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Organitza:

Amb el suport de:

FiraESSmigrant
https://bcn.coop/�raESSmigrant/ 

Més informació:

FiraESSmigrant

Cercle  migracions i cooperativisme:

I FIRA D´ECONOMIA SOLIDÀRIA 
MIGRANT I DIVERSA

PROGRAMACIÓ DIA

10hs - 20 hrs : Fira de projectes d'economia 
solidària i popular a càrrec de col·lectius de 
persones migrades i/o racialitzades. Comptarem 
amb la presència d'aproximament 100 iniciatives 
de diferents sectors (alimentació, textil, industria, 
artesania, �nances, educació, consultoria, cultura 
i oci, cures i salut).

11hs Taula rodona: “L'economia solidària i 
popular en clau antiracista “ amb la participació 
de Mercedes Rodríguez (La Comala S.C.M - 
Madrid), Pape Thierno Nang (Mbolo Empresa 
Social -  Bilbao), Úrsula Santa Cruz (Cooperativa 
t.i.c.t.a.c. – Barcelona), Daniela Ortíz (activista 
antiracista) i Luz Helena Ramírez Hache (Migress 
i Cercle de migracions i economia cooperativa – 
Coòpolis). (Auditori)

13hrs: Torneig de futbol feminista antiracista.
13hrs:  Vermut musical.

16hrs: Taller d´Escriptura àrab i henna a càrrec 
d´Arab&Kinds. (Espai tallers – Bloc Onze).

17hrs: Taller de Turbants africans a càrrec de 
Raíces RD. (Espai tallers – Bloc Onze).

18hrs: Dança i cumbia del carib colombià (en 
concert) a càrrec de Sentimiento Cimarrón i 
Agozao.
 
Espai de criança 12 a 20 hrs gratuït



CONSTRUINT ALTERNATIVES ECONÒMI-
QUES DIVERSES I TRANSFORMADORES

A Catalunya, l’Economia Social i Solidària 
(ESS) ha estat un motor important de trans-
formació social en els últims anys des d’on es 
planteja la resolució col·lectiva de les neces-
sitats de les persones en totes les esferes de 
la vida. La població migrant i/o racialitzada, 
no ha estat aliena d’aquesta eina i a partir de 
pràctiques econòmiques pròpies, populars, 
solidàries i cooperatives, està apostant per 
sortides col·lectives per donar resposta a les 
seves problemàtiques especí�ques.

Les persones d´origen divers patim avui dia 
amb molt rigor la pobresa, la precarització 
laboral i el racisme social i institucional. Som 
prop del 15% de la població qui a Catalunya 
vivim sotmesos a una Llei d´estrangeria que 
condiciona les nostres vides i les possibilitats 
de desenvolupar-les  amb dignitat. El repte 
que enfronta l’ESS és incorporar la diversitat 
que existeix en la societat; enriquint-se amb 
les seves experiències i propostes, i ajudar a 
que es pugui convertir en un camí viable per 
a la generació d’ocupació i de drets en tots 
els àmbits per a les persones d´origen divers.

Ja hem començat el camí, però falta molt per 
recórrer. Per això construir espais de trobada, 
d’intercanvi, de re-coneixement és fonamen-
tal. El Cercle de Migracions i Cooperativisme 
de Coòpolis –presentem la I Fira d’Economia 
Solidària Migrant i Diversa, que es proposa 
avançar en aquest sentit visibilitzant les pràc-
tiques econòmiques que es venen portant a 
terme des de projectes cooperatius, solidaris 
i d’economia popular o “informal”, posant 
l’antiracisme al centre de les seves reivindica-
cions i al costat de la resolució de les seves 
necessitats.

Entre totes podem aportar en la construcció 
d’una economia transformadora diversa.

#DerogacióLLeiEstrangeria
#RegularitzacióSenseContracte

AUDITORI – PROGRAMACIÓ NIT

21 hrs  
“No es país para negras” de Silvia Albert Sopale 
(Obra de teatre - Auditori) Per aquesta activitat cal 
inscripció prèvia a migracions@bcn.coop – Places 
Limitades. 

22-22:45 hrs
Malamara - rap combatiu  

22:55-23:50 hrs
Alamuta-dansa i percussió africana 

00-1 hrs
Mancha 'e Plátano - bomba i dansa afrocaribenya 

1-2:00 hrs Femme Selector Madre Monte – vien-
tos sonoros bajos, profundos y percusiones 
mortales


