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Som la Xarxa
d’Economia Alternativa
i Solidària del País
Valencià
Reas País Valencià – Xarxa d’Economia
Alternativa i Solidària (REAS-PV)
som una associació sense ànim de
lucre fundada en 2014 amb la missió
fonamental de crear una xarxa
d’entitats per a potenciar l’Economia
Solidària com un instrument que
permeta desenvolupar una societat
més justa i solidària, caminant cap al
desenvolupament sostenible i tenint
en compte la interdependència de
l’econòmic, el social, l’ambiental i el
cultural.

Aquesta memòria d’activitats conté
el detall de les activitats que s’han
dut a terme el 2021. Hem recollit les
diverses activitats realitzades a la fi de
constatar el treball realitzat.

L’Economia Solidària part d’una
consideració alternativa al sistema
de prioritats en el qual actualment
es fonamenta l’economia capitalista.
Es tracta d’una visió i una pràctica
que reivindica l’economia com
a mitjà —i no com a fi— al servei
del desenvolupament personal i
comunitari, com a instrument que
contribuïsca a la millora de la qualitat
de vida de les persones i del seu
entorn social.
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IMPULS DE REAS
COM SUBJECTE
POLÍTIC I REFERENT
DEL SECTOR:
Formacions, cursos, jornades,
documents de posicionament,
guies… pel que fa a consolidar i
impulsar la xarxa.
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Impulsar REAS-PV com a subjecte polític i referent del sector.

Jornades de formació i
cohesió d’aixadetes.
25 i 26 de Setembre,
Xeresa (La Safor).
Jornada de cohesió i formació d’aixadetes
per conèixer-nos millor, treballar juntes i
construir de manera col·lectiva Tornallom,
el mapa d’economia social i solidària que
volem.
Tornallom és un mapa col·laboratiu
d’iniciatives econòmiques solidàries
al País Valencià. En ell, podem trobar
organitzacions, col·lectius, empreses,
cooperatives, etc que segueixen valors
ètics com a clau per a la transformació
social.

Número de participants:
20 persones.

El mapa col.laboratiu Tornallom està
impulsat per una comunitat de persones,
les aixadetes (xicotetes aixades), que
busquen iniciatives de l’Economia Solidària
als pobles i ciutats del País Valencià; les
entrevistem i les pugem al web per a que
tu les trobes. Fem formacions periòdiques
a tothom que vulga participar.
Informació de la programació:
https://forms.komun.org/formacioaixadetes2021safor
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IMPULS DE REAS
COM SUBJECTE
POLÍTIC I REFERENT
DEL SECTOR:
Desenvolupament d’aliances:
accions que hem realitzat en
articulació amb altres xarxes i
entitats.

Tanda, xarxa de
cooperatives de
València

ESSCOP

Des de REAS-PV tenim la convicció que per

Neix des de la necessitat de començar a

les iniciatives que posen en pràctica els

en la Formació Professional i en l’Educació

xarxes i treballar per assolir objectius

resposta a les ràpides transformacions

REAS-PV forma part d’ESCOOP, una xarxa de
foment de l’ESS en l’educació.

promoure l’ESS, a més de donar suport a

pensar i construir marcs d’acció compartits

principis de l’ESS, cal formar part d’altres

Secundària Obligatòria, que a més de donar

compartits.

que s’estan produint a tots nivells, requereix

En aquest sentit, el 2021 ens va entusiasmar

a les que incentiva el model econòmic

el naixement de Tanda, una xarxa de
cooperatives properes a la ciutat de

València. Ara per ara funciona com una
agrupació d’afinitat i d’intercooperació,

de la inclusió de valors i actituds diferents
hegemònic convencional, com la

col·laboració, la intercooperación, el suport
mutu o la sostenibilitat ambiental.

d’intercanvi d’experiència i suport.

Aquesta xarxa està impulsada des de dos

Involucrar-se a Tanda ha estat un fet

per part de UCEV, FEVECTA i REAS-PV. Des del

natural i inevitable en tant que algunes

de les entitats que en formen part, també

són membres de REAS-PV. De manera que
es participa activament del procés de

naixement i consolidació d’aquesra xarxa,

amb l’objectiu d’unir estratègies i bastir les
bases per a una aliança sòlida.

camps d’acció. Des de l’àmbit empresarial,
món educatiu, amb professionals del món

de la formació professional agrupats entorn
de l’Associació Nacional del professorat

de FOL i el Col·lectiu #FOLInvestigAcción,

entitats preocupades per millorar la qualitat
educativa de l’alumnat i per la innovació
educativa.

Informació:
https://www.esscoop.red/
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IMPULS DE REAS
COM SUBJECTE
POLÍTIC I REFERENT
DEL SECTOR:
Interlocució institucional:
participació en jornades,
reunions amb administracions
públiques, conferències
estratègiques, etc.

transformació sòcial
En aquesta activitat vam compartir
taula junt amb José Vicent Soler (director
general d’Economia Sostenible de la
Generalitat Valenciana), Juan Antonio
Sanchis (director de l’oficina de Triodos a
València), Miguel Montagud (director de
zona i membre de RS de Caixa Popular)
i Judit Arans (gestora de relacions de
delegació de Barcelona de Fiare Banca
Ètica).

Xerrada ‘Teixint
xarxes per a
l’economia social i
solidària” en el marc
de les Jornades
sobre finances
ètiques, solidàries i
alternatives.

A més a més, es va presentar Tornallom, el
mapa col·laboratiu d’iniciatives de ESS del
País Valencià, on es visibilitza empreses,
cooperatives i col·lectius que ofereixen
béns i serveis amb els valors de ESS.

6 al 9 de Setembre i 7 al 20
d’Octubre.
Las Naves (València).
Tomàs de los Santos, membre de REAS, va
aprofundir al voltant de l’impacte positiu
que té en la nostra societat la banca
ètica i com el consum pot ser una eina de
Enllaç de l’activitat:
https://www.lasnaves.com/program/finances-etiques-solidaries-i-alternatives/
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ENFORTIMENT DEL
TREBALL EN XARXA
Estratègia comunicativa:
accions/campanyes de
comunicació realitzades. Fites
comunicatives, creacions
d’eines, etc.

L’objectiu principal és sumar persones activistes a la base
col·laborativa de Tornallom.org

Campanya audiovisual
per difondre els valors
de l’ESS i visibilitzar
noves iniciatives.
Realitzem una campanya amb 6 peces
audiovisuals. Dos d’elles centrades en

promoure els valors de l’ESS i altres quatre
dedicades a donar visibilitat a projectes
concrets de la xarxa.

L’objectiu és difondre una altra forma de

produir béns i serveis, més justa, horitzontal
i sostenible, on l’economia està al servei de
la vida, i no al revés. Així, la campanya ha

donat suport a recolzar les eines existents
(Tornallom, Balanç Social) i el treball de la
xarxa i de les entitats que la conformen,.

Enllaç als vídeos de la campanya:
https://reaspaisvalencia.org/elementor-759/?lang=es
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VOLS SUMAR-TE?
Vídeo 1:

Saps què és l’Economia Social i Solidària?

Vídeo 2:

Un altre model socioeconòmic és possible, vols sumar-te?
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EMPRESES DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Vídeo 3:

Altur, treballs verticals.

Vídeo 4:

La Repartidora, espai crític.

Vídeo 5:

El Rogle: mediació, recerca i advocacia.

Vídeo 6:

Som Alimentació, supermercat
cooperatiu.
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ENFORTIMENT DEL
TREBALL EN XARXA
Incorporar la perspectiva
feminista. Accions que hem
realitzat per a incorporar la
perspectiva feminista en les
nostres xarxes.

Procés de reflexió al voltant dels feminismes per tal de
reprensar les nostres pràctiques col·lectives.

Formació interna de
feminismes impartida
per Formigues Liles.
En aquest procés reflexionem al voltant dels

interseccionalitat, prevenció d’agressions,

és REAS-PV una organització feminista?

d’acompanyament. També volem tenir una

dinàmiques i actituds són o no masclistes

materialitzar tot el teòric en el que es va

feminismes a partir de preguntes com...

gestió d’agressions i processos

Per què ho és? Per què no ho és? Quines

altra part on poder reflexionar com es pot

en la xarxa? Com podem fer un canvi cap a

centrar la primer part de la formació.

una organització més feminista?

En aquest procés vam tenir una part

formativa al voltant de la diversitat, equitat,

Número de participants:
14 persones.

CÀPSULA FORMATIVA EQUITAT I
DIVERSITAT
- 1a sessió: Dimarts 12 de gener de 18h a 20h.

- 2a sessió: Dimarts 19 de gener de 18h a 20h.

CÀPSULA FORMATIVA GESTIÓ
D’AGRESSIONS SEXISTES I LGTIBQ
- 1a sessió: Dimarts 26 de gener de 18h a 20h.
- 2a sessió: Dimarts 2 de febrer de 18h a 20h.

SESSIÓ PRESENCIAL ÉS REAS UNA
ORGANITZACIÓ FEMINISTA?
SESSIÓ PRESENCIAL INDICADORS I
ESTRATÈGIES D0ACCIÓ, PROTOCOLS.
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ENFORTIMENT DEL
TREBALL EN XARXA
Realització de Trobades,
jornades que fem de les nostra
xarxa.

Participació en 3 fires
presentant Tornallom i
REAS-PV.
• I Jornades Agroecològiques
de la Serra d’Espadà.

18 i 19 de Juny en Eslida (Castelló).

• Fira de la Biodiversitat.

17 i 19 de Setembre en Carrícola
(València).

• Mostra d’Economia Social i
Solidària (Mostra MESS).
13 al 16 d’Octubre en Benlloc
(Castelló).

Paella col·lectiva.
29 de Setembre.
Potries (València).
Es va realitzar un dia de convivència per
conèixer els diferents col·lectius de la

comarca Safor que es troben en lluita

contra l’especulació i la destrucció del
territori.

Entre dels projectes, destaca el Bancal

de Cento, un projecte agroecològic de

referència al País Valencià, el CSO El Molí,
i la Plataforma per la defensa de la terra,
el patrimoni i el paisatge i en contra de

l’ampliació de la CV-60 per huit municipis de
la Safor.

Número de participants:
20 persones.
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I Jornades Agroecològiques
de la Serra d’Espadà

18 i 19 de Juny. Eslida (Castelló).

Un espai de trobada entre entitats,

Dins les jornades, vam estar fent

del territori que, d’una manera o altra,

com utilitzar el mapa Tornallom.org.

productors/es, artesans/es, projectes…
contribueixen a dinamitzar les zones

sensibilització dels valors d’ESS i mostrant

rurals generant alternatives sostenibles

A més, es van teixir xarxes amb entitats i

Serà un espai per compartir experiències,

de productors de proximitat i entitats (Fira

agroecològic i donar-lo a conèixer a tots

es va realitzar dins de la jornada.

i justes al model agroalimentari actual.

moviment local de Castelló durant la Fira

coneixements i necessitats del moviment

de productors de proximitat i entitats) que

els públics.

Enllaç web a les I Jornades Agroecològiques d’Eslida:
https://www.connectanatura.org/i-jornada-agroecologica-de-la-serra-despada-18-i-19-dejuny-a-eslida/
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Fira de la Biodiversitat

17 i 19 de Setembre. Carrícola
(València).

La Fira de la Biodiversitat Cultivada del

varietats locals, projeccions audiovisuals,

informació, llavors, coneixements,

Xarxa Valenciana de Llavors, dinar i dinar

País Valencià és un acte on compartir
preocupacions, idees, projectes… per

estimular la conservació de varietats

tradicionals i promoure’n el reconeixement

tallers, activitats musicals, la trobada de la
popular…

Cada any se celebra a una província

social, cultural i patrimonial.

diferent, per abastar tot el territori on es

També s’exposen els perills i amenaces

participar de les diferents activitats. Per

que enfronten, que no són poques, i serveix
per visibilitzar tant els problemes com

les propostes de promoció i conservació,
així com els col·lectius que treballen per
defensar-los.

A fira hi ha xerrades informatives, taules

rodones, intercanvi de llavors, mostra de

congreguen centenars de visitants per

la qual és una de les fires més populars
de l’entorn on podem trobar un públic
sensibilitzat amb la temàtica de l’ESS i

l’agroecologia, cosa que fa un lloc perfecte
per posar el lloc de Tornallom.org per

donar a conèixer els valors i els criteris de
l’ESS i l’eina del mapa col·laboratiu.

Enllaç web a la Fira de la Biodiversitat: https://llavorsdaci.org/es/feria/
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I Mostra d’Economia Social i
Solidària (Mostra MESS)

13 al 16 d’Octubre en Benlloc (Castelló).

La Mostra té com a objectiu visibilitzar

En la mostra participem en la zona de

que posen el benestar de persones i del

d’iniciatives, productores/és i projectes

i enfortir aquells projectes emergents

planeta per davant del lucre. Projectes

que representen una alternativa viable

la fira on compartim llocs amb la resta
amb els valors de EES.

i sostenible per a satisfer les necessitats
individuals i col·lectives.

Enllaços web de la Mostra MESS:
https://mostramess.com
https://www.economiasolidaria.org/actividades/i-muestra-de-ess-de-los-pueblos-decastello/
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CONSOLIDAR
INSTRUMENTS
DE L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA
• Tornallom-Mercat Social.
• Pla estratègic REAS-PV.
• Balanç Social.
• Fites internes.
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Tornallom-Mercat Social
D’una banda, Tornallom és un mapa

l’Economia Social i Solidària. A més, en un

solidàries al País Valencià. En ell, podem

Social del País Valencià.

col·laboratiu d’iniciatives econòmiques
trobar organitzacions, col·lectius,

futur serà el marc que definirà el Mercat

empreses, cooperatives, etc que

Aquest és el tercer any construint

segueixen valors ètics com a clau per a la

Tornallom.org, el mapa col·laboratiu

transformació social.

d’iniciatives de ESS del País Valencià.

Per a REAS-PV és una de les eines,

Amb cada entrevista, anem sumant

per a conèixer i aglutinar iniciatives

dels valors de ESS. Actualment ja hi han 37

juntament amb el Balanç Social,

iniciatives econòmiques que treballen des

econòmiques amb els valors de

entitats inscrites.

Enllaçs web al mapa de l’ESS valenciana:
https://www.tornallom.org
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Pla estratègic REAS-PV
El procés d’acompanyament a REAS-PV en

En aquestes trobades es va treballar la

una sèrie d’objectius específics:

d’una una estratègia per a realitzar

la definició del seu Pla Estratègic respon a

- Consolidar el marc de valors i principis
de treball transversals.

- Establir els objectius actuals de REAS-PV.
- Identificar àrees estratègiques d’acció.
- Definir i prioritzar accions per al 2022.

Es van realitzar 3 trobades en diferents
llocs del territori vallencià (Agres,

Benimaclet, Xeresa) i una sessió en línia.

revisión d’objectius i el desenvolupament
accions que vagen encaminades a

aconseguir els objectius marcats, a més
d’enfortir la xarxa del REAS-PV. Ha estat

un treball desenvolupat, de la mà de les
companyes de CARPE.

Número de participants:
16 persones.

Es pot consultar el treball digital en
https://miro.com/app/board/o9J_lzMDhoc=/?invite_link_id=836849145771
S’ha publicat en
https://es-es.facebook.com/reaspaisvalencia/
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Balanç Social
El Balanç Social avalua de forma

organitzacions que el fan poden utilitzar

característiques de tota empresa o entitat

alhora, aquesta informació ens permet

sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans
que vulga ser socialment responsable:

la democràcia, la igualtat, el compromís

ambiental, el compromís social, la qualitat
laboral i la qualitat professional.

Es tracta d’una eina de rendició de

comptes i mesura d’impacte social,
ambiental i de bon govern. Les

els resultats per millorar internament i

tenir dades agregades dels estàndards

ètics de l’Economia Solidària i del Mercat
Social.

Des del 22 d’abril fins al 30 de juny es va

realitzar la campanya per a acompanyar

a les iniciatives a realitzar el balanç social
“Tornem a ensenyar el cor!”.

Més informació:
https://ensenyaelcor.org/bs/login
https://mercatsocial.xes.cat/ca/balanc-social-2021/
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Fites internes
Davant les mesures sanitàries restrictives,
continuàrem treballant en xarxa en la

distància. En aquest context destaquem
dos qüestions revellants per al

funcionament intern de la xarxa:
•

En primer lloc l’acord intern per

distingir entre entitats sòcies i entitats
col·laborades.

•

En segon lloc renovàrem la junta

directiva, de l’entitat incorporant-se les

companyes de la cooperatives El Rogle,
El Pa Sencer i Altur.
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