

Impulsada per Ponent Coopera, la Fira d’Economia Social i Transformadora Ponent
FEST tindrà lloc aquest cap de setmana, els dies 7 i 8 de juny, al Turó de la Seu Vella
amb més de 40 expositors, activitats de tot tipus i una jornada tècnica.

La primera edició de la Ponent FEST, la Fira d’Economia Social i Transformadora de Ponent,
arrenca aquest divendres amb una jornada tècnica. Durant dos dies la Seu Vella de Lleida acollirà
la realització d’aquesta fira, que començarà divendres amb una jornada tècnica dedicada al sector
empresarial de les terres de Lleida, mentre que dissabte es durà a terme la realització de la fira en
si amb els expositors, taules rodones, xerrades i activitats durant tot el dia.
La jornada de divendres 7 de juny s'iniciarà amb la realització de la jornada tècnica, amb la
conferència sobre 'La rendibilitat i el valor afegit de les empreses cooperatives socials, la
contractació responsable i Mercat Social', i la presència del president de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya, Guillem Llorens.
Durant tot el dissabte dia 8 hi participaran més de 40 expositors, on hi haurà projectes
d’habitatge, com Sostre Cívic, La Llavor Lleida o Arqbag cooperativa d’arquitectura;
d’alimentació, com L’Olivera, Casa Dalmases, la Cooperativa de la Granadella, la Lleteria
Les Obagues Talma, Mel Bee Happy, entre altres; de cultura i oci, com l’Editorial Tigre de
Paper; d’educació, com Lleure Quàlia, Les Obagues Ecocentre o l’Associació Osmon; de
comunicació, com Waitala; de tecnologia, com la cooperativa Btactic; de serveis a persones,
com Som Energia, Actua SCCL, Grup Alba, Acudam, Sant Joan de Déu Terres de Lleida,
entre altres; de serveis a les empreses, com SePra, El Risell o Cos Actiu; i de finances i
assegurances ètiques, com Fiare Banca Ètica; amb la voluntat de visibilitzar a través de
l’Economia Social i Solidària els productes i serveis necessaris per cobrir les necessitats de la
nostra vida quotidiana.
A més, la Ponent FEST també comptarà amb diferents activitats paral·leles com les dues taules
rodones programades, sobre 'La situació actual de l’Economia Social i Solidària', amb la

participació de 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; i Carles de Ahumada, vicepresident de la junta de la Federació ALLEM. I l’altra taula
rodona sobre 'La participació de les dones en l’Economia Social i Solidària des d’una
perspectiva rural', amb la participació de Martina Marcet, ramadera agroecològica d’Osona;
Marina Vilaseca, membre de l’Arada; i Anna Correro, membre d’Arran de Terra.
Durant tot el dia, l’espai de tallers i de continguts acolliran xerrades i tallers a càrrec de les
diferents entitats que participen a la fira, i tractaran temes tant diversos com el consum
responsable, les finances ètiques, la masoveria urbana, els habitatges cooperatius, la
sobirania alimentària o el consum energètic. Podrem conèixer l’experiència d’una
cooperativa d’alumnes a l’institut a càrrec de l’INS Ciutat de Balaguer i l’Oficina de
Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida, ens presentarà la seva última
publicació: Quaderns de desenvolupament i cooperació de la UdL, al voltant de l’ESS. A
l’exterior de la Seu Vella hi haurà un servei de restauració durant tota la jornada, actuacions
musicals a càrrec de Ponent Roots i Trio Kumbia i també es desenvoluparan tallers i activitats
adreçades als infants, com l’actuació musical i contacontes de l’”equipo JA” d’ACUDAM o
una activitat d’acroioga per a pares i fills a càrrec de Cos Actiu; amb el doble objectiu de donar
un component lúdic a la fira i apropar-la al públic familiar. La cloenda de la fira anirà
acompanyada de l’actuació musical del grup Ponent Roots.
La Ponent FEST es durà a terme a les instal·lacions de la Seu Vella de Lleida: a la Sala Gran de la
Canonja, on s’ubicaran tots els expositors; a la Casa de la Volta on es duran a terme les taules
rodones i xerrades; l’Aula Tallers on es realitzaran els diferents tallers i l’espai exterior dedicat a
la zona de barra i restauració i a l’espai quitxalla, per als més petits. L’objectiu de realitzar la Fira
en un espai tant emblemàtic com és la Seu Vella, és aprofitar l’oportunitat de donar a conèixer un
àmbit, quasi desconegut com és l’ESS (Economia Social i Solidària), envoltats d’un dels
patrimonis més representatius del territori.
La fira, organitzada per l’Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera i coorganitzada per la Diputació de
Lleida, l’Ajuntament de Lleida i el Consorci del Turó de la Seu Vella, amb la col·laboració de la
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) i la Coordinadora d’ONGD de Lleida, espera
que amb aquesta primera edició es pugui donar un impuls a l’economia social i solidària a la ciutat
de Lleida i al territori de Ponent en general, donant a conèixer totes aquestes iniciatives i
promocionant les seves bones pràctiques, i pugui esdevenir com el referent dins l’Economia Social
i Solidària.

