
Organitza:

II ESCOLA 

D’ESTIU DE 

L’ECONOMIA 

SOLIDÀRIA: 

UNA EINA PER LA 

TRANSFORMACIÓ 

SOCIAL

Més informació a 
www.xes.cat

#EscolaESStiu
Xarxa 
d’economia 
solidària 
de Catalunya

xes

29 de juny de 2017 · Barcelona
30 de juny i 1 de juliol · El Prat de Llobregat



II ESCOLA D’ESTIU 
DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA

COOPERAR. COMPARTIR. TRANSFORMAR
El 29 i 30 de juny i l'1 de juliol de 2017 celebrarem la segona edició 
de l’Escola d’Estiu, en el marc de l’Escola de l’Economia Solidària 
de la XES. De nou, ho farem conjuntament amb la Fundació 
Cívica Esperanzah del Prat de Llobregat. Ens anima l’èxit de la 
primera edició, que va reunir 190 participants i en la qual es van 
debatre alguns punts cabdals per al desplegament de l’econo-
mia solidària a Catalunya. Així ho posa de manifest el primer 
llibre de la nova col·lecció EINES, que reuneix els materials de la 
primera Escola d’Estiu i que es distribuirà entre totes les perso-
nes que assisteixin a la segona edició.

Enguany, la sessió inaugural tindrà lloc a Barcelona, i hi prendran 
la paraula cooperatives que dinamitzen diferents Ateneus 
Cooperatius al territori, per tal que comparteixin com participen 
en la creació i consolidació d'ecosistemes locals d'economia 
solidària. El dia següent ens traslladarem al Prat, on es presenta-
ran experiències i noves mirades que poden eixamplar el poten-
cial transformador de l'economia solidària: l’acció comunitària, 
els procomuns digitals, així com les relacions entre els col·lectius 
migrants i l’economia solidària. El dissabte al matí treballarem 
plegades en quatre tallers: la cultura cooperativa, els criteris i 
definicions de l'Economia Social i Solidària, les relacions amb 
l’administració i la intercooperació.

L'objectiu de l’Escola d’Estiu es esdevenir un lloc de trobada, 
reflexió, debat i aprenentatge a l’entorn de les experiències i 
estratègies de l’economia solidària, per tal d'incrementar el seu 
potencial transformador de la realitat econòmica, social i políti-
ca que vivim, patim i lluitem.

TOTES JUNTES TENIM LA CLAU PER FER DE 
L'ECONOMIA SOLIDÀRIA UNA EINA DE 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL!



 PROGRAMA
II ESCOLA D’ESTIU DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA 2017
ECONOMIA SOLIDÀRIA: UNA EINA DE TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL

DIVENDRES 30 DE JUNY
9.30 h. Recepció participants

De 10 h a 12 h. El paper de l'economia solidària en l'enfortiment de 
les comunitats locals. Experiències: TEB/Raval. GATS del Prat de 
Llobregat. Ateneu La Bòbila Nou Barris

De 12 a 12.30 h. Pausa

De 12.30 a 14.30 h. El dilema de l'economia col·laborativa: entre 
l'absorció capitalista i els procomuns digitals. Experiències: Wouter 
Tebbens (Procomuns). Som Mobilitat. Som Connexió

De 14.30 a 16 h. Dinar

De 16 a 18 h. Migracions i economia solidària: estem fent una altra 
economia entre tothom? Experiències: Associació de Comunitats 
Autofinançades. DiomCoop. Mujeres Palante

DISSABTE 1 DE JULIOL
De 10 a 13 h. Tallers simultanis: 

Taller: Com articulem la Cultura Cooperativa? Cada vegada més 
les expressions culturals miren l'economia solidària.  Com organit-
zar-se per acollir-les ?

Taller: Pam a Pam. Límits i contorns de l’economia solidària. El 
desplegament de Pam a Pam planteja qüestions de límits i 
contorns de l'economia solidària. Aquesta on comença i on acaba?

Taller: Polítiques públiques i ESS. Amistats perilloses?. Les 
relacions entre administració i l'economia solidaria es desenvolu-
pen des de fa pocs anys. Potser hem de fer balanç i assenyalar 
noves línies?

Taller: La dinàmica de la intercooperació

13 h. Clausura de l’Escola d’Estiu 

14 h. Dinar col·lectiu. Paella a Cal Monés 



SESSIÓ INAUGURAL
Dijous 29 de juny 2017
Hora: 18.30 h
Lloc: Col·lectiu Ronda Carrer Trafalgar, 50-52 Barcelona
«Els Ateneus Cooperatius i els ecosistemes locals 
d’economia solidària»
Cooperatives i  xarxes locals de la XES  de Sabadell, El Prat de Llobregat, 
Barcelonès Nord i Tarragona exposaran quina és la seva visió estratègica 
sobre la construcció d’ecosistemes locals d’economia solidària, el mercat 
social local, etc.  
Presenta la sessió: Ivan Miró (Comissió de Formació i Publicacions de la 
XES)

ESCOLA D’ESTIU
Divendres 30 de juny i dissabte 1 de juliol 2017
Lloc: Equipament Cívic Delta de Llobregat 
(barri de Sant Cosme) Carrer Riu Llobregat, 94 El Prat de Llobregat
Línia 9            Parc Nou 
És necessària inscripció prèvia. 
Preu: 10 € (a pagar en la mateixa escola) que inclou la documentació i el 
llibre “Esmolem les eines. Debats de l'economia solidària per a la transfor-
mació social”. No inclou el dinar col·lectiu del dissabte

Inscripcions:
info@fundacioesperanzah.org
 Tel: 93 379 56 37

Amb el suport de:


