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PROGRAMA
A Catalunya hi ha una forta tradició de mutualitats i societats obreres, ateneus i cooperatives que
agrupaven persones que requerien un servei. De
la mateixa manera, avui hi ha veïns que promouen
una alimentació saludable, famílies que organitzen serveis comuns, o esplais que presten serveis
de lleure a Ajuntaments. Tots, a través de cooperatives que ells mateixos han creat.
Avui, l’associacionisme juvenil viu de prop la demanda de serveis especialitzats i de qualitat. Hi
ha associacions que voldrien professionalitzar
una part de la seva activitat, sense perdre l’origen
voluntari i democràtic que les defineix. En aquest
marc, la possibilitat de crear una cooperativa és
ben real i útil.
La jornada que et presentem et donarà eines per
a impulsar el teu projecte d’emprenedoria des de
l’associació on participes. Coneixeràs experiències
d’èxit. I podràs iniciar un procés que de ben segur,
continuarà després de la Jornada.

SESSIÓ DE MATÍ
09.00h-09.15h Benvinguda
• Toni Reig, Director general de Joventut
• Xavier López, Director general d’Economia
Social, Cooperativisme i Treball Autònom
• Raimon Goberna, Secretari General Escola
Lliure El Sol
09.15h-10.00h Inspira’t: podem construir una economia 		
		
democràtica?
Toni Comín, professor d’ESADE i autor de
diversos llibres sobre democràcia econòmica
10.00h-10.15h Anem a fer el salt?
Ana Álvarez, sòcia fundadora de Calidoscoop
10.15h-10.45h

Pausa – Cafè

10.45h-12.15h

Taula rodona: Els que ja han fet el salt
• L’Esberla, SCCL
• Raons Públiques, SCCL
• CISEC, SCCL
• Flama Roja, SCCL
		Presenta i modera Joan Segarra, Director de la
sectorial d’iniciativa social de la FCTC
12.15h-12.45h
		
		

“La cooperativa, un model per gestionar
l’activitat econòmica de la nostra associació”
Presentació de la Guia del Programa Aracoop
Pere Ribas, soci fundador de Calidoscoop

12.45h-13.00h Conclusions del matí
13.00h-14.30h Refrigeri

SESSIÓ DE TARDA (Taller)
14.30h-17.00h Dinàmica acceleradora de projectes:
		
aquí comença el teu salt!
PROPOSA’NS LA TEVA IDEA O PROJECTE A L’INSCRIURE’T!

