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?Setembre, entre els impulsors
d'una nova xarxa europea de
mitjans alternatius i cooperatius
Catorze mitjans de nou països diferents han participat a la trobada fundacional de
la nova xarxa que s'ha fet aquest cap de setmana a Atenes | Compartir
experiències i continguts és un dels primers objectius que es marquen els
mitjans de la nova xarxa

Josep Comajoan, durant la seva intervenció a la trobada a Atenes | Sara Blázquez

Setembre forma part del grup impulsor d'una nova xarxa europea de mitjans alternatius i
cooperatius. Els periodistes Sara Blázquez i Josep Comajoan han representat Setembre i la
cooperativa Dies d'agost (http://diesdagost.cat/) a la trobada que s'ha fet aquest últim cap de
setmana a Atenes i de la qual ha sorgit el compromís de tirar endavant la nova xarxa de mitjans
alternatius i cooperatius. La trobada s'ha fet a Atenes, en el marc del 4t Congrés Europeu
d'Economia Social i Solidària https://universse2017.org/es/#s1821)
(
. De fet, la trobada era la
concreció d'unes primeres idees que ja havien sorgit en el 3r Congrés, celebrat fa dos anys a
Berlin. La nova xarxa neix amb 14 mitjans de 9 països diferents.
A la trobada d'Atenes també hi han participat dos mitjans catalans més -Directa i Alternativas
Económicas- a part d'altres de Croàcia, la República Txeca, Alemanya, Espanya, Itàlia, Portugal, el
Regne Unit i Grècia. A la jornada de dissabte cadascun dels mitjans va fer una presentació del seu
projecte. A la de diumenge es van apuntar idees de cara a convertir la xarxa en una realitat i ja
es van concretar algunes primeres fórmules de col·laboració entre els mitjans. Entre altres,
compartint continguts de qualitat que s'elaboren des de cada mitjà i que podrien publicar-se
també en els altres, o fins i tot produir alguns reportatges conjuntament.
https://www.elsetembre.cat/noticia/191/setembre/entre/impulsors/nova/xarxa/europea/mitjans/alternatius/cooperatius
Pàgina 1 de 2

A la trobada d'Atenes també hi han participat dos mitjans catalans més -Directa i Alternativas
Económicas- a part d'altres de Croàcia, la República Txeca, Alemanya, Espanya, Itàlia, Portugal, el
Regne Unit i Grècia. A la jornada de dissabte cadascun dels mitjans va fer una presentació del seu
projecte. A la de diumenge es van apuntar idees de cara a convertir la xarxa en una realitat i ja
es van concretar algunes primeres fórmules de col·laboració entre els mitjans. Entre altres,
compartint continguts de qualitat que s'elaboren des de cada mitjà i que podrien publicar-se
també en els altres, o fins i tot produir alguns reportatges conjuntament.

Sara Blázquez, a l'esquerra, en una de les sessions de conclusions de la trobada d'Atenes Foto: Josep
Comajoan

En el congrés d'Atenes, més enllà de la qüestió dels mitjans d'informació, també s'hi van debatre
altres temes relacionats amb l'economia social i solidària, com la implicació de les polítiques
públiques en relació al cooperativisme, els béns comuns, pràctiques d'economia social en
integració social -amb especial referència a la problemàtica de les persones refugiades- o consum
responsable, producció i canvi climàtic. Entre altres, van participar al congrés representants de
la Xarxa d'Economia Solidària (XES)http://www.xes.cat)
(
de Catalunya i del projecte Pam a Pam
(http://pamapam.org/ca) , enitats de les quals forma part Dies d'agost.
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