
Manifest fundacional XES Vegueria Penedès

La construcció de la XES Vegueria Penedès ve impulsada per la necessitat de poder fer 
xarxa al territori entre tots aquells agents, entitats, cooperatives, associacions, petites 
empreses i persones que creuen que una altra manera de fer economia és possible, però 
cal treballar plegades per fer-la créixer!

Ho fem sota el terme ECONOMIA SOLIDÀRIA perquè designa la subordinació de 
l’economia a la seva finalitat que és la de proveir, de manera sostenible, les bases materials
per al desenvolupament personal, social i ambiental de l’ésser humà. Per tant, l’eficiència 
econòmica no es delimita pels beneficis materials d’una iniciativa sinó que es defineix en 
funció de la qualitat de vida i de la felicitat dels seus i les seves membres i, alhora, de tota la
societat com a sistema global.

Adherint-nos a la XES Catalunya, perquè és un teixit que ja està funcionant i amb el qual 
ens identifiquem, ens permet nodrir-nos de la feina feta en altres territoris, expandir allò que 
fem a casa nostra, i coordinar-nos per unir forces. Els cinc principis que estableix la XES 
són: EQUITAT, TREBALL, SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, COOPERACIÓ i SENSE 
AFANY DE LUCRE. I treballa amb el doble objectiu d’intercanviar informacions, productes, 
serveis i valors desenvolupant projectes d’intercooperació i amb el de difondre la nostra 
forma alternativa d’entendre l’economia tot consolidant les nostres iniciatives i constituint un 
nucli econòmic alternatiu.

El repte principal de la XES territorial VP és trobar els punts de confluència en la diversitat 
del territori per poder fer front conjuntament a la millora de les nostres condicions com a 
subjectes individuals i col·lectiu, posant en valor la sostenibilitat econòmica i mediambiental i
l’equitat entre persones. Per tot això, tenim el propòsit de fomentar la diversitat 
socioeconòmica, generar i consolidar alternatives per fer visible que hi ha una altra manera 
de fer economia que ens permetrà reactivar el territori amb els criteris i els valors de l’ESS. 

Els objectius generals del col·lectiu són visibilitzar les experiències d’ESS del territori i 
construir mercat social per incrementar el teixit local i aconseguir-ne la referencialitat 
territorial, crear xarxes d’intercooperació i generar incidència política per tal que la 
planificació i l’estratègia de l’administració pública tingui en compte els principis i valors de 
l’economia solidària.

Per tot això, fem una crida a totes aquelles persones i agrupacions que es vulguin sumar a 
formar part de la Xarxa d’Economia Solidària de la Vegueria Penedès.

Vilafranca del Penedès Novembre 2021


