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La fira alTERna't d'economia social
i solidària d'Osona es trasllada al 27
de setembre
Durant el setembre també es faran diversos actes en el marc del Mes de
l'Economia Social i Solidària d'Osona | Les entitats de la xarxa alTERna't han
creat una eina per oferir suport mutu entre elles i atendre necessitats derivades
de l'emergència social i sanitària

Una de les activitats de la fira alTERna't 2019

L'alTERna't, la fira d'economia social i solidària d'Osona, que estava programada pel dia 7 de juny
a Manlleu, s'ha traslladat al 27 de setembre. La decisió es va prendre aquest dimarts en una reunió
de la xarxa alTERna't que va fer-se a la plataforma virtual Jitsi, davant la possibilitat que el 7 de
juny, i les setmanes prèvies, que estava previst fer diversos actes del Mes de l'Economia Social i
Solidària d'Osona, encara no es pugui celebrar a causa de l'emergència sanitària actual.
La idea és mantenir la fira al passeig del Ter de Manlleu el diumenge 27 de setembre, dedicar-la
a l'economia social i solidària en general, però més concretament a l'emergència climàtica, que serà
l'eix temàtic d'aquesta quarta edicó de l'alTERna't. I durant el mes de de setembre fer el Mes de
l'Economia Social i Solidària d'Osona, tal com estava previst fer durant el mes de maig i principis
de juny.
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Reunió virtual de les entitats de la xarxa alTERna't aquest dimarts a la plataforma Jitsi

En la reunió d'aquest dimarts les entitats de la xarxa també van decidir crear una eina virtual a
través de la qual es donaran suport mutu, tant fent-hi demandes com oferiments de serveis o
necessitats entre les mateixes entitats. Durant l'última setmana ja ha entrat en funcionament
també un apartat especial al web de la xarxa en el qual s'actualitza la informació sobre les
adequacions o novetats en l'activitat de cadascuna d'elles en relació amb la crisi sanitària actual.
La fira alTERna't arribarà aquest any a la seva quarta edició. És organitzada per la xarxa del mateix
nom, formada per una trentena d'entitats d'economia social i solidària d'Osona. Compta amb el
suport econòmic i logístic de l'Ajuntament de Manlleu, però té un funcionament autònom i
autogestionat.
L'alTERna't té l'origen en l'antiga Xarxa d'Inciatives d'Economia Social i Solidària de Manlleu, que
el 2018 es va obrir a la resta de la comarca. Més enllà de la fira anual, al llarg de l'any també
organitza diferents activitats de suport i dinamització de l'economia social i solidària a la comarca.
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