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La xarxa alTERna't organitza una
vintena d'actes pel setembre amb
motiu del Mes de l'Economia Social
i Solidària d'Osona
L'eix temàtic d'aquest any serà l'emergència climàtica i la resposta que se li dona
des de l'economia social i solidària | La pràctica totalitat dels actes són presencials i
hi haurà des de taules rodones, presentacions i tallers a una jornada gastronòmica
i una assemblea d'entitats d'economia social i una festa de cloenda

Representants d'entitats de l'alTERna't amb el cartell del Mes de l'Economia Social i Solidària, aquest dimarts
a Manlleu | Josep Comajoan

Setembre tornarà a ser el Mes de l'Economia Social i Solidària a Osonahttps://ess.manlleu.cat/wp(
content/uploads/2021/07/alternat21_diptic_sensetall.pdf) . Ho serà gràcies al seguit d'actes que
organitzaran les entitats de la xarxa alTERna't amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manlleu.
Per segon any consecutiu l'alTERna't no tindrà el dia de fira pròpiament dit, però sí actes -pràcticament
tots presencials- al llarg de tot el mes i un fi de festa a l'Embarcador del Ter de Manlleu el
dissabte 2 d'octubre.

En el que serà la cinquena edició de l'alTERna't, el Mes de l'Economia Social i Solidària d'Osona
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recull l'eix temàtic de l'emergència climàtica que ja havia de centrar la fira de l'any passat i que, a
causa de les mesures de prevenció de la Covid-19, no es va poder celebrar. En canvi, sí que hi va
haver diversos actes al llarg del setembre, als quals es donarà continuïtat en l'edició del Mes de
l'Economia Social i Solidària d'Osona d'aquest any.

Els actes es plantegen amb la voluntat de fer visible l'economia social i solidària d'Osona, un dels
objectius principals de la xarxa alTERna't, però també i molt especialment les respostes que es
donen des d'aquest àmbit de l'economia a l'emergència climàtica. Les entitats han fet públic
aquesta setmana el programa d'actes del Mes de l'Economia Social i Solidària d'Osona, que
compta amb el suport econòmic i logístic de l'Ajuntament de Manlleu.

El Mes de l'Economia Social i Solidària d'Osona constarà dels següents actes:

Taules rodones sobre respostes a l'emergència climàtica des de l'economia social i solidària

Seran quatre taules rodones, els dimecres 1, 8 i 15 de setembre, i el divendres 17 de setembre.

El dimecres 1 hi haurà el tret de sortida del Mes de l'Economia Social i Solidària amb la taula
rodona de mobilitat sostenible. Es farà a les 19h als jardins de Can Puget de Manlleu i hi
participaran L'Esquirol es mou, Canvis en Cadena, Osona en Bici, el col·lectiu Perquè no ens
fotin el tren, la Plataforma pel Transport Públic i Som Mobilitat.

El dimecres 8 hi haurà la taula rodona de consum responsable. També serà a les 19h als jardins de
Can Puget de Manlleu i hi participaran Residu Zero Osona, Associació Tapís i Treballs i Serveis
Tapís, Opcions, la Fundació Areté, La Fera Ferotge i el Mercat Arrels.

La tercera taula rodona serà el 15 de setembre i serà la d'energia. També a les 19h als jardins de
Can Puget de Manlleu, hi participaran Viure de l'Aire, el Grup Local de Som Energia, l'Agència de
l'Energia d'Osona, l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló i Proenergia Osona.

Finalment, el divendres 17 hi haurà una taula rodona de mesures agroecològiques per a la transició
ecosocial. També serà a les 19h als jardins de Can Puget de Manlleu i comptarà amb la participació
d'Arnau Montserrat, activista agroecològic i autor de Nos sobran las ideas. Propuestario para una
transición ecosocial https://pol-len.cat/llibres/nos-sobran-las-ideas-propuestario-para-una(
transicion-ecosocial/) (Pol·len Edicions); Aina Roca, de Mengem Osona; Ginesta Mary, del Grup
de Defensa del Ter, i Pere Bosch, del Banc de Llavors de Roda de Ter.
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Setembre i Mengem Osona organitzen el 6 de setembre la presentació d''Arrelats a la terra', de Francesc Font

Mostra documental, presentacions, audiovisuals i jornada gastronòmica

Les taules rodones es complementaran amb tot un altre seguit d'actes, des d'una mostra
documental a la biblioteca de Manlleu a una jornada gastronòmica sobre varietats tradicionals
locals de tomàquets.

Tot el mes de setembre hi haurà a la biblioteca municipal de Manlleu una mostra documental
sobre emergència climàtica i economia social i solidària. També durant tot el mes es podrà veure al
Youtube i l'Instagram de l'alTERna't un vídeo de reaprofitament d'aliments a càrrec de Josep
Sanglas de Temps x Temps de Manlleu.

El diumenge 5 es farà al Banc de Llavors de Roda de Ter la 5a Jornada Gastronòmic de Productes
Tradicionals d'Osona, amb un tast de tomàquets tradicionals locals.
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El dilluns 6, organitzat per Setembre i Mengem Osona, es farà a la botiga de Mengem Osona a Vic
la presentació del llibre Arrelats a la terra. Propostes per a una agricultura regenerativa
(https://www.tigredepaper.cat/home/129-arrelats-a-la-terra.html) (Tigre de Paper), de Francesc
Font, pagès i enginyer tècnic agrícola, amb posterior debat amb l'autor.

El diumenge 19 es projectarà al cinema Casal de Gràcia de Manlleu el documental Viure de l'aire
(https://www.youtube.com/watch?v=X2OZVJLQNpA) , sobre la primera eòlica de participació
popular del sud d'Europa, amb un debat posterior amb el seu director Pep Puig, dinamitzat per
Aina Roca, de la Plataforma Per una Plana Viva.

El dimecres 22 s'inaugurarà l'Espai alTERna't al mercat municipal de Manlleu i s'hi presentarà el
projecte Fem-ho fàcil.

L'endemà, dia 23, es presentarà, en un acte al Museu del Ter de Manlleu, la XMESS, la Xarxa de
Municipis per l'Economia Social i Solidària.

Un dels tallers de l'alTERna't 2019, l'últim que es va fer amb format de fira. L'alTERna't 2021 té fins a
quatre tallers Foto: Sara Blázquez/Núria Farrés

Tallers i cultura
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El Mes de l'Economia Social i Solidària d'Osona també tindrà els seus espais participatius, que
aquest any recuperen la presencialitat. Serà a través de diversos tallers i una representació teatral.

El primer taller d'emergència climàtica i consum responsable serà el dimarts 7 a les 18h als jardins
de Can Puget de Manlleu. Serà sobre reutilització i customització de samarretes i anirà a càrrec de
l'Associació Tapís i Temps x Temps.

El segon serà el dijous 9 a la mateixa hora i lloc i amb els mateixos organitzadors. Porta per nom
«Fes-te el teu atrapasomnis».

El tercer i últim taller d'emergència climàtica i consum responsable serà el dimarts 14 a les 19h als
jardins de Can Puget. L'Associació Maresmon hi ensenyar a fer una pilota per al gat.

Finalment el dimarts 21 es farà al LAB Espai de Coworking de Manlleu una xerrada-taller pràctic
sobre els avantatges del programari lliure a càrrec de Jordi Sabaté de webcoop.cat.

El toc cultural del Mes serà el dissabte 25 a les 11h a l'escola bressol Els Picarols, amb Soc d'un
poble, la teatralització d'una cançó del grup Roba Estesa.

I encara dins el programa d'actes del Mes, però ja a l'octubre, el 23 d'octubre es farà el taller
«Silenci al bosc», un espai compartit de retrobament personal i silenci, amb contacte amb els
cavalls i el bosc per gaudir del ioga i la meditació. Es farà al Mas Lladó de Santa Cecília de Voltregà.

Assemblea d'entitats i festa de cloenda

El dissabte 2 d'octubre hi haurà el colofó final del Mes de l'Economia Social i Solidària a
l'Embarcador del Ter de Manlleu. Primer, d'10h a 13h, amb una assemblea d'iniciatives
d'economia social i solidària d'Osona dinamitzada per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
i l'OPE de Manlleu. I després, a partir de les 13h, amb la festa de cloenda del Mes de l'Economia
Social i Solidària.

I en data per determinar que s'anunciarà més endavant es presentaran la cooperativa +65 i la
formatgeria col·lectiva i obrador comunitari del Lluçanès.
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