunitats locals i impulsin amb elles un
nou enfortiment socioeconòmic territorial

 POLÍTICA INSTITUCIONAL

Procés per articular la futura Llei d’Economia Social a Catalunya

Participació a l’àmbit participat de l’ESS i en l’Estratègia ESS a la Barcelona del 2030

Participació al Consell de Consum i al Consell de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona

Grup de Treball per avaluar i definir posicionament sobre la Llei Aragonès

MEMÒRIA 
ECONÒMICA

COMUNICACIÓ

BUTLLETÍ

DESPESES

DESPESES PER 
COMISSIONS

 

PROCEDÈNCIA
INGRESSOS 2019

 

 

PROCEDÈNCIA
SUBVENCIONS

Ajuntament de Barcelona:
188.965€

:

Propis: Quotes sòcies: 
55.535€

Patrocinis i donacions:  
15.503€

GenCat: 
125.000€

Altres: 
16.345€

Ajuntament de Barcelona: 
188.965€

Subvencions:  
330.319€

Propis: presentació de serveis:  
88.533€

Fòrum Social Mundial: 
37.493€

Economies Feministes: 
7.332€

Formació i Publicacions: 
9.538€

Pam a Pam: 
64.156€

Xarxes Locals: 
24.918€

Altres despeses: 
19.390€

Tercers ESS: 
183.542€

Lloguer:  
11.580€

Personal tècnic: 
196.879€

Tercers no ESS: 
34.960€

Ordinari: 
66.891€

Comun_ESS: 
9.772€

Balanç Social: 
62.717€

Relacions Externes: 
508€

Procomuns: 
150€

FESC: 
162.877€

CAMPANYES

MITJANS

XARXES  
SOCIALS

1.813 
subscripcions al 
butlletí mensual

 Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Twitter

8.838 fans

410 subscripcions

- 40% que el 2018

2.865 visualitzacions

8.838 fans

20.892 seguidors

+ 9,2% que el 2018

+49,5% que el 2018

+39,6% que el 2018

+ 11% que el 2018

Participació quinzenal al consell  de redacció  
de la revista 

Cooperació catalana de la Fundació Roca Galès.

Col·laboració periòdica amb un article d’opinió  
trimestral a La Directa.

Organització del III Comun_ESS, 
el congrés de comunicació i economia solidària 

que s’organitza des de la XES i REAS Red de  
Redes al març 

amb el lema “Que parlin de nosaltres” 
i l’humor com a eix vertebrador.

15 mesures 
cap a l’Economia
Social i Solidària 

als municipis

Campanya
Balanç social  

2019

Campanya FESC 
2019

Campanya
Cooperamor

580 piulades amb  
#15mesurESS

40.000 impactes

316 perfils van piular 
amb aquesta etiqueta

1.437 piulades amb  
#EnsenyaElCor

34.100 impactes

565 perfils van piular 
amb aquesta etiqueta

8.325 piulades amb #FESC2019

215.000 impactes

2.302 perfils van piular amb aquesta etiqueta

26.032  reproduccions de l’espot  
promocional a les xarxes socials

TVC - Canal33 - XTVL - Betevé -   

Diari Ara (digital i paper) -  

Vilaweb - RAC1 - Catalunya  

Ràdio - Catalunya  

Informació i mupis - 

TV al Metro  

de Barcelona

240 piulades amb 
 #Cooperamor

39.000 impactes

148 perfils van piular 
amb aquesta etiqueta

ESPAIS PUBLICITARIS

xes Xarxa 
d’economia 
solidària 
de Catalunya

Bailén 5,
08010 Barcelona

•

• En actiu 
• En procés

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


