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intercooperem
per afrontar les
crisis plegades

xes

Som XES!

Com ens
organitzem?

Xarxa
d’economia
solidària
de Catalunya

ASSEMBLEA

Som una organització de segon grau
formada per més de 400 sòcies, entre

COMISSIÓ
PERMANENT

organitzacions i persones individuals.

ESFERA
PRODUCTIVA

Defensem un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi am-

ESFERA
REPRODUCTIVA

bient i els territoris que funciona sota
criteris democràtics, d’horitzontalitat,
transparència, equitat i participació.

Sectorial
d’habitatge

Secretaria
Tècnica

Comunicació

Ecologia

Econòmica

Antiassetjament

Formació i
publicacions

Xarxes
locals

Economies
feministes

Procomuns

Mercat
social

Intercooperació
Pam a Pam
Balanç Social
Fira

Internacional

XEC

Incidència
política

EL 2020 S’HAN ADHERIT
A LA XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA

325 +143

ORGANITZACIONS

ORGANITZACIONS

PERSONES

PERSONES

+30 +14
+7%

-10%

respecte el 2019

respecte el 2019

OBJECTIUS
Promoure l’economia solidària com una alternativa
real al capitalisme
Ser un agent sociopolític referent i creador de discurs
crític i propositiu

Assemblea General Ordinària. XEScotada, 29 de febrer.
Ens vam reunir una cinquantena de persones individuals i
representants d’entitats sòcies de la XES a l’ermita de Sant
Jeroni de la Murta per aprovar els plans de treball anuals de
les comissions, així com el pressupost per al 2020.

Impulsar l’articulació de les iniciatives d’economia
solidària del territori
Generar eines, recursos i espais d’intercooperació al servei de les sòcies

Asssemblea General Extraordinària, 14 de febrer. Ens vam
trobar al Col·lectiu Ronda per reflexionar sobre el futur de la FESC.
https://xes.cat/2019/12/30/assemblea-general-extraordinaria-fesc/
Assemblea General Extraordinària. 3 de desembre. Trobada en línia
en què vam aprovar el Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de
l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió de gènere, o
de preferència sexual de la Xarxa d’Economia Solidària.

TERRITORI
I XARXES LOCALS

CIUTAT DE BARCELONA

TROBARÀS TOTES AQUESTES XARXES
IMPULSANT L’ESS AL TERRITORI:

SSG Coopera•
•XES Guinardó
•XES Sant Andreu

Impuls Cooperatiu•

Cooperasec•

•XES Ripollès •XES Empordà
•XES La Garrotxa

XES Sabadell - Teler Cooperatiu •
XES Sant Cugat•

· CooPoblet

•Taula Eix Pere IV

•Proa a la Mar

• XES Maresme

XES Baix Besòs
•XES l’Hospitalet
•XES Baix Llobregat
•

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

RESPOSTA A LA CRISI
A la XES hem intentat orientar bona part de la feina prevista per al 2020 a les necessitats de
les sòcies i del moviment arran de la pandèmia, així com a la necessitat de centrar els esforços en un canvi de model econòmic i social que millori la vida de totes. Així, sota el lema
“Pandèmia solidària” i intentant recollint les demandes de les entitats del moviment, hem dut
a terme accions diverses sempre amb visió col·lectiva:

- Hem reforçat la intercooperació sectorial i territorial per enfortir
les sòcies i la xarxa en temps de crisi i pandèmia.

- Hem elaborat el Pla d’acció de l’ESS, dividit en dues fases: una
dirigida a les administracions i una altra al mateix moviment.
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- Hem elaborat el document de propostes “Onze mesures per a la
democràcia econòmica i la transició ecosocial”, com a punt de

MESURES

partida per generar diàleg entre moviments amb el mateix objectiu.

- Hem impulsat el projecte Abastiment agroecològic entre Pam
a Pam i Arran de Terra, que llista i mapa uns 170 projectes agro-ramaders i artesanals, alguns dels quals en moment d’urgència arran
del tancaments de serveis de restauració, fires, mercats i escorxadors per la covid19.

- Hem sumat amb altres entitats per impulsar el Fons cooperatiu per a l’emergència social i sanitària, amb la voluntat de donar
suport econòmic a iniciatives solidàries que aportessin solucions
directes a l’emergència i requerissin de recursos per la seva sostenibilitat.
- Hem impulsat, amb les companyes d’AESCAT, el Pacte Una economia per la vida, un procés de treball col·lectiu en el qual seguim
treballant-hi.
- Hem sumat amb organitzacions i moviment de tot l’estat al Pla
de Xoc Social per pressionar el govern espanyol a actuar davant la
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crisi pensant en les necessitats de les persones.

IX FIRA
D’ECONOMIA
SOLIDÀRIA
DE CATALUNYA
La FESC és l’esdeveniment anual que visibilitza experiències i projectes de l’àmbit de l’economia social i solidària
que existeixen al territori català que s’ha celebrat en línia
per primer cop en la seva història, sota el lema “Aire FESC”.

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:

igualtat

democràcia

Davant de la pandèmia, la campanya
del balanç s’ha reenfocat per visibilitzar les bones pràctiques de l’ESS
en temps de crisi i elaborar propostes polítiques per impulsar, ja sigui
des del propi moviment, com des de
les administracions públiques, plans
d’acció específics a favor de l’ESS
amb impacte a mitjà i llarg termini,
que han quedat recollides a l’informe “Solidaritat malgrat les dificultats”.

impacte
ambiental

gènere

compromís
social

benestar
laboral

JORNADES
sobre Polítiques públiques per a l’impuls
de l’habitatge cooperatiu amb l’objectiu
de generar un espai de trobada entre
persones representants de les administracions públiques i del sector cooperatiu i l’ESS per debatre sobre el model
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i
com poder construir aliances i ampliar i
sistematitzar els mecanismes de col·laboració pública comunitària que permetin avançar en la implantació del model.

JORNADES,
FORMACIÓ
I PUBLICACIONS

POSTGRAUS

CICLE

V edició del postgrau d’Economia Social i Solidària - Estudis Cooperatius de la Xarxa
d’Economia Solidària coordinat per La Ciutat Invisible.

Guanyar-se la vida: davant
l’anul·lació per la covid19 de
les ja tradicionals jornades
d’ecologia, s’ha celebrat un
cicle de xerrades en el marc
de la FESC per fomentar un
debat ampli sobre quins són
els canvis necessaris en el
món del treball per a posar
la vida al centre i aconseguir
un sistema productiu just i
sostenible.

INFORMES
•

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

DOS
NOUS
LLIBRES:

Solidaritat malgrat les dificultats, informe sobre
l’impacte de la covid-19 a l’ESS.

•

Les infraestructures digitals de les economies del
comú; una diagnosi de l’estat del mercat social
tecnològic i de l’ús de les TIC per part de l’economia
solidària a Catalunya el 2020, elaborat per Pam a
Pam i Colectic.

•

Xarxes alimentàries locals en temps de covid-19,
impulsat per Pam a Pam, amb Arran de Terra, L’Aresta,
l’Escola de Pastors de Catalunya i la Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris per a la Transformació
Social de la UV.

•

Sembrem Transformació, un apropament des de
l’economia social i solidària en l’actualitat del moviment agroecològic a Catalunya, una anàlisi de 62
iniciatives de Pam a Pam relacionades amb el sector
de l’alimentació amb una mirada transformadora.

•

Economia
Solidària i
Història Social,
de Jordi Estivill
i Jean-Louis Laville.

•

L’Economia Social
i Solidària
a Catalunya,
de Jordi Estivill
i Ivan Miró.

RELACIONS
Fòrum Social Mundial
de les Economies
Transformadores: la pandèmia no va aturar el FSMET,
ja que aquest esdeveniment
d’àmbit internacional que s’hauria
d’haver celebrat a Barcelona es va
realitzar igualment amb força per en
format digital.

Estem articulades amb:
• L’Associació Economia Social
Catalunya (AESCAT), amb qui
hem presentat una proposta
de bases de la futura llei d’ESS.
• La Coordi, Coordinadora de
Comerç Just i Finances Ètiques.
• REAS, Red de Redes: amb qui
hem celebrat els seus 25 anys
d’història!

Es va dur a terme una primera fase al juny i
una segona a l’octubre, coincidint amb la FESC,
centrada en la visibilització d’iniciatives concretes que donen resposta als grans reptes globals
des de pràctiques econòmiques concretes i localitzades, sota el lema “Acceptem el repte”.

• La Xarxa de Justícia Climàtica
• Esperanzahcoop
...i altres campanyes
i plataformes de denúncia!

INCIDÈNCIA POLÍTICA
HEM DONAT SUPORT A
•

La declaració de la Confluència Feminista
enfront de totes les formes de violències amb
motiu del 25N.

•

A les companyes del MOVICE (Movimiento de
Víctimas de Crímenes de Estado – Colombia)
davant dels atacs i amenaces que rebudes al
novembre de 2020,, que se sumaven a d’altres accions de violència que pateixen des de
fa molt les persones que defensen els drets
humans a Colòmbia.

•

A la creació d’una xarxa de ràdios escolars
dels Països Catalans per enxarxar joves
i infants amb ganes d’explicar les seves i
quietuds a peu de micròfon i enfortir així la participació de totes aquestes persones en projectes
col·lectius i comunitaris.

•

Al manifest “Comerç just, les persones i el
planeta davant dels interessos econòmics”
per treballar cap a un model de drets, sostenibilitat i equitat en el model productiu i
comercial internacional.

•

A la iniciativa per la implantació d’escorxadors mòbils per al sector de la ramaderia
ecològica, en especial les granges familiars
i de mida petita.

•

Al manifest: “Gent que treballa en cultura, per
una renda bàsica universal i incondicional”,
per garantir la cobertura de les necessitats
bàsiques de moltes persones i alhora les condicions de les pràctiques artístiques i culturals, l’autonomia i la capacitat de negociació
del sector i l’existència d’una cultura compatible amb un món habitable i sostenible per a
tothom.

LACIÓ
REGULOGUERS
DELS

•

La creació de l’Agència de la natura, un
instrument, entre molts d’altres, que ha de
servir per fer una transició cap a un model
de vida sostenible i una societat justa.

•

A la campanya “Confinem els cotxes, recuperem la ciutat”, Per un pla de desconfinament en què es prioritzin les persones i la
mobilitat socialment justa i ambientalment
sostenible en detriment de l’ús del vehicle
privat.
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•

A la demanda urgent per a la regularització permanent i sense condicions de totes les persones migrants i refugiades davant l’emergència sanitària.

•

A la petició formal al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació de la pagesia estatal davant del tancament generalitzat dels mercats alimentaris decretat
per l’estat d’alarma.

•

A les protestes de la pagesia i la seva crida a organitzar-nos, consumir producte local i de proximitat i
enfortir les nostres xarxes agroalimentàries per construir comunitats locals més resilients i sostenibles.

•

A la vaga i la manifestació convocada amb motiu del
8 de març: autoorganització i revolta feminista!

•

Al manifest “Todas versus Azora” contra els fons voltors i la regulació dels lloguers.

HEM LLANÇAT LES CAMPANYES
•
•

1000 punts a Pam a Pam:

consumeix com penses, pensa com consumeixes.

FemESStiu:

propostes transformadores de turisme de proximitat per un estiu marcat per la Covid-19.

•

No siguis GAFAM:

•

Fem assequible l’habitatge cooperatiu:

eines lliurESS per incorporar a les organitzacions de l’ESS la lluita contra el capitalisme digital.
per reclamar mesures que afavoreixin l’assequibilitat de l’habitatge cooperatiu i que aquest tingui un paper clau en la fase de
reconstrucció social arran de la pandèmia.

QUANT A LA POLÍTICA INSTITUCIONAL, HEM PARTICIPAT...
•

Al procés per articular la futura Llei d’Economia Social a Catalunya.

•

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

•

I hem signat un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per fomentar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a la ciutat.

:

Ajuntament de Barcelona:

Ajuntament de Barcelona:
126.250€
188.965€

MEMÒRIA
ECONÒMICA

GenCat:
135.324€
PROCEDÈNCIA
SUBVENCIONS

Patrocinis i donacions:
4.300 €
Altres:
29.100€

Propis: presentació de serveis:
34.580€
Subvencions:
390.674 €
PROCEDÈNCIA
INGRESSOS 2020

Propis: Quotes sòcies:
64.810 €

Economies Feministes:
6.860€
Internacional:
4.215€

Ecologia:
4.641€

Formació i Publicacions:
4.000€

Habitatge:
2.635€

Ordinari:
104.678€

Intercooperació:
12.205€

Tercers no ESS:
5.375€

Pam a Pam:
65.162€

DESPESES PER
COMISSIONS

Xarxes Locals:
37.974€

DESPESES

Balanç Social:
57.375€

Personal tècnic:
237.693€

FESC:
125.207€

Lloguer:
12.494€

BU

TL

LE
T

Í

Tercers ESS:
176.984€

1.960
subscripcions al
butlletí mensual

CAMPANYES

+7,5% que el 2019
amb un
40% obertura
de mitjana

XARXES
SOCIALS

#EnsenyaElCor

COMUNICACIÓ
Twitter

637 piulades
66.100 impactes
439 perfils van piular
amb aquesta etiqueta

#NoSiguisGAFAM
111 piulades a
34.500 impactes
337 perfils van piular
amb aquesta etiqueta

23.292 seguidors
+ 10% que el 2019

Facebook

#ConsumxTransformar

Instagram

407 piulades
30.100 impactes

10.499 fans

2.020 perfils van piular
amb aquesta etiqueta

4.527 fans

+16% que el 2019

+40% que el 2019

Telegram

439 subscripcions
Youtube

Campanya FESC
2020
10.200 piulades amb #FESC2020
3.34 milions d’impressions
2.413 perfils van piular amb aquesta etiqueta
30.2000 usuàries d’abast
83.122 reproduccions de les diferents
càpsules promocionals de la #FESCTV

+3,9% que el 2019

7.496 visualitzacions
61% que el 2019

MITJANS
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.
Altres col·laboracions puntuals amb mitjans
transformadors i generalistes.

Web XES
34.000 usuàries i
52.000 visites anuals

xes

Xarxa
d’economia
solidària
de Catalunya

c/Casp 43 08010 Barcelona
www.xes.cat
twitter @XES_cat
facebook /xarxaeconomiasolidaria
instagram @xes_cat
telegram Xarxa d’Economia Solidària
youtube xeconomiasolidaria

