
Fòrum Social 
Mundial de 
les Economies 
Transformadores
La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), la Xarxa 
Intercontinental de Promoció de l’Economia Social Solidària (RIPESS) i 
la Xarxa de Xarxes d’Economia Alternativa i Solidària (REAS) organitzen 
una trobada global a Barcelona el maig de 2020 
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Un cercle al centre i les cadires col·lo-
cades al voltant ampliant la circum-
ferència. A la tarima, on normalment 

haurien de seure rere la taula un seguit de 
ponents, no hi ha més que un seguit de mú-
sics que mai havien tocat junts. Trobar-se 
per aquesta ocasió era important, igual que 
ho era que ho fessin les participants pro-
vinents d’uns 50 països que van fer que l’Aula 
Magna de l’edifici històric de la Universitat 
de Barcelona quedés petita.

L’escenografia de l’acte inaugural de la 
trobada de confluència cap al Fòrum Social 
Mundial de les Economies Transformadores 
(FSMET) situa les participants al centre “per-
què són el centre”. O així ho considera un 
dels organitzadors, Fernando Paniagua, 
membre de la Xarxa d’Economia Solidària 
de Catalunya: “Aquest acte està fet del revés 
perquè, com que estem intentant transfor-
mar la societat, ens agrada donar la volta a 
les coses”. I amb aquesta actitud, el 5 d’abril 
es va donar pas a l’acte inaugural d’una tro-
bada que buscava omplir de continguts la 
paraula transformadora a través del testimo-
ni de vuit persones provinents de diferents 
branques de les economies transformadores.

Bevent del primer Fòrum Social Mundial 
celebrat l’any 2001 a Porto Alegre (Brasil), 
el que s’ha anomenat Fòrum Social Mundial 
per les Economies Transformadores es re-
alitzarà a Barcelona la primavera de 2020. 
L’organització de Porto Alegre ja va definir 

Una cita mundial per enfortir 
les economies transformadores 
Barcelona acollirà el Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores el maig de 
2020, després d’un procés de confluència de moviments d’uns 50 països que tenen en comú 
la construcció d’una alternativa al sistema financer capitalista

el fòrum com “la trobada més gran de la so-
cietat civil per trobar solucions als proble-
mes dels nostres temps”. Des d’aleshores ha 
reunit desenes de milers de participants en 
més d’un miler d’activitats.

Per preparar l’FSMET i l’enfocament te-
màtic per al 2020, ja durant el cap de set-
mana del 5, 6 i 7 d’abril de 2019, Barcelona 
va acollir la primera trobada de confluència. 
L’objectiu inicial era crear espais per al re-
coneixement entre els diferents moviments 
i accions transformadores de l’economia, fa-
cilitar una dinàmica per articular-se al vol-
tant de reptes compartits i organitzar-se per 
establir les accions que permetin enfrontar 
cada un dels reptes.

Laura, com a membre de l’equip de fa-
cilitació, va transmetre a les oients la im-
portància de “poder entendre’s per generar 
confluències”. Perquè entendre’s suposa no 
ocupar tot l’espai, respectar la diversitat, 
posar la vida al centre i entendre que no 
hi eren totes, que moltes parts del món no 
hi estaven representades i que calia que les 
conclusions quedessin obertes i fossin per-
meables. Una petita representació teatral va 
parlar de les regles del joc. Una d’elles resu-
mia la filosofia de la trobada: “Hem vingut 
a conèixer-nos, a inspirar-nos, a confluir. 
A trobar els espais en comú sobre els quals 
treballar juntes”. Així, a banda d’incorpo-
rar-lo com a eix, l’FMSET treballa des del 
feminisme.

Entitats organitzadores
Les organitzadores de l’esdeveniment, si bé 
han comptat amb suports diversos, són la Xarxa 
d’Economia Solidària de Catalunya (XES), la 
Xarxa Intercontinental de Promoció de l’Econo-
mia Social Solidària (RIPESS) i la Xarxa de Xarxes 
d’Economia Alternativa i Solidària (REAS). La seva 
voluntat durant l’any que queda fins al maig de 
2020 és sumar altres xarxes i entitats mitjançant 
un comité de promoció internacional . Així, de-
manen que les grans organitzacions de les eco-
nomies feministes, de l’ecologia, dels comuns i 
de les economies solidàries en el seu significat 
més ampli es desbordin i ajudin a seguir amb 
aquest procés. Un procés que, com van recordar 
activistes com Flora Partenio des de l’economia 
feminista, Marian Díez des de l’economia social 
i solidària, Marta Rivera des de la sobirania ali-
mentària i l’agroecologia i Mònica Garriga des dels 
procomuns, només serà plenament enriquidor si 
és feminista. Totes elles, des del seu eix, defensen 
que s’ha de construir una agenda comuna amb 
altres economies transformadores, i aquest és el 
motiu pel qual asseguren que l’FSMET 2020 serà 
un èxit. Perquè cal, perquè la societat ja no pot 
sustentar el sistema econòmic actual, perquè les 
economies transformadores incideixen a posar la 
vida al centre de l’organització socioeconòmica i, 
com va recordar la diputada del Camerun Marlyse 
Douala Bell, “les economies transformadores són 
les economies del futur”.

Participants 
a l’assemblea 
preparatòria 
celebrada del 5 al 7 
d’abril a Barcelona
/ CARLOS 
JUAN (BRUNA 
PRODUCTORA 
AUDIOVISUAL)

Carla Benito | @CarlaBenitoG
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“El feminisme pot 
articular moviments de 
l’agroecologia, l’economia 
social i els comuns per posar 
la vida al centre”

Flora Partenio és una dona, 
lesbiana i feminista que forma part 
de la Xarxa de Feministes del Sud 
Global - DAWN (Alternatives del 
Desenvolupament amb les Dones 
per a una Nova Era), del Fòrum 
Feminista contra l’Organització 
Mundial del Comerç i el G20 i 
de la Marea Verde. És sociòloga 
i docent de la Universitat 
Nacional Arturo Jauretche 
de Buenos Aires (Argentina). 
Defensa que una economia 
transformadora ha de ser “no 
convencional, inconvenient, 
que qüestioni les jerarquies, 
que es carregui el capitalisme, 
la xenofòbia, el racisme i el 
patriarcat. Una economia mai serà 
transformadora si no és feminista”.

Veniu des de Buenos Aires...
Venim d’una setmana d’acció global contra el G20 i d’una escola d’eco-
nomia en aquest marc. Ens semblava important participar d’aquest pro-
cés d’organització de cara al 2020. Parlar d’economies transformadores 
i feminisme era central. La vida ha d’estar al centre i el feminisme pot 
articular moviments de l’agroecologia, l’economia social i els comuns.

Però l’economia feminista és un eix més.
Seria una potència enorme per l’FSMET 2020 teixir la importància dels 
feminismes en els altres tres eixos. Si discutim l’agroecologia i no veiem 
en aquestes experiències la importància de les pedagogies i pràctiques 
feministes, ens quedem curtes. És vital remarcar que la crisi del sistema 
la tornarem a pagar nosaltres: dones, lesbianes i trans. El feminisme és el 
moviment que més respostes està donant a la dretanització de la política, 
el feixisme, l’endeutament... A l’Amèrica Llatina torna el Fons Monetari 
Internacional i les polítiques d’austeritat. Hem d’articular les lluites del 
feminisme que són als carrers amb les experiències de l’FSMET.

Com retornem el que recollim aquí a l’àmbit local?
El Fòrum treballa per poder aconseguir una articulació global sempre 
des de l’articulació local-global, però la responsabilitat serà com seguir 
alimentant espais de confluència als nostres països. Haurem d’activar les 
xarxes locals, dinamitzar plataformes regionals i vincular les economies 
transformadores amb les resistències que hi ha a l’Amèrica Llatina. Un 
dels temes centrals també és pensar l’economia dels companys migrants 
o discutir la política comercial.

Quina feina es pot dur feta?
No podem preguntar-nos sobre la sostenibilitat de la vida i plantejar una 
agenda el 2020 si no partim de discussions sobre la cura, les pràctiques 
i les lògiques organitzatives que releguen les companyes i reprodueixen 
normes capitalistes i patriarcals. En les nostres experiències cooperatives 
subsisteix una divisió sexual del treball. Per canviar l’economia hem de 
canviar les nostres pràctiques, estructures i jerarquies des del feminisme.

Hi ha un doble esforç: cap endins i cap enfora?
Són dues lluites en paral·lel. Les pràctiques patriarcals i masclistes estan 
a les nostres organitzacions. Hem de revisar les nostres organitzacions 
mixtes, pensar quin lloc està tenint el col·lectiu LGBT en aquestes eco-
nomies, qui està en els llocs de referència política, qui és el portaveu 
i també qui s’ocupa dels aspectes logístics i tècnics. Aquí torna a aparèixer 
una divisió sexual del treball. És un procés reflexiu que ha d’anar compas-
sat amb la lluita contra el capital. Una economia transformadora ha de 
ser anticapitalista, antiracista i antipatriarcal. Tot això ho reuneix l’eco-
nomia feminista. Si els feminismes lluitem pel cos, ho hem de fer dient 
que també és la lluita pel cos-territori. És el que ens diuen les feministes 
comunitàries de l’Amèrica Llatina.

Surts d’aquesta trobada amb esperances a curt termini?
És una gran fita recuperar aquesta proposta altermundista i anticapitalista. 
Quaranta-vuit països presents, esforços organitzatius des de Barcelona, 
una gran tasca de les feministes impulsores de l’esdeveniment a convidar 
altres feministes d’arreu del món... La diversitat d’experiències ens mos-
tra que la resistència és molt activa a tot el planeta. Hi ha un avenç molt 
fort de la dreta, del neoliberalisme. A l’Amèrica Llatina hi ha un retrocés 
dels drets humans i una criminalització de la protesta. Ser conscients des 
d’aquí que tothom manté la batalla des de la seva quotidianitat ens recar-
rega les piles i potencia les lluites.

/ CARLOS JUAN
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Marlyse Rose Douala Bell és diputada a l’Assemblea 
Nacional del Camerun. Després d’haver treballat i votat 
una llei al Parlament, van crear el Consell Nacional per 
l’Economia Social i Solidària, del qual és la presidenta.La 
xarxa de parlamentaris per l’economia social i solidària 
dins d’aquest consell és la garant que la llei 
es desenvolupi. 

Confluir per canviar: 
quatre economies en una
L’FSMET 2020 treballarà des del relat comú de posar la vida al centre i buscar-ne la sostenibilitat 
a partir de quatre moviments: l’economia social i solidària, els comuns, les economies 
feministes, i l’agroecologia i la sobirania alimentària

“Activant la solidaritat 
arreu, podem resoldre 
els problemes de les 
comunitats”

Preparatòria FSMET
/ CARLOS JUAN
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Per què cal apostar per les economies transformadores?
La meva població està molt marcada per la pobresa, 
i no és que el país sigui pobre, però tenim tot de recur-
sos que no gaudim. Des que vaig conèixer l’economia 
social i solidària vaig entendre que era una manera de 
sortir de la intimitat. Perquè activant la solidaritat arreu, 
el respecte i la dignitat de les persones, podem resoldre 
els problemes dins la comunitat.

Ets parlamentària. Com ho treballeu amb altres pa-
ïsos de l’entorn?
Estem en contacte amb totes les xarxes africanes i allà 
identifiquem les evidències i preocupacions comunes 
per ser més forts quan ens trobem amb els europeus. La 
meva presència aquí em permet conèixer altres experi-
ències que després ens seran útils i ens serviran per en-
riquir-nos localment i regional. Esperava trobar-me amb 
altres parlamentaris africans però hi ha molts problemes 
amb els visats per la legislació migratòria. De cara al 2020 
haurem de tenir en compte aquestes dificultats i trami-
tar les invitacions a l’FSMET a través de les ambaixades. 

Què reculls d’aquest Fòrum Social Mundial? 
L’agroecologia alimentària és molt important per nosal-
tres perquè la majoria de la població dels nostres països 
són víctimes de malnutrició. Però el més important per 

C. B. | @CarlaBenitoG 

Des de l’organització de l’FSMET que 
se celebrarà el 2020 a Barcelona es 
considera que si algú parla d’econo-

mies transformadores vol dir que parla de 
“propostes de transformació socioeconòmi-
ca que apunten a un mateix horitzó”. Triats 
amb cura i entenent que s’entrecreuen entre 
ells, l’FSMET ha escollit quatre “moviments 
de moviments” per esdevenir eixos articula-
dors. En el vídeo promocional es representa 
l’economia social i solidària, els comuns, les 
economies feministes, i l’agroecologia i el 
moviment per la sobirania alimentària com 
quatre superheroïnes que es troben en un 
món en runes que representa el capitalisme. 
Com va dir un dels seus productors, “les he-
roïnes es preparen per a la batalla però no 
es barallen, sinó que s’ajunten en una dansa 
col·lectiva com a metàfora de la confluència 
que suposarà aquest FSMET”.

Les jornades de preparació van caminar 
des de cadascuna d’aquestes mirades per 
acordar una visió conjunta, reconèixer-se 
per àmbits, establir els reptes a treballar 
i veure qui s’involucraria en què fins al 
maig de 2020. L’acord va ser fer-ho des 
d’un relat comú consensuat: “La sosteni-
bilitat de la vida i la distribució igualità-
ria del poder, trencant les estructures i la 
cultura del poder establert a l’ordre eco-
nòmic actual”.

Flora Partenio, membre de la Xarxa 
Feminista del Sud Global - DAWN, explica 
que aquest relat es pot construir teixint la 
importància dels feminismes en els altres 
moviments. L’FSMET entén les economies 
feministes com una eina per desplaçar els 
mercats i el capital com a centre de l’organit-
zació socioeconòmica i situar-hi la vida i tots 
els processos que la fan possible de mane-
ra sostinguda. Així, per Partenio, si a l’hora 

de discutir sobre agroecologia no es veu la 
importància de les pedagogies i pràctiques 
feministes, “ens quedem curtes”.

Per la seva banda, participants com 
Bernardo Caamal, qui defensa la importàn-
cia dels pobles originaris, o Marta Rivera, 
qui creu que no pot haver-hi sobirania ali-
mentària sense feminisme ni sense la cons-
trucció d’un sistema social i econòmic, de-
fensen com a transformadora l’agroecologia 
i el moviment per la sobirania alimentària. 
Des del Fòrum entenen que aquest eix té un 
paper clau en el replantejament del model 
agroalimentari com a peça bàsica per al sos-
teniment de la vida.

Un altre dels moviments és l’economia so-
cial i solidària. Entenent que està constru-
ïda sobre les bases del cooperativisme i la 
construcció dels mercats socials, l’economia 
des d’aquesta perspectiva “prové de béns 
i serveis per a la satisfacció de necessitats 
en comptes del lucre”. 

I quan es parla de satisfer les necessitats, 
Mònica Garriga, membre de Fem Procomuns, 
ho exemplifica recordant pràctiques de llar-
ga tradició. “Quan em pregunten en què con-
sisteix em desplaço al model dels nostres 
avantpassats, que fins al segle XVIII anaven 
a buscar aigua a la font o a rentar la roba al 
safareig comunitari o recollien el pa al forn 
comú i s’organitzaven entre ells per cuidar 
de tot això”, explica Garriga. Així, l’econo-
mia basada en els comuns o els procomuns 
forma aquesta quarta pota que sustenta les 
economies transformadores. Els comuns 
són una manera de gestionar els recursos 
i produir valor des de la comunitat, trencant 
la dualitat estat-mercat com a únics espais 
visibles i legítims.

L’FSMET 2020 té com a objectiu la conflu-
ència dels moviments locals i regionals que 
treballin en alguns d’aquests quatre movi-
ments per poder crear aliances globals que 
instaurin un nou model econòmic i social. 

mi són els contactes. Un company m’enviarà documents 
per desenvolupar una llei i un altre m’acompanyarà en les 
proposicions al Parlament perquè el desenllaç sigui eficaç.

Aquestes propostes ens apropen a la fi del capitalisme?
A l’Àfrica hem viscut una història difícil. Com si fossin 
accidents fortuïts, ens hem trobat l’esclavitud, la colo-
nització, el neocolonialisme. Tot això són frens que ens 
han impedit desenvolupar-nos, i per això la nostra pro-
blemàtica és més gran que a Occident. Fins ara l’eco-
nomia capitalista no ens ha conduït al benestar, i l’eco-
nomia social, per mi, és l’economia del futur. I sí: hem 
de fer tombar el capitalisme, però no podrem fins que 
Occident no el faci caure perquè els referents que tenim 
són capitalistes.

L’economia social i solidària us ajuda a avançar en 
aquesta direcció? 
Ens falta solucionar problemes que moltes parts d’Oc-
cident ja han resolt: educació, sanitat, infraestructures, 
cultura o esports. Però podem fer que les dones no mo-
rin quan pareixin, que els nens siguin educats i tinguin 
sanitat. Podem procurar tenir bones rutes per accedir 
a les zones rurals que produeixen el menjar, que sense 
carreteres es podreix. Hi ha petites coses que poden can-
viar de la nit al dia i solucionar alguns problemes de base. 

/ CARLOS JUAN

Un dels grups de 
treball de l’FSMET

/ CARLOS JUAN
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Moviments transformadors
des de tots els racons del món  
Entrevistem una desena de delegades que van assistir a la cita preparatòria del 5 al 7 d’abril a Barcelona

Quan parlem d’economia social i solidària parlem de la centralitat de 
la persona, de tenir una relació d’iguals amb el medi ambient i d’una 
metodologia concreta de fer economia. De manera autogestionària, 
col·lectiva i superant els estaments de dependència, busquem una cul-
tura de cooperació, de solidaritat, de complementarietat i d’altruisme. 
Però calen estats amb democràcies reals, socials, de dret, de justícia, 
amb polítiques públiques i proactives; estats que tinguin unes altres 
bases econòmiques, organitzatives i socials que ens portin cap a les 
economies transformadores per canviar el nostre món.

“Calen estats amb unes altres bases 
econòmiques, organitzatives i socials”

Secretari general 
de la Confederació 
Llatinoamericana 
de Cooperatives 
i Mutualitats de 
Treballadors (COLACOT)

ROGÉRIO DALLÓ
BRASIL

“El més important són les sinergies que 
es poden crear” 

Quan he d’explicar què són els procomuns a vegades dic que són for-
mes resilients de cuidar béns naturals que han sigut essencials per 
a la reproducció de les comunitats. És el model dels nostres avantpas-
sats, com s’organitzaven entre ells per cuidar-se dels recursos comuns. 
A vegades dic que és un paradigma que posa el focus en compartir i no 
en el mercat o la transacció. La gent em contesta que no tothom té una 
viabilitat econòmica per sostenir-se, que com es pot viure així. El més 
important és la confluència i les sinergies que es poden crear entre els 
moviments, i és el que hem d’aprofitar a l’FSMET.

MÒNICA GARRIGA 
CATALUNYA

Membre de Femprocomuns

No pot haver-hi sobirania alimentària sense feminisme ni sense la cons-
trucció d’un sistema social i econòmic que no es basi en l’acumulació 
de capital ni en l’explotació de les persones. La mirada feminista en 
l’agroecologia ens recorda que la sostenibilitat i posar la vida al centre 
és l’objectiu, que la terra i les llavors són recursos reproductius per a 
la continuïtat de la vida. Però els feminismes són molt diversos, i en 
aquesta part del món acostumen a ser molt urbans. La sobirania ali-
mentària aporta una visió rural i una visió de comunitat. Em pregunto 
si pot haver-hi feminisme sense sobirania alimentària.

MARTA RIVERA  
ESTAT ESPANYOL

Directora de la Càtedra 
d’Agroecologia i Sistemes 
Alimentaris per a la 
Transformació Social de 
la Universitat de Vic

“Em pregunto si pot haver-hi feminisme 
sense sobirania alimentària” 

Presidenta de REAS 
Euskadi 

MARIAN DÍEZ  
PAÍS BASC

“L’economia només serà solidària 
si és feminista”
 
Les xarxes d’economia social i solidària pretenem ser una alternativa 
real al capitalisme. Volem construir un altre model de desenvolupa-
ment més just, participatiu, humà, solidari, sostenible i feminista. Per 
fer-ho hem de teixir aliances amb altres economies transformadores i 
amb moviments socials de denúncia, de crítica i de convivència. Només 
si reconeixem que les nostres vides són ecodependents i interdepen-
dents avançarem cap a un model de producció, distribució i consum 
que ens permeti crear una economia al servei de les persones i del pla-
neta. L’economia només serà solidària si és feminista.
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NANCY NEAMTAN 
QUEBEC

Presidenta del Chantier 
de l’Economia Social 
del Quebec 

“Cal desconstruir el model del present”

Al Quebec vam començar amb un pla de democratització i de trans-
formació de les economies l’any 1984. Després, ara fa disset anys, vam 
participar a l’FSM de Porto Alegre, i això va ser un impàs. Des d’ales-
hores, 49 comerços s’agrupen en un microprograma on broten moltes 
pràctiques transformadores. També hem treballat la connexió amb Seül 
a través de la finança solidària i hem vist com en tots els països hi ha 
pràctiques admirables. Per construir un nou model de comerç cal des-
construir el model del present i pensar quines pràctiques cal aplicar. 
Els fòrums ajuden a avançar: es comparteixen experiències i aprenen-
tatges, maneres d’actuar que funcionen, i tot això ens ho emportem. 

Agrònom i 
comunicador maia

“Cal reconèixer els pobles originaris: 
tenen solucions”

Les dones i els qui parlen de l’altra veritat, com ho eren els maies, sempre 
han representat punts de resistència. Contra això, uns quants interessos 
són els que s’emporten la riquesa, contaminen la terra i no reconeixen 
els pobles originaris. Cal que al Fòrum Social Mundial de les Economies 
Transformadores apostem per buscar la suma del coneixement actual 
i l’antic: reconèixer-los i recuperar el coneixement dels locals i sobretot 
el valor humà, la filosofia i l’idioma dels pobles. Els pobles originaris no 
només són resistència, també tenen possibles solucions als problemes 
als quals ens enfrontem, com ara el canvi climàtic.

BERNARDO CAAMAL 
MÈXIC 

JASON NARDI
ITÀLIA

Coordinador de RIPESS

“Hi ha dues maneres de fer: una és resistir 
i l’altra és construir”

El Fòrum Social Mundial comença l’any 2001, quan s’organitza un espai 
en contraposició al Fòrum Econòmic Mundial a Porto Alegre. Des d’ales-
hores hem vist que hi ha dues maneres de fer: una és resistir-se a totes 
les crisis globals que tenim avui dia i l’altra és construir. Nosaltres hem 
decidit treballar junts per centrar-nos més en la construcció que no pas 
en la resistència. Fa dos anys, a Mont-real es va triar Barcelona per se-
guir-nos coneixent i aprenent, perquè aquí hi ha molts moviments que 
estan practicant canvis i no només inventant noves teories. Barcelona 
pot ser una inspiració per a la resta. 

GUERNICA FACUNDO 
CATALUNYA

Membre de LabCoop 
i de la XES

“L’FSM marca que no som teoria, que som 
pràctica”

Des de l’FSM de Porto Alegre, l’economia social i solidària ha anat crei-
xent, i això marca una tònica. Marca que no som teoria, que som pràc-
tica, que no ens conformem amb poc sinó que ho volem canviar tot, 
que som economia i que no som aquesta dinàmica extractiva que ens 
ha robat el nom. És des d’aquesta voluntat pràctica que hem necessitat 
poder connectar-nos amb molts dels moviments ecologistes, feministes 
i procomuns en els quals membres de la XES ja participem individual-
ment. Creant aquest espai a escala global a Barcelona volem tornar amb 
agraïment tot el que hem après.

SUSANA ORTEGA 
ARAGÓ

REAS Aragó

“El maig de 2020 serà un dels punts 
de partida cap a societats resilients 
i col·laboratives”

Aquesta trobada prèvia serveix perquè les economies transformadores 
del món ens coneguem, ens reconeguem i formem un espai de reflexió, 
debat i participació des de la pluralitat i la diversitat. Serveix per gene-
rar una narrativa comuna per fer front al discurs hegemònic neoliberal 
capitalista i avançar juntes en la construcció d’aquest món alternatiu. 
El mes de maig de 2020 serà un més dels punts de partida per caminar 
juntes cap a societats resilients i col·laboratives que treballin i reforcin 
aliances per posar al centre la sostenibilitat de la vida.

PIERRETTE MEMONG
CAMERUN

Membre de la Xarxa 
Africana de l’Economia 
Social i Solidària i de la 
Xarxa Intercontinental de 
Promoció de l’Economia 
Social i Solidària

“A l’Àfrica, des de sempre s’ha apostat per 
l’economia social i solidària indirectament”

L’economia comercial està basada en la venda i la reinversió de 
guanys per anar acumulant riqueses que no satisfan ningú. A l’Àfri-
ca, des de sempre s’ha apostat per una economia social i solidària 
indirectament. Des d’antic, es té una visió més cultural, basada en 
la cooperació i la col·laboració dels uns amb els altres, de voler per 
als altres el que es vol per a un mateix i ajudar-se, posar-se d’acord. 
Al Camerun, entre tots paguem els estudis dels infants, hem creat 
cooperatives, economia de la salut, defensem els pobles autòctons 
i reivindiquem el dret a l’habitatge.
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La Directa és un mitjà de comunicació cooperatiu 
en català, d’actualitat, investigació, debat i anàlisi 
amb tretze anys de trajectòria. Difonem els con-
tinguts a través d’un web d’actualització diària 
(www.directa.cat) i una revista quinzenal, que es 
distribueix arreu dels Països Catalans.

Les persones que integrem aquest projecte assem-
bleari, autogestionat i descentralitzat entenem la 
comunicació com una eina de transformació soci-
al i no com una simple mercaderia o negoci. Per 
aquesta raó, la Directa és una eina comunicati-
va per fer visibles les pràctiques dels moviments 
socials i els projectes polítics, socials i culturals 
que plantegen un model alternatiu a l’actual. Dins 
d’aquest marc entra el Fòrum Social Mundial 
d’Economies Transformadores, que se celebrarà 
l’any 2020 a Barcelona. Aquest suplement que re-
lata la preparació cap a aquesta trobada interna-
cional també és part del compromís de la Directa 
per treballar per les economies transformadores. 

Amb motiu de l’assemblea preparatòria de la tro-
bada, celebrada a Barcelona del 5 al 7 d’abril de 
2019, les organitzadores de l’FSMET han col·la-
borat amb la Directa en la impressió de 10.000 
exemplars d’aquest suplement. Fes-lo córrer!

Finançament de l’FSMET
Inversió pública
Inversió privada
Fons propis 

Pressupost de l’FSMET
    Personal

Viatges
Allotjament i dietes
Comunicació
Logística i producció
Altres

Publicació editada conjuntament 
per l’FSMET i La Directa, SCCL
www.transformadora.org
www.directa.cat

Coordinació: Paula Rodríguez
Correcció: Èlia Olivan 
Fotografia: Victor Serri
Edició: Jesús Rodríguez
Maquetació: Carlos Villafranca 
i Pau Fabregat

Aquesta publicació s’ha enviat a 
impremta el 30 d’abril de 2019 
Tirada: 10.000 exemplars

Impulsen l’FSMET: Amb el finançament de:

57 % 
21 % 

22 % 

32 %

27 %

14 %

12 %

8 %
8 %

Països amb presència al Fòrum 
Social Mundial de les Economies 
Transformadores


