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Jornada sobre migracions i
economia solidària a Ripoll
La jornada, que es fa aquest dijous 12 de juliol a la biblioteca Lambert Mata,
aproparà experiències concretes fetes d'associacions de migrats i des de l'acció
comunitària i plantejarà una nova mirada al fenomen des de l'economia solidària |
L'acte forma part de la 3a Escola d'Estiu de la XES
La Xarxa d'Economia Solidària (XES) de Catalunya organitza aquest dijous 12 de juliol una de les
seves sessions de la seva 3a Escola d'Estiu a Ripoll. En concret, serà una jornada que sota
l'epígraf «Migracions i Economia Solidària: reptes i raealitats» s'aproparà a experiències properes i
concretes de col·lectius de migrants i des de l'acció comunitària. Amb l'objectiu de crear una mirada
a la seva realitat socioeconòmica des de la perspectiva de l'economia solidària. El punt de partida
serà l'estudi de l'Associació MigrESS «Una economia solidària per a tothom?». La jornada es tancarà
amb un debat obert entorn a la següent pregunta: «Volem una Economia Solidària intercultural que
sigui una eina contra el racisme?». La jornada es farà a partir de 2/4 de 6 de la tarda a la
biblioteca Lambert Mata.
L'Escola d'Estiu de la XES (http://xes.cat/2018/06/05/ja-tenim-programa-lescola-destiu-2018/) va
començar el passat divendres 29 de juny i fins al 13 de juliol realitza activitats a sis ciutats
catalanes en el que és la primera edició descentralitzada. En concet, aquest de dijous l'acull la
XES del Ripollès. En una altra de les sessions, divendres passat, Dies d'agost i Setembre van
participar en la taula dedicada a mitjans d'informació cooperatius. Es va debatre amb altres
mitjans i cooperatives que treballen en l'àmbit de la comunicació sobre la possibilitat de vertebrar
estratègies conjuntes i compartir continguts i coneixement.
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