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1. Ponent FEST:
la Fira d’Economia Social i Transformadora de Ponent
L’Economia social i Solidària (ESS) formula una proposta de transformació social a través de la
democratització de l’economia, l’autogestió del treball, la priorització de les persones per sobre
del capital i les relacions basades en la cooperació i la sostenibilitat de la vida. Acull totes les
pràctiques econòmiques orientades a les necessitats humanes, gestionades de forma participativa i democràtica, i social i ecològicament responsables.
Aquestes pràctiques estan presentats en tot el cicle econòmic: producció, distribució, comercialització, consum, estalvi i inversió, i conformen el mercat social.
Ponent FEST (Fira de l’Economia Social i Transformadora) pretén esdevenir un espai de trobada
per mostrar a la societat tots els productes i serveis necessaris per cobrir les necessitats de la
nostra vida quotidiana a través de l’ESS: habitatge, alimentació, oci, educació, comunicació,
tecnologia, serveis a persones, empreses, finances i assegurances ètiques, formació i educació i
tecnologia, entre d’altres.
En aquesta primera edició es pretén organitzar un esdeveniment obert i inclusiu capaç d’arribar
al gran públic per tal que aquest pugui conèixer totes les iniciatives existents al territori de Ponent
relacionades amb l’ESS, però també es contempla l’assistència de projectes d’àmbit nacional
amb l’objectiu de poder cobrir els diferents sectors que conformen el mercat social.

2. Objectius de la Ponent FEST
- Donar a conèixer què és l‘economia social i solidària i les solucions que aporta a les necessitats
materials de les persones en la seva vida quotidiana.
- Divulgar les alternatives que aporta l’economia social i solidària, tant a curt termini per cobrir
necessitats urgents, com a mitjà i llarg termini per sortir del capitalisme.
- Donar visibilitat al teixit comercial i empresarial de l’economia social i solidària de Catalunya i
sobretot de Ponent.
- Incrementar la consciència de “model econòmic” entre les protagonistes d’iniciatives d’economia solidària.
- Fomentar la intercooperació entre els agents de l’economia social i solidària.
- Consolidar-se com un referent periòdic del mercat social a Ponent.

3. L’espai
Des del grup motor s’ha escollit les instal·lacions del Turó de la Seu Vella com a espai per acollir
aquesta primera edició de la Ponent FEST.
L’objectiu de realitzar la Fira en un espai tant emblemàtic com és la Seu Vella, és aprofitar l’oportunitat de donar un conèixer un àmbit, quasi desconegut com és l’ESS (Economia Social i
Solidària), envoltats d’un dels patrimonis més representatius del territori, a banda de potenciar
la promoció d’aquest element de notable valor patrimonial a través de la celebració de la Fira a
les seves instal·lacions.
La nau principal d’expositors, la Sala Gran de la Canonja, és un gran espai contigu a la recepció i
nova entrada a la Seu Vella que antigament va acollir els òrgans de gestió i de servei del Capítol
de la Catedral. La sala gran de la Canonja se’ns presenta, paral·lela al claustre, amb el testimoni
de totes les seves vides.
La nau inferior de la Canonja és un àmbit únic, tot just redescobert, senzill però magnífic. Anomenada Casa de la Volta es una harmònica construcció dels segles XIII i XIV que sustentava les sales
nobles de la Canonja. La gran porta de la façana s’obre a l’accés d’un gran pati. És en aquest espai
on es duran a terme la celebració de taules rodones, xerrades i conferències.
Al costat de la Sala Gran de la Canonja, trobarem l’Aula Taller, l’espai dedicat a que les diferents
iniciatives que participen de la Fira puguin realitzar demostracions dels seus productes i serveis
al públic. Aquest espai també dona pas a la zona de restauració, ubicada a l’exterior de la Seu
Vella.

4. PROGRAMA
JORNADA TECNICA DE TREBALL EMPRESARIAL
//Divendres, 7 de juny
SALA DE LA CASA DE LA VOLTA
9:00h. Acreditacions
9:30h. Ponència d’obertura a càrrec de Guillem Llorens, President de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i Carme Gimenez, Vicepresidenta segona de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
10:30h. Pausa Cafè.
11:00h. Taula Rodona: La rendibilitat i el valor afegit de les empreses cooperatives socials, la contractació responsable i Mercat Social.
Participen:
- Ester Vidal. Directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de
l’Ajuntament de Barcelona
- Maite Trepat. Directora de l’Associació Alba.
- Montse Balcells. Gerent de la cooperativa John-Fil.
Modera: Andreu Camprubí. Soci de la cooperativa El Risell.
13:00h. Sessió de Networking.
14:00h. Dinar a càrrec del Restaurant El Gat.
SESSIÓ D’INTERCOOPERACIÓ
15:30h. Roda de presentacions.
16:00h. Dinàmica de reconeixement.
16:30h. Què necessito, què ofereixo.
18:00h. Cloenda.

LA FIRA
//Dissabte, 8 de juny
SALA DE LA CASA DE LA VOLTA
10:00h. Taula Rodona d’obertura de la Fira: L’Economia Social i Solidària avui. Una perspectiva de
país.
Participen:
- Josep Vidal. Director General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
- Laura Camprubí. Membre del Consell Rector de Ponent Coopera.
- Pere Enciso. Professor del departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida i
coordinador del grup ICE d’ESS.
- Carles de Ahumada. Vicepresident de la junta de la Federació ALLEM.
Modera: Anna Maria Capdevila. Coordinadora de Ponent Coopera
12:00h. El Consum Responsable. A càrrec de: Fil per Randa.
12:30h. Presentació de la recerca: Apoderant les dones joves de la Mediterrània, un sector clau
per promoure l’ESS. A càrrec de: El Risell SCCL.
13:00h. Finances ètiques. A càrrec de: Fiare Banca Ètica (GIT Catalunya Transversal).
13:30h. La Masoveria Urbana com a solució a la necessitat d'emancipació, d'habitatge asequible,
de vida en comunitat i de recuperar espais desaprofitats. A càrrec de: La Llavor Lleida.
16:00h. Taula Rodona: La participació de les dones en l’Economia Social i Solidària. Una perspectiva rural.
Participen:
- Martina Marcet. Ramadera agroecològica d’Osona. Responsable de gestió i comercialització
a Cal Roio. Màster en pensament contemporani.
- Marina Vilaseca. Membre de l'Arada. Ecòloga i ambientòloga.
- Anna Correro. Membre d'Arran de Terra. Llicenciada en Humanitats i Màster en Agroecologia.
Modera: Clara Griera. Cooperativista de l'Olivera SCCL. Enginyera agrària i llicenciada en ciència
i tecnologia dels aliments.
18:00h. Terra i gent: vi i projecte cooperatiu. A càrrec de: L’Olivera SCCL.
18:30h. Acompanyament a persones grans. A càrrec de: Banc de Temps de Lleida.
19:00h. Projectes d'habitatges cooperatius i les diferents possibilitats d'implementació. A càrrec
de: SostreCívic.

LA FIRA
//Dissabte, 8 de juny
AULA TALLER
12:00h. Taller de Mindfulness. A càrrec de: Banc de Temps de Lleida.
12:30h. L’experència d’una cooperativa d’alumnes a l’institut. A càrrec de: Ins Ciutat de Balaguer.
13:00h. Com fer el pas al consum d'energia renovable i cooperativa. A càrrec de: Som Energia.
17:00h. Icones per a la diversitat. A càrrec de: Waitala.
17:30h. Taller de gestió organitzativa per entitats. A càrrec de: A Granel SCCL.
18:00h. Presentació del llibre Quaderns de desenvolupament i cooperació de la UdL, al voltant de
l’ESS. A càrrec de: l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida.
18:30h. Alinea els teus valors per viure en plenitud. A càrrec de: Waitala.
19:00h. Comerç Just. A càrrec de: Fil per Randa.
ESPAI EXTERIOR - RESTAURACIÓ I QUITXALLA
Servei de barra durant tot el dia a càrrec del Café de Rocallaura.
11:00h. Actuació musical del grup “Equipo JA” d’ACUDAM. A càrrec de: ACUDAM.
12:00h. Activitat de psicomotricitat infantil. A càrrec de: Cos Actiu.
13:00h a 16:00h. Servei de dinar.
21:00h a 00:00h. Cloenda de la Fira amb l’actuació del grup Ponent Roots.

5. llistat d'organitzacions
d'expositores
La Ponent FEST comptarà amb més de 40 organitzacions participants. Les entitats inscrites són
majoritàriament cooperatives, tot i que també hi podem trobar associacions, fundacions, grups de
consum o empreses d’inserció, entre d’altres.

Alimentacio

cultura i oci

A Granel

Tigre de Paper

Apicultura Bee Happy
Caravana pel Comerç Just i les
Finances Ètiques
Casa Dalmases
Cassola Cultural
Cooperativa de La Granadella
Cultures Trobades

FINANCES
Fiare Banca Ètica
Caravana pel Comerç Just i les Finances
Ètiques

Els Corremarges
Fil per Randa
Il·lusions Vending

HABITATGE

La Cistella de la Imma

La Llavor

La Cuina del Comú SCCL

Sostre Cívic

L’Olivera Cooperativa

Arqbag, cooperativa d’arquitectura

Lleteria Les Obagues-Talma
Riuverd Empresa d’Inserció
Tres Cadires SCCL

SALUT I CURES
Garrigues Soaps

comunicacio
Waitala

Serveis a les entitats
Cos Actiu

EDUCACIO

El Risell SCCL
SePrA SCCL

Granja-Escola i ecocentre Les Obagues
L’Aresta
Lleure Quàlia

Serveis amb Cor

Serveis a les persones
Actua SCCL
ACUDAM
Banc de Temps de Lleida
Grup Alba
Opcions
Ponent Coopera, Ateneu Cooperatiu de Ponent
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Som Energia

Tecnologia i electronica
Btactic SCCL

6. Organitzacio
La primera edició de la Ponent FEST s’està organitzant a través d’un grup motor format per diferents persones, que representen diferents actors del món de l’Economia Social i Solidària, i a
través del treball en comissions temàtiques. Aquestes són les següents:
Comissió Logística: S’encarrega de planejar la distribució de les expositores i la resta d’infraestructures necessàries per a la realització de la Fira.
Comissió Continguts: Prepara el tema central sobre el que pivotaran les xerrades. Elabora i coordina el programa de continguts (disseny, contacte amb els ponents, gestió dels desplaçaments i
allotjaments, gestió de les sales durant els dies de la Fira…)
Comissió Fira: S’encarrega d’interlocutar amb els paradistes, decidir els criteris d’ubicació dels
mateixos en la Fira i coordinar tot el que fa referència a aquesta vessant “d’exposició” de la Fira.
Comissió Voluntaris: La que s’encarrega de definir i cercar els voluntaris necessaris pel bon
desenvolupament de la Fira i de coordinar la seva activitat els dies de la mateixa.
Comissió de Comunicació: S’encarrega de la planificació de tota l’estratègia comunicativa de la
Fira, així com de dissenyar, generar i difondre continguts sobre la Fira a través de diferents canals
digitals i offline. Coordina la creació de la imatge de cada edició i el marxandatge de la Fira,
d’elaborar els materials, de coordinar la relació amb la premsa, d’actualitzar la web, etc.
Comissió Economia: S’encarrega de l’elaboració i seguiment pressupostari, així com del tracte
amb proveïdors.
Comissió Jornada Tècnica: La responsable de tirar endavant la jornada tècnica de divendres destinada
a donar a conèixer la fórmula cooperativa i l’economia social al món empresarial convencional.

7. Actors Promotors

8. contacte premsa
Sara Ruiz
comunicacio@ponentcoopera.cat
www.ponentfest.cat
T. 687 66 80 35

